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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\1004258EL.doc 3/50 PE519.706v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................48



PE519.706v01-00 4/50 PR\1004258EL.doc

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών 
ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2013)0520),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0223/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι αποκλίσεις στους εθνικούς κανόνες 
εξυγίανσης των κρατών μελών και στις 
αντίστοιχες διοικητικές πρακτικές και η 
απουσία ενιαίας διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο σε ό, τι 

(2) Οι αποκλίσεις στους εθνικούς κανόνες 
εξυγίανσης των κρατών μελών και στις 
αντίστοιχες διοικητικές πρακτικές και η 
απουσία ενιαίας διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο σε ό,τι 
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αφορά την εξυγίανση των διασυνοριακών 
τραπεζών, συμβάλλουν σε αυτή την 
έλλειψη εμπιστοσύνης και στην αστάθεια 
της αγοράς, εφόσον δεν εξασφαλίζουν 
βεβαιότητα και προβλεψιμότητα ως προς 
τα πιθανά αποτελέσματα μιας τραπεζικής 
χρεοκοπίας. Οι αποφάσεις εξυγίανσης που 
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο οδηγούν σε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και, σε 
τελική ανάλυση, υπονομεύουν την 
εσωτερική αγορά.

αφορά την εξυγίανση των διασυνοριακών 
τραπεζών, συμβάλλουν σε αυτή την 
έλλειψη εμπιστοσύνης και στην αστάθεια 
της αγοράς, εφόσον δεν εξασφαλίζουν 
βεβαιότητα και προβλεψιμότητα ως προς 
τα πιθανά αποτελέσματα μιας τραπεζικής 
χρεοκοπίας. Οι αποφάσεις εξυγίανσης που 
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και 
δυνάμει μη εναρμονισμένων νομικών 
πλαισίων ενδέχεται να οδηγούν σε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και, σε 
τελική ανάλυση, να υπονομεύουν την 
εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ο δεσμός μεταξύ κρατών και 
τραπεζικού τομέα, ο οποίος είχε 
καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία 
ολόκληρης της Ένωσης κατά τη διάρκεια 
της κρίσης, θα πρέπει να διαρρηχθεί, 
προκειμένου να περιοριστεί ο 
υφιστάμενος κατακερματισμός των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Παρότι η 
τραπεζική ένωση θα είναι πλήρης μόνο 
μετά τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού 
συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, η 
δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού 
εξυγίανσης αποτελεί ήδη ένα απαραίτητο 
βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Εφόσον οι κανόνες εξυγίανσης, οι 
πρακτικές και οι προσεγγίσεις επιμερισμού 
των βαρών παραμένουν σε εθνικές 
ρυθμίσεις και οι χρηματοοικονομικοί πόροι 
που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης συγκεντρώνονται και 
δαπανώνται σε εθνικό επίπεδο, η 
εσωτερική αγορά θα παραμένει 
κατακερματισμένη. Επιπλέον, οι εθνικές 
εποπτικές αρχές διαθέτουν ισχυρά κίνητρα 
για ελαχιστοποίηση των δυνητικών 
επιπτώσεων της τραπεζικής κρίσης στην 
οικεία εθνική οικονομία, θεσπίζοντας 
μονομερή δράση για την οριοθέτηση των 
τραπεζικών πράξεων, για παράδειγμα 
περιορίζοντας τις ενδοομιλικές 
μεταβιβάσεις και τη χορήγηση δανείων ή 
επιβάλλοντας μεγαλύτερη ρευστότητα και 
κεφαλαιακές απαιτήσεις σε θυγατρικές υπό 
τη δικαιοδοσία τους για ενδεχομένως 
προβληματικές μητρικές επιχειρήσεις.
Αυτό περιορίζει τις διασυνοριακές 
δραστηριότητες των τραπεζών δημιουργεί 
κατά συνέπεια εμπόδια στην άσκηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών και νοθεύει τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

(5) Εφόσον οι κανόνες εξυγίανσης, οι 
πρακτικές και οι προσεγγίσεις επιμερισμού 
των βαρών παραμένουν σε εθνικές 
ρυθμίσεις και οι χρηματοοικονομικοί πόροι 
που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης συγκεντρώνονται και 
δαπανώνται σε εθνικό επίπεδο, η 
εσωτερική αγορά θα παραμένει 
κατακερματισμένη. Επιπλέον, οι εθνικές 
εποπτικές αρχές διαθέτουν ισχυρά κίνητρα 
για ελαχιστοποίηση των δυνητικών 
επιπτώσεων της τραπεζικής κρίσης στην 
οικεία εθνική οικονομία, θεσπίζοντας 
μονομερή δράση για την οριοθέτηση των 
τραπεζικών πράξεων, για παράδειγμα 
περιορίζοντας τις ενδοομιλικές 
μεταβιβάσεις και τη χορήγηση δανείων ή 
επιβάλλοντας μεγαλύτερη ρευστότητα και 
κεφαλαιακές απαιτήσεις σε θυγατρικές υπό 
τη δικαιοδοσία τους για ενδεχομένως 
προβληματικές μητρικές επιχειρήσεις. Τα 
εθνικά ζητήματα και οι διαφορές μεταξύ 
χώρας καταγωγής και χώρας υποδοχής 
μειώνουν σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών 
διαδικασιών εξυγίανσης. Αυτό περιορίζει 
τις διασυνοριακές δραστηριότητες των 
τραπεζών, δημιουργεί κατά συνέπεια 
εμπόδια στην άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών και νοθεύει τον ανταγωνισμό 
στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η οδηγία [ ] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει 

(6) Η οδηγία [ ] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1
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εναρμονίσει σε ορισμένο βαθμό τους 
εθνικούς κανόνες εξυγίανσης των 
τραπεζών και έχει προβλέψει τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών εξυγίανσης, 
κατά τον χειρισμό της πτώχευσης 
διασυνοριακών τραπεζών. Ωστόσο, η 
εναρμόνιση που προβλέπει η οδηγία [ ] δεν 
είναι πλήρης και η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων δεν γίνεται σε κεντρικό 
επίπεδο. Η οδηγία [ ] προβλέπει κυρίως 
κοινά εργαλεία και εξουσίες εξυγίανσης 
για τις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους 
αλλά παρέχει διακριτική ευχέρεια στις 
εθνικές αρχές σε ό, τι αφορά την εφαρμογή 
των εργαλείων και τη χρήση των εθνικών 
χρηματοδοτικών ρυθμίσεων προς 
υποστήριξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Η 
οδηγία [ ] δεν αποφεύγει τη λήψη, από τα 
κράτη μέλη, χωριστών και πιθανόν 
αντιφατικών αποφάσεων όσον αφορά την 
εξυγίανση διασυνοριακών ομίλων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν το συνολικό 
κόστος της εξυγίανσης. Εξάλλου, 
δεδομένου ότι προβλέπει τις εθνικές 
χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, δεν περιορίζει 
επαρκώς την εξάρτηση των τραπεζών από
την στήριξη από εθνικούς 
προϋπολογισμούς και δεν εμποδίζει τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις από τα κράτη 
μέλη σε ό, τι αφορά τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης.

αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς 
την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων
εξυγίανσης των τραπεζών και έχει 
προβλέψει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρχών εξυγίανσης, κατά τον χειρισμό της 
πτώχευσης διασυνοριακών τραπεζών.
Ωστόσο, η εναρμόνιση που προβλέπει η 
οδηγία [ ] δεν είναι απόλυτη και η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν γίνεται 
σε κεντρικό επίπεδο. Η οδηγία [ ] 
προβλέπει κυρίως κοινά εργαλεία και 
εξουσίες εξυγίανσης για τις εθνικές αρχές 
κάθε κράτους μέλους αλλά παρέχει κάποιο 
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στις 
εθνικές αρχές σε ό,τι αφορά την εφαρμογή 
των εργαλείων και τη χρήση των εθνικών 
χρηματοδοτικών ρυθμίσεων προς 
υποστήριξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
Παρά τα καθήκοντα διαμεσολάβησης 
που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών), η οδηγία [ ] δεν αποφεύγει
εντελώς τη λήψη, από τα κράτη μέλη, 
χωριστών και πιθανόν αντιφατικών 
αποφάσεων όσον αφορά την εξυγίανση 
διασυνοριακών ομίλων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν το συνολικό κόστος της 
εξυγίανσης. Εξάλλου, δεδομένου ότι 
προβλέπει τις εθνικές χρηματοδοτικές 
ρυθμίσεις, δεν περιορίζει επαρκώς την 
εξάρτηση των τραπεζών από τη στήριξη 
από εθνικούς προϋπολογισμούς και δεν 
εμποδίζει εντελώς τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις από τα κράτη μέλη σε ό,τι 
αφορά τη χρήση των ρυθμίσεων 
χρηματοδότησης. Θα πρέπει κατά 
συνέπεια να υπάρξει μια σταδιακή 
μετάβαση σε ένα ενωσιακό καθεστώς για 
την αφερεγγυότητα.
____________________
1 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
πλαισίου για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ και 
82/891/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 
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2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 
2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/ΕΚ 
και του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
1093/2010. ΕΕ C, σ. .

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») αποτελεί 
βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η σύσταση 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν θα 
είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά.
Διαφορετικά συστήματα εθνικής 
χρηματοδότησης στρεβλώνουν την 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την 
εξυγίανση των τραπεζών στην εσωτερική 
αγορά. Το Ταμείο αναμένεται να συμβάλει 
στην εξασφάλιση ενιαίας διοικητικής 
πρακτικής κατά τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης και στην αποφυγή παρεμβολής 
εμποδίων στην άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών ή νόθευσης του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά λόγω διαφορετικών 
εθνικών πρακτικών. Το Ταμείο θα πρέπει 
να χρηματοδοτείται άμεσα από τις 
τράπεζες και οι πόροι εξυγίανσης να 
συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ένωσης έτσι 
ώστε να μπορούν να διατίθενται 
αντικειμενικά σε όλα τα κράτη μέλη, 
αυξάνοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και περιορίζοντας το 
σύνδεσμο μεταξύ της διαλαμβανόμενης 
δημοσιονομικής θέσης των επιμέρους 
κρατών μελών και του κόστους 
χρηματοδότησης των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 
εν λόγω κράτη μέλη.

(11) Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
τραπεζών (εφεξής «Ταμείο») αποτελεί 
βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο η σύσταση 
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης δεν θα 
είναι σε θέση να λειτουργήσει ορθά.
Διαφορετικά συστήματα εθνικής 
χρηματοδότησης στρεβλώνουν την 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την 
εξυγίανση των τραπεζών στην εσωτερική 
αγορά. Εάν η χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης παραμείνει σε εθνικό επίπεδο, 
δεν θα είναι δυνατή η διάρρηξη του 
δεσμού μεταξύ κρατών και τραπεζικού 
τομέα, και οι επενδυτές θα συνεχίσουν να 
ορίζουν τους όρους δανεισμού ανάλογα με 
την έδρα των τραπεζών και όχι σύμφωνα 
με την πιστοληπτική τους ικανότητα. 
Επίσης, θα συνεχιστεί ο υφιστάμενος 
σημαντικός κατακερματισμός της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς. Το Ταμείο 
αναμένεται να συμβάλει στην εξασφάλιση 
ενιαίας διοικητικής πρακτικής κατά τη 
χρηματοδότηση της εξυγίανσης και στην 
αποφυγή παρεμβολής εμποδίων στην 
άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών ή 
νόθευσης του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά λόγω διαφορετικών 
εθνικών πρακτικών. Το Ταμείο θα πρέπει 
να χρηματοδοτείται άμεσα από τις 
τράπεζες και οι πόροι εξυγίανσης να 
συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ένωσης έτσι 
ώστε να μπορούν να διατίθενται 
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αντικειμενικά σε όλα τα κράτη μέλη, 
αυξάνοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και περιορίζοντας τον 
σύνδεσμο μεταξύ της διαλαμβανόμενης 
δημοσιονομικής θέσης των επιμέρους 
κρατών μελών και του κόστους 
χρηματοδότησης των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 
εν λόγω κράτη μέλη. Για την περαιτέρω 
διάρρηξη του εν λόγω δεσμού, δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται οι αποφάσεις του 
ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης να θίγουν 
άμεσα τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 
μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το 
Συμβούλιο, μετά από κοινοποίηση της 
ΕΚΤ, θα πρέπει να υποβάλει σύσταση στην 
Επιτροπή. Με δεδομένη την ανάγκη 
εξισορρόπησης μεταξύ των διαφόρων 
συμφερόντων που διακυβεύονται, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει κατά 
πόσον ένα ίδρυμα θα τεθεί υπό εξυγίανση, 
ενώ θα πρέπει επίσης να αποφασίσει το 
σαφές και λεπτομερές πλαίσιο εξυγίανσης 
για τον καθορισμό των δράσεων 
εξυγίανσης τις οποίες πρέπει να αναλάβει 
το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για 

(16) Η ΕΚΤ, ως επόπτης εντός του ΕΕΜ, 
είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να 
αξιολογήσει εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα 
βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής 
πτώχευσης, και εάν δεν υπάρχει εύλογη 
προοπτική, οποιαδήποτε εναλλακτική 
δράση του ιδιωτικού τομέα ή εποπτικά 
μέτρα να αποτρέψουν την πτώχευση εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης, μετά από 
κοινοποίηση της ΕΚΤ, θα πρέπει να 
υποβάλει σύσταση στην Επιτροπή. Με 
δεδομένη την ανάγκη εξισορρόπησης 
μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων που 
διακυβεύονται, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αποφασίσει κατά πόσον ένα ίδρυμα θα 
τεθεί υπό εξυγίανση, ενώ θα πρέπει επίσης 
να αποφασίσει το σαφές και λεπτομερές 
πλαίσιο εξυγίανσης, όπως αυτό 
προτείνεται από το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης στη σύστασή του, για τον 
καθορισμό των δράσεων εξυγίανσης τις 
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καθεστώς εξυγίανσης και να δώσει εντολές 
στις εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά με 
τα εργαλεία και τις εξουσίες εξυγίανσης, οι 
οποίες θα εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο.

οποίες πρέπει να αναλάβει το Συμβούλιο.
Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο
Εξυγίανσης θα πρέπει να αποφασίσει για 
καθεστώς εξυγίανσης και να δώσει εντολές 
στις εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά με 
τα εργαλεία και τις εξουσίες εξυγίανσης, οι 
οποίες θα εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ειδικός 
οργανισμός της Ένωσης με ειδική δομή, 
που να αντιστοιχεί στα ειδικά καθήκοντα 
του και να αποκλίνει από το πρότυπο όλων 
των άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η 
σύνθεση του πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα 
σχετικά συμφέροντα που διακυβεύονται 
στις διαδικασίες εξυγίανσης. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί στο 
πλαίσιο των εκτελεστικών συνόδων ή της 
ολομέλειας. Στις εκτελεστικές συνόδους 
απαρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής και της ΕΚΤ. Λαμβανομένων 
υπόψη των αποστολών του Συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την εξυγίανση 
τράπεζας ή ομίλου οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συμμετέχον 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία 
λήψης απόφασης για εξυγίανση, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης πρέπει να είναι 
ειδικός οργανισμός της Ένωσης με ειδική 
δομή, που να αντιστοιχεί στα ειδικά 
καθήκοντα του και να αποκλίνει από το 
πρότυπο όλων των άλλων οργανισμών της 
Ένωσης. Η σύνθεση του πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη όλα τα σχετικά συμφέροντα που 
διακυβεύονται στις διαδικασίες 
εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα 
πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο των 
εκτελεστικών συνόδων ή της ολομέλειας.
Στις εκτελεστικές συνόδους απαρτίζεται 
από τον εκτελεστικό διευθυντή, τον 
αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή και 
από εκπροσώπους της Επιτροπής και της 
ΕΚΤ. Λαμβανομένων υπόψη των 
αποστολών του Συμβουλίου Εξυγίανσης, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για 
τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά 
θέματα, και την πείρα σχετικά με την 
εποπτεία και ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο 
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κράτος μέλος, η εκτελεστική σύνοδος του 
Συμβουλίου πρέπει επίσης να συγκαλεί 
και να εμπλέκει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το μέλος που ορίζεται από το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και που 
εκπροσωπεί την εθνική αρχή εξυγίανσης.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου.
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας καταγωγής 
και της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο την 
απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές της 
χώρας υποδοχής θα πρέπει να διαθέτουν 
από κοινού μία μόνο ψήφο. Στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορούν 
επίσης να κληθούν να παρίστανται 
παρατηρητές, μεταξύ άλλων και ένας 
εκπρόσωπος του ΕΜΣ και της 
Ευρωομάδας.

εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής διευθυντής θα πρέπει να 
επιλέγονται βάσει ανοικτής διαδικασίας 
επιλογής σχετικά με την οποία θα πρέπει 
να ενημερώνονται δεόντως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο. Η διαδικασία επιλογής θα 
πρέπει να σέβεται την αρχή της 
ισορροπίας των φύλων. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρέχει στην αρμόδια επιτροπή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατάλογο 
προεπιλογής υποψηφίων για τις θέσεις 
του εκτελεστικού διευθυντή και του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση
για τον διορισμό του εκτελεστικού 
διευθυντή και του αναπληρωτή 
εκτελεστικού διευθυντή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προς έγκριση. Έπειτα από
την έγκριση της εν λόγω πρότασης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
θα πρέπει να εγκρίνει εκτελεστική 
απόφαση για τον διορισμό του 
εκτελεστικού διευθυντή και του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον διασυνοριακό όμιλο, τα μέλη που 
διορίζει το κράτος μέλος καταγωγής και 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
υποδοχής που εκπροσωπούν τις οικείες 
εθνικές αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης 
να συγκληθούν και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εκτελεστικής συνόδου του Συμβουλίου
Εξυγίανσης. Ωστόσο, οι αρχές της χώρας 
καταγωγής και της χώρας υποδοχής θα 
πρέπει να επηρεάζουν με ισόρροπο τρόπο 
την απόφαση και, ως εκ τούτου, οι αρχές 
της χώρας υποδοχής θα πρέπει να 
διαθέτουν από κοινού μία μόνο ψήφο.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, στο πλαίσιο των 
εκτελεστικών συνόδων του, θα αλλάζουν 
ανάλογα με τα κράτη μέλη στα οποία 
δραστηριοποιείται το αντίστοιχο ίδρυμα, 
οι μόνιμοι συμμετέχοντες –ο εκτελεστικός 
διευθυντής, ο αναπληρωτής εκτελεστικός 
διευθυντής, ο εκπρόσωπος της 
Επιτροπής και ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ–
θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνέπεια, 
καταλληλότητα και αναλογικότητα των 
αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
των εκτελεστικών συνόδων του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης που 
πραγματοποιούνται με διαφορετική 
σύνθεση.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατόν 
στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης να καλούνται να παρίστανται 
παρατηρητές, μεταξύ άλλων ένας 
εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και 
της Ευρωομάδας αντίστοιχα.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η εκκαθάριση προβληματικού 
ιδρύματος με συνήθεις διαδικασίες 
αφερεγγυότητας θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, να διακόψει την παροχή 
βασικών υπηρεσιών και να βλάψει την 
προστασία των καταθετών. Σε αυτή την 
περίπτωση, η εφαρμογή εργαλείων 
εξυγίανσης είναι θέμα δημοσίου 
συμφέροντος. Επομένως, οι στόχοι της 
εξυγίανσης θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της συνέχισης των βασικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
διατήρηση της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η μείωση 
του ηθικού κινδύνου με την 
ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των 
προβληματικών ιδρυμάτων από δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη και η 
προστασία των καταθετών.

(28) Η εκκαθάριση προβληματικού 
ιδρύματος με συνήθεις διαδικασίες 
αφερεγγυότητας θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, να διακόψει την παροχή 
βασικών υπηρεσιών και να βλάψει την 
προστασία των καταθετών. Σε αυτή την 
περίπτωση, η εφαρμογή εργαλείων 
εξυγίανσης είναι θέμα δημοσίου 
συμφέροντος. Επομένως, οι στόχοι της 
εξυγίανσης θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της συνέχισης των βασικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένης της διαρκούς 
πρόσβασης στις καταθέσεις, η διατήρηση 
της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και η μείωση του ηθικού 
κινδύνου με την ελαχιστοποίηση της 
εξάρτησης των προβληματικών ιδρυμάτων 
από δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Η εναρμόνιση των νόμων περί 
αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την Ένωση, 
η οποία θα αποτελούσε σημαντικό βήμα 
για την οικοδόμηση μιας πραγματικής 
εσωτερικής αγοράς, δεν έχει επιτευχθεί 
ακόμη. Ωστόσο, για τις οντότητες με 
έδρα σε κράτη μέλη που συμμετέχουν 
στον ΕΕΜ και για τις οντότητες με έδρα 
σε άλλα κράτη μέλη, λόγω της 



PE519.706v01-00 14/50 PR\1004258EL.doc

EL

εναρμόνισης που θεσπίζεται με την 
οδηγία [ ], η ιεράρχηση των απαιτήσεων 
των πιστωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας, η οποία περιλαμβάνει 
προτίμηση των καταθετών, θα είναι η 
ίδια. Η εναρμόνιση αυτή οδηγεί στην 
εξάλειψη μιας σημαντικής πηγής 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει το 
πλαίσιο της δράσης εξυγίανσης που πρέπει 
να αναλαμβάνεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, και πρέπει να 
είναι σε θέση να ορίσει προς χρήση όλα τα 
αναγκαία εργαλεία εξυγίανσης. Εντός 
αυτού του σαφούς και συγκεκριμένου 
πλαισίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες 
του καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων.

(36) Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει, 
κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, το πλαίσιο της δράσης 
εξυγίανσης που πρέπει να αναλαμβάνεται 
ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, 
και πρέπει να είναι σε θέση να ορίσει προς 
χρήση όλα τα αναγκαία εργαλεία 
εξυγίανσης. Εντός αυτού του σαφούς και 
συγκεκριμένου πλαισίου, το Συμβούλιο
Εξυγίανσης θα πρέπει να αποφασίσει 
σχετικά με τις λεπτομέρειες του 
καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η αποτελεσματικότητα και η 
ομοιομορφία της δράσης εξυγίανσης θα 
πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Για τον σκοπό 
αυτόν, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει 
να διαθέτει την εξουσία, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και όταν μια εθνική αρχή 
εξυγίανσης δεν έχει εφαρμόσει ή δεν έχει 
εφαρμόσει επαρκώς την απόφαση του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, να μεταβιβάσει 
σε άλλο πρόσωπο συγκεκριμένα 
δικαιώματα, περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις ενός ιδρύματος υπό 
εξυγίανση ή να απαιτεί τη μετατροπή των 
χρεωστικών μέσων που περιέχουν 
συμβατική ρήτρα μετατροπής, σε 
ορισμένες περιστάσεις. Θα πρέπει να 
αποκλείεται κάθε δράση των εθνικών 
αρχών εξυγίανσης που περιορίζει ή 
επηρεάζει την άσκηση των εξουσιών ή 
των λειτουργιών του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης.

(48) Η αποτελεσματικότητα και η 
ομοιομορφία της δράσης εξυγίανσης θα 
πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Για τον σκοπό 
αυτόν, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει 
να διαθέτει την εξουσία, όταν μια εθνική 
αρχή εξυγίανσης δεν έχει εφαρμόσει ή δεν 
έχει εφαρμόσει επαρκώς την απόφαση του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, να δίνει εντολές 
άμεσα σε ίδρυμα υπό εξυγίανση.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Για να διασφαλίζεται ότι το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει πρόσβαση σε 
όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι 
εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να μπορούν να 
επικαλούνται κανόνες περί 
επαγγελματικού απορρήτου για να 
αποφύγουν τη γνωστοποίηση 

(53) Για να διασφαλίζεται ότι το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει πρόσβαση σε 
όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι οικείες 
οντότητες και οι εργαζόμενοι σε αυτές δεν 
θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται 
κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου 
για να αποφύγουν τη γνωστοποίηση 
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πληροφοριών στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. πληροφοριών στο Συμβούλιο Εξυγίανσης.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
τήρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο του ενιαίου μηχανισμού 
εξυγίανσης, θα πρέπει να επιβάλλονται 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης. Το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να δικαιούται να 
δίνει εντολές στις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης να επιβάλουν πρόστιμα ή 
περιοδικές χρηματικές ποινές στις 
επιχειρήσεις, λόγω μη συμμόρφωσης προς 
τις υποχρεώσεις βάσει των αποφάσεών 
του. Για να διασφαλιστούν συνεπείς, 
αποδοτικές και αποτελεσματικές πρακτικές 
επιβολής της τήρησης του δικαίου, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
δικαιούται να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές, απευθυνόμενες στις εθνικές 
αρχές εξυγίανσης, σχετικά με την επιβολή
προστίμων και χρηματικών ποινών.

(54) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
τήρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο του ενιαίου μηχανισμού 
εξυγίανσης, θα πρέπει να επιβάλλονται 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης. Το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να δικαιούται να 
δίνει εντολές στις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης να επιβάλουν διοικητικές 
κυρώσεις ή περιοδικές χρηματικές ποινές
σε οντότητες, λόγω μη συμμόρφωσης προς 
τις υποχρεώσεις βάσει των αποφάσεών 
του. Για να διασφαλιστούν συνεπείς, 
αποδοτικές και αποτελεσματικές πρακτικές 
επιβολής της τήρησης του δικαίου, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να 
δικαιούται να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές, απευθυνόμενες στις εθνικές 
αρχές εξυγίανσης, σχετικά με την επιβολή
διοικητικών κυρώσεων και χρηματικών 
ποινών.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Όταν μια εθνική αρχή εξυγίανσης 
παραβιάζει τους κανόνες του ενιαίου 

διαγράφεται
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μηχανισμού εξυγίανσης, διότι δεν κάνει 
χρήση των εξουσιών που της παρέχονται 
βάσει του εθνικού δικαίου προκειμένου να 
εφαρμόσει μια εντολή του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ευθύνεται για την 
αποκατάσταση κάθε ζημίας που 
προκαλείται σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, της 
οντότητας ή του ομίλου υπό εξυγίανση, ή 
σε κάθε πιστωτή οποιουδήποτε μέρους 
της εν λόγω οντότητας ή ομίλου σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος, σύμφωνα με 
την εν λόγω νομολογία.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) Ωστόσο, είναι θεμιτό να 
χρησιμοποιείται το Ταμείο πριν από την 
εξάντληση όλων των πιστωτών, όταν 
κατά τη διαδικασία εξυγίανσης ξεκινά η 
διάσωση των καταθέσεων με ίδια μέσα. 
Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην 
ασφάλεια των αποταμιεύσεων που 
βρίσκονται σε καταθέσεις μηδενικού 
κινδύνου με αντίστοιχα χαμηλές 
αποδόσεις αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της συνολικής εμπιστοσύνης στο 
τραπεζικό σύστημα. Η εξασφάλιση 
συνεχούς πρόσβασης στις καταθέσεις 
αποτελεί αναμφίβολα μία από τις 
λειτουργίες ζωτικής σημασίας των 
τραπεζών. Επιπλέον, η έλλειψη 
εμπιστοσύνης όσον αφορά την ασφάλεια 
των καταθέσεων ενέχει τον κίνδυνο 
πρόκλησης μαζικής απόσυρσης 
καταθέσεων, φαινόμενο το οποίο έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα.  Κατά 
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συνέπεια, η διασφάλιση των καταθέσεων 
κατά τη διαδικασία εξυγίανσης προωθεί 
τους στόχους αυτής και πρέπει να 
αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερων 
προσπαθειών, ανεξάρτητα από το ποσό 
της συνεισφοράς για την απορρόφηση 
των ζημιών και την ανακεφαλαιοποίηση 
το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τους 
μετόχους και τους πιστωτές.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61α) Για να εξασφαλιστεί η άμεση 
διαθεσιμότητα επαρκών χρηματοδοτικών 
μέσων για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, το Ταμείο θα πρέπει να τεθεί 
σε λειτουργία μόνο μετά τη σύσταση 
μηχανισμού δανειοδότησης, κατά 
προτίμηση δυνάμει κοινοτικού μέσου. Η 
πλήρης διαθεσιμότητα χρηματοδότησης 
είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία 
ολόκληρου του συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
δίκαιος υπολογισμός των εισφορών και να 
παρέχονται κίνητρα λειτουργίας με 
μοντέλο που ενέχει λιγότερους κινδύνους, 
για τις εισφορές στο Ταμείο θα πρέπει να 

(63) Προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
δίκαιος υπολογισμός των εισφορών και να 
παρέχονται κίνητρα λειτουργίας με 
μοντέλο που ενέχει λιγότερους κινδύνους, 
για τις εισφορές στο Ταμείο, οι οποίες θα 
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λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός κινδύνου 
στον οποίο εκτίθενται τα πιστωτικά
ιδρύματα.

καθορίζονται από το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, έπειτα από πρόταση της 
αρμόδιας αρχής, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ο βαθμός κινδύνου στον οποίο 
εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης ασκούν καθήκοντα ή εξουσίες, 
που, σύμφωνα με την οδηγία [ ] πρέπει να 
ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία εθνική αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου.

1. Όταν, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης ασκούν καθήκοντα ή εξουσίες, 
που, σύμφωνα με την οδηγία [ ] πρέπει να 
ασκούνται από την εθνική αρχή 
εξυγίανσης ενός συμμετέχοντος κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για 
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας [ ], θεωρείται 
ως η οικεία εθνική αρχή εξυγίανσης ή, σε 
περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού 
ομίλου, ως η οικεία αρχή εξυγίανσης σε 
επίπεδο ομίλου.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ή
προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται 
να έχουν επιπτώσεις σε περισσότερα από 
ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και ιδίως 
όταν λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν 
ομίλους εγκατεστημένους σε δύο ή 

2. Όταν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης λαμβάνουν αποφάσεις ή
προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε 
περισσότερα από ένα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, και ιδίως όταν λαμβάνουν αποφάσεις 
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περισσότερα συμμετέχοντα κράτη μέλη,
λαμβάνει δεόντως υπόψη όλα τα ακόλουθα 
στοιχεία:

που αφορούν ομίλους εγκατεστημένους σε 
δύο ή περισσότερα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, λαμβάνουν δεόντως υπόψη όλα τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξισορροπεί τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με 
τους στόχους της εξυγίανσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 12, αναλόγως με 
τη φύση και τις περιστάσεις της κάθε 
περίπτωσης.

3. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης εξισορροπούν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 με τους 
στόχους της εξυγίανσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 12, αναλόγως με τη φύση και 
τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Καμία απόφαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης ή της Επιτροπής δεν επιβάλλει
στα κράτη μέλη να παράσχουν έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη.

4. Οι αποφάσεις ή ενέργειες του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης ή της Επιτροπής 
δεν επιβάλλουν στα κράτη μέλη να 
παράσχουν έκτακτη δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη ούτε θίγουν 
άμεσα τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες 
των κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε 
ενέργειες, ενημερώνει και διαβουλεύεται 
με τους εκπροσώπους των εργαζομένων 
των οικείων οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την λήψη ανακοίνωσης δυνάμει της 
παραγράφου 1, ή με δική του 
πρωτοβουλία, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
προβαίνει σε εκτίμηση του κατά πόσο 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Με την λήψη ανακοίνωσης δυνάμει της 
παραγράφου 1, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
προβαίνει σε εκτίμηση του κατά πόσο 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το πλαίσιο των εργαλείων εκκαθάρισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3·

β) το πλαίσιο των εργαλείων εκκαθάρισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2·

Or. en
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Δεδομένης της επείγουσας φύσης των 
περιστάσεων στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, η Επιτροπή αποφασίζει, με 
δική της πρωτοβουλία ή λαμβάνοντας 
υπόψη, κατά περίπτωση, την ανακοίνωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τη 
σύσταση του Συμβουλίου Εξυγίανσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5, εάν θα 
θέσει την οντότητα υπό εξυγίανση και για 
το πλαίσιο των εργαλείων εξυγίανσης τα 
οποία θα εφαρμοστούν στην υπό εξέταση 
οντότητα, καθώς και τη χρήση του ταμείου 
εξυγίανσης για τη στήριξη της δράσης 
εξυγίανσης. Η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία, δύναται να αποφασίσει να
θέσει οντότητα υπό εξυγίανση εφόσον 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2.

6. Δεδομένης της επείγουσας φύσης των 
περιστάσεων στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, η Επιτροπή αποφασίζει, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τη 
σύσταση του Συμβουλίου Εξυγίανσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5, εάν θα 
θέσει την οντότητα υπό εξυγίανση και για 
το πλαίσιο των εργαλείων εξυγίανσης τα 
οποία θα εφαρμοστούν στην υπό εξέταση 
οντότητα, καθώς και τη χρήση του ταμείου 
εξυγίανσης για τη στήριξη της δράσης 
εξυγίανσης. Η Επιτροπή δύναται να 
αποφασίσει να ζητήσει από το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης να αναθεωρήσει τη σύστασή 
του που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εντός του πλαισίου που τίθεται με την 
απόφαση της Επιτροπής, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης αποφασίζει τον μηχανισμό 
εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 
και διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία του 
μηχανισμού εξυγίανσης εκ μέρους των 
σχετικών εθνικών αρχών εξυγίανσης. Η 
απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
απευθύνεται στις σχετικές εθνικές αρχές 
εξυγίανσης και καθοδηγεί τις εν λόγω 

8. Εντός του πλαισίου που τίθεται με την 
απόφαση της Επιτροπής, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης αποφασίζει τον μηχανισμό 
εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 
και διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία του 
μηχανισμού εξυγίανσης εκ μέρους των 
σχετικών εθνικών αρχών εξυγίανσης. Η 
απόφαση του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
απευθύνεται στις σχετικές εθνικές αρχές 
εξυγίανσης και καθοδηγεί τις εν λόγω 
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αρχές, οι οποίες λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της 
απόφασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 26, με την άσκηση 
των εξουσιών εξυγίανσης που 
προβλέπονται στην οδηγία [ ], και ιδίως 
εκείνων στα άρθρα 56 έως 64 της εν λόγω 
οδηγίας [ ]. Εάν έχει χορηγηθεί κρατική 
ενίσχυση, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
μπορεί να αποφασίσει μόνον αφού η 
Επιτροπή έχει λάβει απόφαση περί της εν 
λόγω κρατικής ενίσχυσης.

αρχές, οι οποίες λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της 
απόφασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 26, με την άσκηση 
των εξουσιών εξυγίανσης που 
προβλέπονται στην οδηγία [ ], και ιδίως 
εκείνων στα άρθρα 56 έως 64 της εν λόγω 
οδηγίας [ ].

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Με τη λήψη της ανακοίνωσης δυνάμει 
της παραγράφου 1, ή με δική του 
πρωτοβουλία, εάν το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θεωρεί ότι τα μέτρα 
εξυγίανσης ενδέχεται να συνιστούν 
κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 
107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, καλεί το 
ενδιαφερόμενο συμμετέχον κράτος μέλος ή 
τα ενδιαφερόμενα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή 
άμεσα τα σχεδιαζόμενα μέτρα σύμφωνα με 
το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

9. Εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης θεωρεί 
ότι τα μέτρα εξυγίανσης ενδέχεται να 
συνιστούν κρατική ενίσχυση σύμφωνα με 
το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
καλεί το ενδιαφερόμενο συμμετέχον 
κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή άμεσα τα 
σχεδιαζόμενα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 
108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όπου ενδείκνυται προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της εξυγίανσης, η 
Επιτροπή, μετά από σύσταση του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης ή με δική της 
πρωτοβουλία, δύναται να επανεξετάσει 
την απόφασή της περί του πλαισίου 
εξυγίανσης και να εγκρίνει τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις.

3. Όπου ενδείκνυται προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της εξυγίανσης, η 
Επιτροπή, μετά από σύσταση του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης, δύναται να 
επανεξετάσει την απόφασή της περί του
πλαισίου εξυγίανσης και να εγκρίνει τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προς το σκοπό αυτό, κάνουν χρήση των 
εξουσιών τους δυνάμει της εθνικής 
νομοθετικής πράξης για τη μεταφορά της 
οδηγίας [ ] στο εθνικό δίκαιο και σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
εθνικό δίκαιο. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
ενημερώνουν πλήρως το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης για την άσκηση των εν λόγω 
εξουσιών. Οιοδήποτε μέτρο λαμβάνουν 
συνάδει με την απόφαση που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 8.

Προς το σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη 
του παρόντος κανονισμού, κάνουν χρήση 
των εξουσιών τους δυνάμει της εθνικής 
νομοθετικής πράξης για τη μεταφορά της 
οδηγίας [ ] στο εθνικό δίκαιο και σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
εθνικό δίκαιο. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
ενημερώνουν πλήρως το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης για την άσκηση των εν λόγω 
εξουσιών. Οιοδήποτε μέτρο λαμβάνουν 
συνάδει με την απόφαση που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 8.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η εθνική αρχή 2. Σε περίπτωση που η εθνική αρχή 
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εξυγίανσης δεν έχει εφαρμόσει απόφαση 
αναφερόμενη στο άρθρο 16, ή την έχει 
εφαρμόσει κατά τρόπο που δεν καθιστά 
δυνατή την επίτευξη των στόχων της 
εξυγίανσης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
έχει την εξουσία να δώσει εντολή σε 
ίδρυμα υπό εξυγίανση:

εξυγίανσης δεν έχει εφαρμόσει απόφαση 
αναφερόμενη στο άρθρο 16, ή την έχει 
εφαρμόσει κατά τρόπο που δεν καθιστά 
δυνατή την επίτευξη των στόχων της 
εξυγίανσης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
έχει την εξουσία να δίνει εντολές άμεσα σε 
ίδρυμα υπό εξυγίανση.

α) να μεταβιβάσει σε άλλο πρόσωπο 
συγκεκριμένα δικαιώματα, περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις ιδρύματος υπό 
εξυγίανση·
β) να απαιτήσει τη μετατροπή των 
χρεωστικών μέσων που περιέχουν 
συμβατική ρήτρα μετατροπής, στις 
περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
18.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της άσκησης των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 
7, 8, 11, 16 και 17, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης δύναται, είτε άμεσα είτε μέσω 
των εθνικών αρχών εξυγίανσης, να απαιτεί 
από τα ακόλουθα νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα να παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
άσκηση των καθηκόντων που του 
ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό:

1. Για τους σκοπούς της άσκησης των 
καθηκόντων που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης δύναται, είτε άμεσα είτε μέσω 
των εθνικών αρχών εξυγίανσης, να απαιτεί 
από τα ακόλουθα νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα να παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
άσκηση των καθηκόντων που του 
ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό:

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της άσκησης των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 
7, 8, 11, 16 και 17, και με την επιφύλαξη 
των τυχόν άλλων όρων που καθορίζονται 
στο σχετικό ενωσιακό δίκαιο, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να 
διενεργεί έρευνες σχετικά με τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στο άρθρο 32 
παράγραφος 1 τα οποία είναι 
εγκατεστημένα σε συμμετέχον κράτος 
μέλος.

1. Για τους σκοπούς της άσκησης των 
καθηκόντων που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, και με την επιφύλαξη 
των τυχόν άλλων όρων που καθορίζονται 
στο σχετικό ενωσιακό δίκαιο, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να 
διενεργεί έρευνες σχετικά με τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στο άρθρο 32 
παράγραφος 1 τα οποία είναι 
εγκατεστημένα σε συμμετέχον κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της άσκησης των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 
7, 8, 11, 16 και 17, και με την επιφύλαξη 
άλλων όρων που προβλέπονται στο 
σχετικό ενωσιακό δίκαιο, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης δύναται, με την επιφύλαξη της 
προειδοποίησης των ενδιαφερόμενων 
εθνικών αρχών εξυγίανσης, να διενεργήσει 
όλες τις αναγκαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις 
στους επαγγελματικούς χώρους των 
νομικών προσώπων που αναφέρονται στο 
άρθρο 32 παράγραφος 1. Οσάκις αυτό 
απαιτείται για την ορθή διενέργεια και 
αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να 
διενεργήσει επιτόπια επιθεώρηση χωρίς 
προειδοποίηση προς τα εν λόγω νομικά 
πρόσωπα.

1. Για τους σκοπούς της άσκησης των 
καθηκόντων που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, και με την επιφύλαξη 
άλλων όρων που προβλέπονται στο 
σχετικό ενωσιακό δίκαιο, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης δύναται, με την επιφύλαξη της 
προειδοποίησης των ενδιαφερόμενων 
εθνικών αρχών εξυγίανσης, να διενεργήσει 
όλες τις αναγκαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις 
στους επαγγελματικούς χώρους των 
νομικών προσώπων που αναφέρονται στο 
άρθρο 32 παράγραφος 1. Οσάκις αυτό 
απαιτείται για την ορθή διενέργεια και 
αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης δύναται να 
διενεργήσει επιτόπια επιθεώρηση χωρίς 
προειδοποίηση προς τα εν λόγω νομικά 
πρόσωπα.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπάλληλοι του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης και άλλα πρόσωπα 
εξουσιοδοτημένα από αυτό για τη 
διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης μπορούν 
να εισέρχονται σε οιεσδήποτε 
επαγγελματικές εγκαταστάσεις και χώρους 
των νομικών προσώπων που αποτελούν 
αντικείμενο απόφασης έρευνας η οποία 
εκδόθηκε από το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 
και διαθέτουν όλες τις εξουσίες που 
ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1.

2. Οι υπάλληλοι του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης και άλλα πρόσωπα 
εξουσιοδοτημένα από αυτό για τη 
διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης μπορούν 
να εισέρχονται σε οιεσδήποτε 
επαγγελματικές εγκαταστάσεις και χώρους 
των νομικών προσώπων που αποτελούν 
αντικείμενο απόφασης έρευνας η οποία 
εκδόθηκε από το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 
και διαθέτουν όλες τις εξουσίες που 
ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόστιμα Διοικητικές κυρώσεις

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης 1. Εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
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διαπιστώσει ότι οντότητα αναφερόμενη 
στο άρθρο 2 έχει διαπράξει εκ προθέσεως 
ή εξ αμελείας μια από τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης δίνει εντολή στην οικεία 
εθνική αρχή εξυγίανσης να επιβάλει
πρόστιμο σε βάρος της σχετικής οντότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 σύμφωνα με
την οδηγία [ ].

διαπιστώσει ότι οντότητα αναφερόμενη 
στο άρθρο 2 έχει διαπράξει εκ προθέσεως 
ή εξ αμελείας μια από τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης δίνει εντολή στην οικεία 
εθνική αρχή εξυγίανσης να επιβάλει
διοικητική κύρωση σε βάρος της σχετικής 
οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2 
σύμφωνα με το άρθρο 100 της οδηγίας [ ].

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πρόστιμα μπορούν να επιβάλλονται 
σε οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
2 για τις ακόλουθες παραβάσεις:

2. Οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να 
επιβάλλονται σε οντότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 για τις 
ακόλουθες παραβάσεις:

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν δεν υποβάλλονται σε γενική 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 33 ή σε
επιτόπιες επιθεωρήσεις και δεν παρέχουν 
τις πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 32·

β) όταν δεν υποβάλλονται σε γενική 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 33 ή σε
επιτόπια επιθεώρηση σύμφωνα με το 
άρθρο 34·

Or. en
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) όταν δεν συμμορφώνονται με την 
απόφαση που τους απευθύνει το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με το 
άρθρο 24.

δ) όταν δεν συμμορφώνονται με την 
απόφαση που τους απευθύνει το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με το 
άρθρο 26.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
δημοσιεύουν τα πρόστιμα που επιβάλλουν 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Όταν η 
δημοσίευση θα μπορούσε να προκαλέσει 
δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, 
οι εθνικές αρχές εξυγίανσης δημοσιεύουν 
την κύρωση χωρίς να αποκαλύπτουν την 
ταυτότητα των μερών.

3. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης 
δημοσιεύουν τις διοικητικές κυρώσεις
που επιβάλλουν σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Όταν η δημοσίευση θα 
μπορούσε να προκαλέσει δυσανάλογη 
ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, οι εθνικές 
αρχές εξυγίανσης δημοσιεύουν την 
κύρωση χωρίς να αποκαλύπτουν την 
ταυτότητα των μερών.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές απευθυνόμενες 
προς τις εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά 
με την εφαρμογή των προστίμων και των 
περιοδικών χρηματικών ποινών, με σκοπό 

4. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές απευθυνόμενες
προς τις εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά 
με την εφαρμογή των διοικητικών 
κυρώσεων και των περιοδικών 
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την καθιέρωση συνεκτικών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών πρακτικών και τη 
διασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και 
συνεπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

χρηματικών ποινών, με σκοπό την 
καθιέρωση συνεκτικών, αποδοτικών και 
αποτελεσματικών πρακτικών και τη 
διασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και 
συνεπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πιστωτικό ίδρυμα να συμμορφωθεί με 
απόφαση που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 
32·

α) οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2
να συμμορφωθεί με απόφαση που 
εκδόθηκε βάσει του άρθρου 32·

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η περιοδική χρηματική ποινή είναι 
αποτελεσματική και αναλογική. Η 
περιοδική χρηματική ποινή επιβάλλεται σε 
καθημερινή βάση έως ότου το πιστωτικό 
ίδρυμα ή το εμπλεκόμενο πρόσωπο 
συμμορφωθεί με τις σχετικές αποφάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) έως δ).

2. Η περιοδική χρηματική ποινή είναι 
αποτελεσματική και αναλογική. Η 
περιοδική χρηματική ποινή επιβάλλεται σε 
καθημερινή βάση έως ότου η οντότητα 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 ή το 
εμπλεκόμενο πρόσωπο συμμορφωθεί με 
τις σχετικές αποφάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ).

Or. en
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, 
του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή 
και των μελών του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης που διορίζονται από την 
Επιτροπή και την ΕΚΤ είναι πενταετής. Με 
την επιφύλαξη του άρθρου 53 παράγραφος 
6, η θητεία αυτή δεν μπορεί να ανανεωθεί.

2. Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, 
του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή 
και των μελών του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης που διορίζονται από την 
Επιτροπή και την ΕΚΤ είναι πενταετής. Με 
την επιφύλαξη του άρθρου 52 παράγραφος 
6, η θητεία αυτή δεν μπορεί να ανανεωθεί.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύνοδο ολομέλειας του Συμβουλίου, η 
οποία ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται 
στο άρθρο 47·

α) σύνοδο ολομέλειας του Συμβουλίου, η 
οποία ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται 
στο άρθρο 46·

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκτελεστική σύνοδο του Συμβουλίου, η 
οποία ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται 
στο άρθρο 51·

β) εκτελεστική σύνοδο του Συμβουλίου, η 
οποία ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται 
στο άρθρο 50·

Or. en
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί 
τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 53.

γ) εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί 
τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 52.

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απαντά 
προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που 
του απευθύνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σύμφωνα με 
τις δικές του διαδικασίες, παρουσία 
εκπροσώπων από οποιαδήποτε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη το νόμισμα 
των οποίων δεν είναι το ευρώ.

6. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απαντά 
προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που 
του απευθύνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σύμφωνα με 
τις δικές του διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κατόπιν αιτήσεως, ο εκτελεστικός 
διευθυντής πραγματοποιεί, κεκλεισμένων 
των θυρών, απόρρητες προφορικές 
συζητήσεις με τον πρόεδρο και τους 
αντιπροέδρους της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν οι εν λόγω 
συζητήσεις απαιτούνται για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού 

7. Κατόπιν αιτήσεως, ο εκτελεστικός 
διευθυντής πραγματοποιεί, κεκλεισμένων 
των θυρών, απόρρητες προφορικές 
συζητήσεις με τον πρόεδρο και τους 
αντιπροέδρους της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν οι εν λόγω 
συζητήσεις απαιτούνται για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης.
Μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
συνάπτεται συμφωνία για τις λεπτομέρειες 
της διοργάνωσης των συζητήσεων αυτών, 
ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το 
απόρρητο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
περί απορρήτου που επιβάλλονται στο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης ως αρμόδια αρχή
δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της 
Ένωσης.

Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης.
Μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
συνάπτεται συμφωνία για τις λεπτομέρειες 
της διοργάνωσης των συζητήσεων αυτών, 
ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το 
απόρρητο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
περί απορρήτου που επιβάλλονται από τον 
παρόντα κανονισμό και από το άρθρο 67 
της οδηγίας [ ] στο Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, όταν ενεργεί ως εθνική αρχή
εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όταν 
υποβάλλει την έκθεση που προβλέπεται 
στο άρθρο 41 παράγραφος 2, 
ταυτοχρόνως διαβιβάζει άμεσα την εν 
λόγω έκθεση στα εθνικά κοινοβούλια των 
συμμετεχόντων κρατών μελών.
Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να 
απευθύνουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης 
τις αιτιολογημένες παρατηρήσεις τους 
όσον αφορά την εν λόγω έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 40

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 39
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παράγραφος 2 ενεργούν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά προς το συμφέρον της 
Ένωσης συνολικά και δεν επιτρέπεται να 
ζητούν ούτε να λαμβάνουν οδηγίες από τα 
θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της 
Ένωσης, από την κυβέρνηση οποιουδήποτε 
κράτους μέλους ή από οποιονδήποτε άλλο 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

παράγραφος 2 ενεργούν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά προς το συμφέρον της 
Ένωσης συνολικά και δεν επιτρέπεται να 
ζητούν ούτε να λαμβάνουν οδηγίες από τα 
θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της 
Ένωσης, από την κυβέρνηση οποιουδήποτε 
κράτους μέλους ή από οποιονδήποτε άλλο 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εγκρίνει, έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε 
έτους, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 
για το επόμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 
49 παράγραφος 1, με βάση σχέδιο που 
υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής και 
το διαβιβάζει προς ενημέρωση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα·

α) εγκρίνει, έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε 
έτους, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 
για το επόμενο έτος, με βάση σχέδιο που 
υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής και 
το διαβιβάζει προς ενημέρωση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα·

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης σύμφωνα με το 
άρθρο 59 παράγραφος 2·

β) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης σύμφωνα με το 
άρθρο 58 παράγραφος 2·

Or. en
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 42.
Η έκθεση αυτή περιέχει λεπτομερείς 
εξηγήσεις για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού·

δ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 41.
Η έκθεση αυτή περιέχει λεπτομερείς 
εξηγήσεις για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στη σύνοδο 
ολομέλειας, λαμβάνει τις αποφάσεις του με 
απλή πλειοψηφία των μελών του. Ωστόσο, 
οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο
47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) λαμβάνονται 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του.

1. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, στη σύνοδο 
ολομέλειας, λαμβάνει τις αποφάσεις του με 
απλή πλειοψηφία των μελών του. Ωστόσο, 
οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο
46 παράγραφος 1 στοιχείο γ) λαμβάνονται 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 
και 3, τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 40
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) 

1. Τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 39
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) 
συμμετέχουν στις εκτελεστικές συνόδους 
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συμμετέχουν στις εκτελεστικές συνόδους 
του Συμβουλίου.

του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
συσκέπτεται για οντότητα αναφερόμενη 
στο άρθρο 2 ή για όμιλο οντοτήτων 
εγκατεστημένο σε ένα μόνο συμμετέχον 
κράτος μέλος, το μέλος που έχει διοριστεί 
από το εν λόγω κράτος μέλος συμμετέχει 
επίσης στις συσκέψεις και στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο
52 παράγραφοι 1 και 3.

2. Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
συσκέπτεται για οντότητα αναφερόμενη 
στο άρθρο 2 ή για όμιλο οντοτήτων 
εγκατεστημένο σε ένα μόνο συμμετέχον 
κράτος μέλος, το μέλος που έχει διοριστεί 
από το εν λόγω κράτος μέλος συμμετέχει 
επίσης στις συσκέψεις και στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο
51 παράγραφοι 1 και 3.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
συσκέπτεται για έναν διασυνοριακό όμιλο, 
το μέλος που έχει διοριστεί από το κράτος 
μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, καθώς και 
τα μέλη που έχουν διοριστεί από τα κράτη 
μέλη, στα οποία είναι εγκατεστημένη μια 
θυγατρική ή μια οντότητα που καλύπτεται 
από ενοποιημένη εποπτεία, συμμετέχουν 
στις συσκέψεις και στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 52
παράγραφοι 2 και 3.

3. Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
συσκέπτεται για έναν διασυνοριακό όμιλο, 
το μέλος που έχει διοριστεί από το κράτος 
μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η αρχή 
εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, καθώς και 
τα μέλη που έχουν διοριστεί από τα κράτη 
μέλη, στα οποία είναι εγκατεστημένη μια 
θυγατρική ή μια οντότητα που καλύπτεται 
από ενοποιημένη εποπτεία, συμμετέχουν
επίσης στις συσκέψεις και στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο
51 παράγραφοι 2 και 3.
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 39 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) 
εξασφαλίζουν τη συνέπεια, 
καταλληλότητα και αναλογικότητα των 
αποφάσεων και δράσεων εξυγίανσης, 
ιδίως όσον αφορά τη χρήση του Ταμείου, 
οι οποίες συμφωνούνται στο πλαίσιο 
εκτελεστικών συνόδων του Συμβουλίου 
που πραγματοποιούνται με διαφορετική 
σύνθεση.

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν συσκέπτεται για έναν 
διασυνοριακό όμιλο, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης λαμβάνει τις αποφάσεις του 
στις εκτελεστικές συνόδους με απλή 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών. Τα 
μέλη του Συμβουλίου που αναφέρονται 
στο άρθρο 40 παράγραφος 2 και το μέλος 
που έχει διοριστεί από το κράτος μέλος στο 
οποίο έχει την έδρα της η αρχή εξυγίανσης 
σε επίπεδο ομίλου, έχουν μία ψήφο 
έκαστο. Τα άλλα συμμετέχοντα μέλη 
έχουν έκαστο δικαίωμα ψήφου ίσο με 
κλάσμα μίας ψήφου διαιρούμενης με τον 
αριθμό των εθνικών αρχών εξυγίανσης των 
κρατών μελών στα οποία είναι 

2. Όταν συσκέπτεται για έναν 
διασυνοριακό όμιλο, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης λαμβάνει τις αποφάσεις του 
στις εκτελεστικές συνόδους με απλή 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών. Τα 
μέλη του Συμβουλίου που αναφέρονται 
στο άρθρο 39 παράγραφος 2 και το μέλος 
που έχει διοριστεί από το κράτος μέλος στο 
οποίο έχει την έδρα της η αρχή εξυγίανσης 
σε επίπεδο ομίλου, έχουν μία ψήφο 
έκαστο. Τα άλλα συμμετέχοντα μέλη 
έχουν έκαστο δικαίωμα ψήφου ίσο με 
κλάσμα μίας ψήφου διαιρούμενης με τον 
αριθμό των εθνικών αρχών εξυγίανσης των 
κρατών μελών στα οποία είναι 



PE519.706v01-00 38/50 PR\1004258EL.doc

EL

εγκατεστημένη θυγατρική ή οντότητα που 
καλύπτεται από ενοποιημένη εποπτεία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του εκτελεστικού διευθυντή.

εγκατεστημένη θυγατρική ή οντότητα που 
καλύπτεται από ενοποιημένη εποπτεία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του εκτελεστικού διευθυντή.

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως ότου επιτευχθεί ο στόχος για το 
επίπεδο χρηματοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 65, ένα μέλος που έχει 
διοριστεί από κράτος μέλος μπορεί να 
απαιτήσει τη διενέργεια μίας περαιτέρω 
σύσκεψης του Συμβουλίου Εξυγίανσης, 
όταν η συζητούμενη απόφαση 
προσκρούει στις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες του εν λόγω κράτους 
μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 59
παράγραφος 3·

δ) εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 58
παράγραφος 3·

Or. en
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κάθε έτος ο εκτελεστικός διευθυντής 
συντάσσει σχέδιο έκθεσης, η οποία
περιλαμβάνει μία ενότητα για τις 
δραστηριότητες εξυγίανσης του 
Συμβουλίου και μία για τα οικονομικά και 
διοικητικά θέματα.

ζ) σύνταξη, ετησίως, σχεδίου έκθεσης το 
οποίο περιλαμβάνει μία ενότητα για τις 
δραστηριότητες εξυγίανσης του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης και μία για τα 
οικονομικά και διοικητικά θέματα.

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής διευθυντής επιλέγονται 
βάσει ανοικτής διαδικασίας επιλογής, η 
οποία σέβεται την αρχή της ισορροπίας 
των φύλων και εξασφαλίζει τη δέουσα 
ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά από ακρόαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειάς του,
η Επιτροπή προτείνει κατάλογο 
υποψηφίων στο Συμβούλιο για τον 
διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και 

5. Η Επιτροπή παρέχει στην αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων για τις 
θέσεις του εκτελεστικού διευθυντή και 
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του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.
Το Συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τον αναπληρωτή 
εκτελεστικό διευθυντή μετά από ακρόαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον 
διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και 
του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς 
έγκριση. Έπειτα από την έγκριση της εν 
λόγω πρότασης, το Συμβούλιο εγκρίνει 
εκτελεστική απόφαση για τον διορισμό 
του εκτελεστικού διευθυντή και του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 40
παράγραφος 2, η θητεία του πρώτου 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή που 
διορίζεται μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού είναι τριετής· η 
θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί μία φορά 
για διάστημα πέντε ετών. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής και ο αναπληρωτής 
εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους έως τον 
διορισμό των διαδόχων τους.

6. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 39
παράγραφος 2, η θητεία του πρώτου 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή που 
διορίζεται μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού είναι τριετής· η 
θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί μία φορά 
για διάστημα πέντε ετών. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής και ο αναπληρωτής 
εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους έως τον 
διορισμό των διαδόχων τους.

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 8



PR\1004258EL.doc 41/50 PE519.706v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής ή ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής δεν 
πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων τους ή έχουν κριθεί ένοχοι για 
σοβαρό παράπτωμα, το Συμβούλιο μπορεί, 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, να παύσει τον εκτελεστικό
διευθυντή ή τον αναπληρωτή εκτελεστικό
διευθυντή από τα καθήκοντά του.

8. Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής ή ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής δεν 
πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων τους ή έχουν κριθεί ένοχοι για 
σοβαρό παράπτωμα, το Συμβούλιο μπορεί, 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής η οποία 
έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να εγκρίνει εκτελεστική 
απόφαση για την παύση του εκτελεστικού
διευθυντή ή του αναπληρωτή
εκτελεστικού διευθυντή από τα καθήκοντά 
του.

Για τους σκοπούς αυτούς, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να 
ενημερώνουν την Επιτροπή ότι θεωρούν 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 
απαλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή ή 
του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή 
από τα καθήκοντά τους, και η Επιτροπή 
ανταποκρίνεται στην ενημέρωση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) δάνεια που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του μηχανισμού δανειοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 
2α·

Or. en
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως την 1η Μαρτίου του επόμενου 
οικονομικού έτους, ο υπόλογος του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης διαβιβάζει τους 
προσωρινούς λογαριασμούς στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

2. Έως την 1η Μαρτίου του επόμενου 
οικονομικού έτους, ο υπόλογος του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης διαβιβάζει τους 
προσωρινούς λογαριασμούς στο
Συμβούλιο Εξυγίανσης.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης, στην εκτελεστική 
σύνοδό του, διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους 
προσωρινούς λογαριασμούς του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης για το 
προηγούμενο οικονομικό έτος.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Έως την 1η Ιουλίου μετά τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός 
διευθυντής διαβιβάζει τους οριστικούς 
λογαριασμούς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις 
παρατηρήσεις του έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις 
παρατηρήσεις του έως την 1η Ιουλίου.

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καθορίζει,
σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
5, τις εισφορές που οφείλονται από κάθε 
οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2, με 
απόφαση που απευθύνεται στην 
ενδιαφερόμενη οντότητα. Το Συμβούλιο
Εξυγίανσης εφαρμόζει κανόνες 
διαδικασίας, υποβολής εκθέσεων και 
λοιπούς κανόνες, που εξασφαλίζουν ότι οι 
εισφορές καταβάλλονται πλήρως και 
έγκαιρα.

3. Κατόπιν πρότασης της αρμόδιας αρχής 
και σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
5, το Συμβούλιο Εξυγίανσης καθορίζει τις 
εισφορές που οφείλονται από κάθε 
οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2, με 
απόφαση που απευθύνεται στην 
ενδιαφερόμενη οντότητα. Το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης εφαρμόζει κανόνες 
διαδικασίας, υποβολής εκθέσεων και 
λοιπούς κανόνες, που εξασφαλίζουν ότι οι 
εισφορές καταβάλλονται πλήρως και 
έγκαιρα.

Or. en
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ταμείο χρησιμοποιείται μόνον 
εφόσον έχει δημιουργηθεί μηχανισμός 
δανειοδότησης, κατά προτίμηση δυνάμει 
κοινοτικού μέσου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η άμεση διαθεσιμότητα 
επαρκών χρηματοδοτικών μέσων για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 
Κάθε δάνειο που χορηγείται από τον εν 
λόγω μηχανισμό δανειοδότησης 
καλύπτεται από το Ταμείο εντός 
συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
χρησιμοποιεί το Ταμείο για τη στήριξη 
κάθε δράσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 α) έως ζ) στην οποία, κατά 
τη διαδικασία εξυγίανσης, απαιτείται 
διάσωση των καταθέσεων με ίδια μέσα, 
ανεξάρτητα από το ποσό της 
συνεισφοράς για την απορρόφηση των 
ζημιών και την ανακεφαλαιοποίηση το 
οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τους 
μετόχους και τους πιστωτές.

Or. en
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καλύπτει την 
αποζημίωση στην οποία μια εθνική αρχή 
εξυγίανσης έχει καταδικασθεί από εθνικό 
δικαστήριο ή την οποία έχει, σε συμφωνία 
με το Συμβούλιο Εξυγίανσης, δεσμευθεί να 
καταβάλει βάσει εξώδικου συμβιβασμού 
και η οποία είναι συνέπεια πράξης ή 
παράλειψης της εν λόγω εθνικής αρχής 
εξυγίανσης στο πλαίσιο οποιασδήποτε 
διαδικασίας εξυγίανσης βάσει του 
παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η εν λόγω 
πράξη ή παράλειψη συνιστά παραβίαση 
του ενωσιακού δικαίου, του παρόντος 
κανονισμού, απόφασης της Επιτροπής ή 
απόφασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης ή
αποτελεί πρόδηλο και σοβαρό σφάλμα
εκτίμησης.

4. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καλύπτει την 
αποζημίωση στην οποία μια εθνική αρχή 
εξυγίανσης έχει καταδικασθεί από εθνικό 
δικαστήριο ή την οποία έχει, σε συμφωνία 
με το Συμβούλιο Εξυγίανσης, δεσμευθεί να 
καταβάλει βάσει εξώδικου συμβιβασμού 
και η οποία είναι συνέπεια πράξης ή 
παράλειψης της εν λόγω εθνικής αρχής 
εξυγίανσης στο πλαίσιο οποιασδήποτε 
διαδικασίας εξυγίανσης βάσει του 
παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η εν λόγω 
πράξη ή παράλειψη συνιστά παραβίαση 
του ενωσιακού δικαίου, του παρόντος 
κανονισμού, απόφασης της Επιτροπής ή 
απόφασης του Συμβουλίου Εξυγίανσης, 
σκόπιμη ή μέσω πρόδηλου και σοβαρού 
σφάλματος εκτίμησης.

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 5, το άρθρο 65 παράγραφος 5, 
το άρθρο 66 παράγραφος 3, το άρθρο 67 
παράγραφος 3 και το άρθρο 70 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
δεν διατυπώσουν αντιρρήσεις εντός δύο
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 5, το άρθρο 65 παράγραφος 5, 
το άρθρο 66 παράγραφος 3, το άρθρο 67 
παράγραφος 3 και το άρθρο 70 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
δεν διατυπώσουν αντιρρήσεις εντός τριών
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να εγείρουν αντιρρήσεις. Η 
εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να εγείρουν αντιρρήσεις. Η 
εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά
τρεις μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 47
παράγραφος 1 σημείο (i) και έως την 
έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 47 παράγραφος 2, ο προσωρινός 
εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τις εξουσίες 
της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής·

β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46
παράγραφος 1 σημείο (i) και έως την 
έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 46 παράγραφος 2, ο προσωρινός 
εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τις εξουσίες 
της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής·

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 7 έως 23 και τα άρθρα 25 έως
38 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 
2015.

Τα άρθρα 7 έως 23 και τα άρθρα 25 έως 37
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 
2015.

Or. en
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 24 εφαρμόζεται από την 1η 
Ιανουαρίου 2018.

Το άρθρο 24 εφαρμόζεται από την 1η 
Ιουλίου 2016.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Η νομοθετική πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, για τη θέσπιση Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης (ΕΜΕ) για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στη ζώνη του ευρώ 
και σε άλλα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), 
συμπεριλαμβανομένου Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (ΕΤΕ) το οποίο χρηματοδοτείται 
από όλα τα καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βάσει εκ των προτέρων 
ανάλυσης κινδύνων, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη θέσπιση μιας πραγματικής 
τραπεζικής ένωσης. Πρόκειται για μια φιλόδοξη και ισορροπημένη πρόταση, η οποία 
είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου για την αντιμετώπιση 
μελλοντικών κρίσεων σε τράπεζες της ζώνης του ευρώ (και των συμμετεχόντων 
κρατών μελών) με τρεις κύριους στόχους: τη μη επιβάρυνση των φορολογούμενων, 
την προστασία των καταθέσεων και τον περιορισμό της εξωτερικής ζημίας μιας 
άτακτης χρεοκοπίας, ιδίως όσον αφορά την πραγματική οικονομία. 

 Η παρούσα πρόταση, ιδίως μετά την έγκριση του ΕΕΜ, έχει καταστεί απαραίτητο 
δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής της τραπεζικής ένωσης. Στην πραγματικότητα, θα 
ήταν εντελώς απαράδεκτο μια ισχυρή εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ακολουθείται, σε μια κρίσιμη φάση, από τη 
μετάθεση της ευθύνης για το προβληματικό ίδρυμα σε μια εθνική αρχή εξυγίανσης η 
οποία θα παρενέβαινε στη βάση μιας καθαρά εθνικής χρηματοδότησης εξυγίανσης.

 Η επιτυχής εφαρμογή της παρούσας πρότασης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη 
διάρρηξη του δεσμού μεταξύ τραπεζών και κρατών, ο οποίος αποδείχθηκε μοιραίος, 
ιδίως για τη ζώνη του ευρώ, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ωστόσο, η πλήρης 
τραπεζική ένωση θα γίνει πραγματικότητα μόνο όταν δημιουργηθεί μια κοινή 
εγγύηση καταθέσεων σε επίπεδο ΕΕΜ. Μόνο τότε οι οικονομικοί παράγοντες θα 
βασίζουν τις αποφάσεις τους στη σχετική ευρωστία κάθε χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος αντί του εκτιμώμενου κινδύνου αφερεγγυότητας του Δημοσίου για τα 
κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένα τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα. 

 Λόγω της απουσίας κοινού ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των καταθετών, η 
εισηγήτρια θεωρεί ότι η καθαυτό διάσωση των καταθέσεων με ίδια μέσα θα πρέπει να 
αποφεύγεται κατά το μέτρο του δυνατού στο πλαίσιο του ΕΜΕ, όπως συμβαίνει σε 
άλλα συστήματα που λειτουργούν με επιτυχία, π.χ. το FDIC στις ΗΠΑ· για τον σκοπό 
αυτόν, στη διαδικασία εξυγίανσης θα πρέπει προβλέπεται δυνατότητα άμεσης 
ενεργοποίησης του Ταμείου Εξυγίανσης, καθώς και επαρκή εργαλεία εξυγίανσης, για 
τις περιπτώσεις στις οποίες πρόκειται να επηρεαστούν οι καταθέσεις βάσει της 
ιεραρχίας διάσωσης με ίδια μέσα. Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, η χρήση του 
Ταμείου Εξυγίανσης θα είναι αποδεκτή, ανεξάρτητα από το ποσό της συνεισφοράς για 
την απορρόφηση των ζημιών και την ανακεφαλαιοποίηση το οποίο έχει ήδη 
καταβληθεί από τους μετόχους και τους πιστωτές. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη 
διατήρηση της συνεχούς πρόσβασης στις καταθέσεις, αναγνωρίζοντας ότι η 
εμπιστοσύνη στις καταθέσεις αποτελεί πιθανόν το πιο σημαντικό στοιχείο για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ, η 
οποία έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα.



PR\1004258EL.doc 49/50 PE519.706v01-00

EL

 Η αξιοπιστία του ΕΜΕ εξαρτάται ιδιαιτέρως από την εκτιμώμενη ικανότητα του 
Ταμείου Εξυγίανσης να υποστηρίζει τα φιλόδοξα καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί. Η δεκαετής περίοδος που 
προβλέπεται για τη δημιουργία του Ταμείου είναι ιδιαίτερα μακρόχρονη· η ύπαρξη 
ενός ισχυρού κοινού αναχώματος, υπό τη μορφή, για παράδειγμα, ενός δημόσιου 
μηχανισμού δανειοδότησης ο οποίος θα βασίζεται κατά προτίμηση σε κοινοτικό μέσο, 
αποτελεί στην περίπτωση αυτή προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ταμείου. Επίσης, 
είναι απολύτως απαραίτητο η αποπληρωμή των δανείων να καλύπτεται από το 
Ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η πλήρης δημοσιονομική ουδετερότητα του συστήματος.

 Η αξιοπιστία εξαρτάται επίσης από τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
διαφόρων οντοτήτων που συμμετέχουν στον ΕΜΕ, ώστε να μην υφίσταται 
αβεβαιότητα, ποικιλία κριτηρίων και, σε τελική ανάλυση, σύγκρουση συμφερόντων. 
Στο πνεύμα αυτό, η εισηγήτρια υποστηρίζει σαφώς ότι θα πρέπει πριν από τη δράση 
εξυγίανσης να προηγείται μια σχετική ενημέρωση από την αρμόδια εποπτική αρχή, 
στην προκειμένη περίπτωση την ΕΚΤ. Επίσης, παρότι η απόφαση τυπικά θα 
λαμβάνεται από την Επιτροπή, θα πρέπει πάντα να ακολουθεί τη σύσταση του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης.

 Για την αξιοπιστία του ΕΜΕ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνέπεια και την 
αναλογικότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται στις διάφορες εκτελεστικές 
συνόδους του Συμβουλίου Εξυγίανσης. Τα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
πρέπει να εξασφαλίζουν όχι μόνο ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι επιπτώσεις της 
δράσης εξυγίανσης για τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά και ότι η αναγνώριση αυτή δεν 
θέτει σε κίνδυνο τη συνολική συνοχή και αμεροληψία του ΕΜΕ. 

 Ο ΕΜΕ θα αντιμετωπίζει περίπλοκα ζητήματα τα οποία άπτονται άμεσα του δημόσιου 
συμφέροντος. Είναι απολύτως απαραίτητο οι αποφάσεις που λαμβάνονται να 
διαθέτουν δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία, δηλαδή έναντι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής (και παύσης) 
του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του Ενιαίου 
Συμβουλίου Εξυγίανσης. Ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή και του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τη σαφή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κατά την ανοικτή διαδικασία επιλογής πρέπει να τηρείται μια σειρά 
βασικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας, της ανεξαρτησίας και του 
σεβασμού της αρχής της ισορροπίας των φύλων.

 Λόγω της στενής διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων στοιχείων της τραπεζικής 
ένωσης είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα τεθούν σε ισχύ τα διάφορα μέσα. Στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, το γεγονός ότι το ΕΜΕ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου
2015 συνεπάγεται ότι θα πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες έγκρισης άλλων 
σημαντικών στοιχείων του συστήματος εξυγίανσης, συγκεκριμένα της διάσωσης με 
ίδια μέσα.
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 Για τη διατήρηση της ενιαίας αγοράς απαιτείται επιπλέον απόλυτη συνέπεια μεταξύ 
των διαδικασιών εξυγίανσης για ιδρύματα από κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία 
συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση και των διαδικασιών για ιδρύματα από κράτη 
μέλη που δεν συμμετέχουν σε αυτήν· σύμφωνα με το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων» 
απαιτείται πλήρης συμβατότητα μεταξύ της οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών (RRD) και των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στον 
παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οδηγία RRD βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, η 
εισηγήτρια αποφάσισε, για μεθοδολογικούς λόγους, να μην τροποποιήσει προς το 
παρόν τα άρθρα του παρόντος κανονισμού που σχετίζονται με την οδηγία RRD, εν 
αναμονή των εξελίξεων στις σχετικές διαπραγματεύσεις.


