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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει τη θέσπιση ενιαίων κανόνων στην ΕΕ για την ανάκαμψη και 
την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Μέσω του 
προτεινόμενου μηχανισμού για την ανάκαμψη και την εξυγίανση αφερέγγυων ιδρυμάτων 
επιδιώκεται η διαφύλαξη του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΕΕ και η 
ελαχιστοποίηση του κόστους για τους φορολογούμενους. Η πρόταση της Επιτροπής είναι 
εύλογη, καθώς εισάγει σειρά εργαλείων για τη διαχείριση της αφερεγγυότητας των τραπεζών, 
με τα οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η συστημική κρίση στον τραπεζικό τομέα, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της αγοράς και της κοινωνίας με τη διατήρηση βασικών 
τραπεζικών υπηρεσιών που παρέχονται από μη κερδοφόρες τράπεζες και περιορίζοντας 
παράλληλα στο ελάχιστο τις περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται κρατική ενίσχυση σε 
πτωχευμένα ιδρύματα. Με τις προτεινόμενες τροπολογίες διορθώνονται ορισμένες 
ανακρίβειες στο σχέδιο οδηγίας που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι χρηματοπιστωτικές αγορές στην 
Ένωση είναι ενοποιημένες και 
διασυνδεδεμένες σε μεγάλο βαθμό, ενώ 
πολλά πιστωτικά ιδρύματα ασκούν 
εκτεταμένες δραστηριότητες πέραν των 
εθνικών συνόρων. Η πτώχευση ενός 
διασυνοριακού πιστωτικού ιδρύματος είναι 
ικανή να επηρεάσει τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών στα διάφορα 
κράτη μέλη στα οποία αναπτύσσει 
δραστηριότητες. Η αδυναμία των κρατών 
μελών να αποκτήσουν τον έλεγχο ενός 
προβληματικού πιστωτικού ιδρύματος και 
να το εξυγιάνουν κατά τρόπο που να 
αποτρέπει αποτελεσματικά ευρύτερες 
συστημικές ζημίες μπορεί να υπονομεύσει 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και την αξιοπιστία 
της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 

(2) Οι χρηματοπιστωτικές αγορές στην 
Ένωση είναι ενοποιημένες και 
διασυνδεδεμένες σε μεγάλο βαθμό, ενώ 
πολλά πιστωτικά ιδρύματα ασκούν 
εκτεταμένες δραστηριότητες πέραν των 
εθνικών συνόρων. Η πτώχευση ενός 
διασυνοριακού πιστωτικού ιδρύματος είναι 
ικανή να επηρεάσει τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών στα διάφορα 
κράτη μέλη στα οποία αναπτύσσει 
δραστηριότητες. Η αδυναμία των κρατών 
μελών να αποκτήσουν τον έλεγχο ενός 
προβληματικού πιστωτικού ιδρύματος και 
να το εξυγιάνουν κατά τρόπο που να 
αποτρέπει αποτελεσματικά ευρύτερες 
συστημικές ζημίες μπορεί να υπονομεύσει 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και την
εμπιστοσύνη των φορολογούμενων στην 
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χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών αποτελεί, επομένως, ουσιώδη 
προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

εσωτερική αγορά στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών αποτελεί, επομένως, ουσιώδη 
προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Σκοπός του εν λόγω πλαισίου πολιτικής θα είναι να εφοδιαστούν οι σχετικές αρχές με κοινά και 
αποτελεσματικά εργαλεία και εξουσίες, ώστε να αντιμετωπίζουν προκαταβολικά τις τραπεζικές 
κρίσεις, διασφαλίζοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ελαχιστοποιώντας την έκθεση 
των φορολογουμένων σε απώλειες.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Πριν ληφθεί απόφαση για τη 
διατήρηση του ιδρύματος σε λειτουργία, 
θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται η 
περίπτωση εκκαθάρισης ενός αφερέγγυου 
ιδρύματος μέσω κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας. Ένα αφερέγγυο ίδρυμα 
θα πρέπει να διατηρείται σε λειτουργία με 
χρήση, στο μέτρο του δυνατού, ιδιωτικών 
κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε 
μέσω της πώλησης σε αγοραστή του 
ιδιωτικού τομέα ή της συγχώνευσής του με 
αυτόν, είτε κατόπιν της απομείωσης των 
υποχρεώσεων του ιδρύματος ή κατόπιν της 
μετατροπής του χρέους του σε μετοχικό 
κεφάλαιο, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί ανακεφαλαιοποίηση.

(28) Πριν ληφθεί απόφαση για τη 
διατήρηση του ιδρύματος σε λειτουργία, 
θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται η 
περίπτωση εκκαθάρισης ενός αφερέγγυου 
ιδρύματος μέσω κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας. Ένα αφερέγγυο ίδρυμα 
θα πρέπει να διατηρείται σε λειτουργία με 
χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί είτε μέσω της πώλησης σε 
αγοραστή του ιδιωτικού τομέα ή της 
συγχώνευσής του με αυτόν, είτε κατόπιν 
της απομείωσης των υποχρεώσεων του 
ιδρύματος ή κατόπιν της μετατροπής του 
χρέους του σε μετοχικό κεφάλαιο, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
ανακεφαλαιοποίηση.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Κύριος στόχος της οδηγίας είναι να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό 
σύστημα, με τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης των φορολογούμενων σε απώλειες. Επιπλέον, στην οδηγία επισημαίνεται ότι δεν θα 
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πρέπει να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε αφερέγγυες τράπεζες. Στο πλαίσιο 
αυτό είναι απαράδεκτο να υπάρχει και η ελάχιστη δυνατότητα να στηρίζεται με δημόσια 
κεφάλαια η διατήρηση ενός αφερέγγυου ιδρύματος σε λειτουργία.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τον σκοπό της προστασίας του 
δικαιώματος των μετόχων και των 
πιστωτών να μην λαμβάνουν λιγότερα από 
όσα θα ελάμβαναν σε κανονικές 
διαδικασίες αφερεγγυότητας, θα πρέπει να 
καθορίζονται σαφείς υποχρεώσεις όσον 
αφορά την αποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων του 
ιδρύματος, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
επαρκής χρόνος για την ορθή εκτίμηση της 
μεταχείρισης της οποίας θα είχαν τύχει εάν 
το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό κανονικές 
διαδικασίες αφερεγγυότητας. Θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να αρχίσει η εν 
λόγω αποτίμηση ήδη στη φάση της 
έγκαιρης παρέμβασης. Πριν αναληφθεί 
οποιαδήποτε δράση εξυγίανσης, θα πρέπει 
να διενεργείται εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων του ιδρύματος, καθώς και 
της μεταχείρισης της οποίας θα είχαν τύχει 
οι μέτοχοι και οι πιστωτές σε κανονικές 
διαδικασίες αφερεγγυότητας. Η εν λόγω 
αποτίμηση θα πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο δικαστικού ελέγχου μόνον 
μαζί με την απόφαση εξυγίανσης.
Εξάλλου, θα πρέπει να προβλέπεται
υποχρέωση να διενεργείται, αφού έχουν 
εφαρμοστεί τα εργαλεία εξυγίανσης, 
σύγκριση εκ των υστέρων μεταξύ της 
μεταχείρισης της οποίας όντως έτυχαν οι 
μέτοχοι και οι πιστωτές και της 
μεταχείρισης της οποίας θα ετύγχαναν σε 
κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Εάν κριθεί ότι οι μέτοχοι και οι πιστωτές 
έχουν λάβει, κατά την εξόφληση των 

(32) Για τον σκοπό της προστασίας του 
δικαιώματος των μετόχων και των 
πιστωτών να μην λαμβάνουν λιγότερα από 
όσα θα ελάμβαναν σε κανονικές 
διαδικασίες αφερεγγυότητας, θα πρέπει να 
καθορίζονται σαφείς υποχρεώσεις όσον 
αφορά την αποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων του 
ιδρύματος, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
επαρκής χρόνος για την ορθή εκτίμηση της 
μεταχείρισης της οποίας θα είχαν τύχει εάν 
το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό κανονικές 
διαδικασίες αφερεγγυότητας. Θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να αρχίσει η εν 
λόγω αποτίμηση ήδη στη φάση της 
έγκαιρης παρέμβασης. Πριν αναληφθεί 
οποιαδήποτε δράση εξυγίανσης, θα πρέπει 
να διενεργείται εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων του ιδρύματος, καθώς και 
της μεταχείρισης της οποίας θα είχαν τύχει 
οι μέτοχοι και οι πιστωτές σε κανονικές 
διαδικασίες αφερεγγυότητας. Η εν λόγω 
αποτίμηση θα πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο δικαστικού ελέγχου μόνον 
μαζί με την απόφαση εξυγίανσης.
Εξάλλου, θα πρέπει να προβλέπεται
δυνατότητα να διενεργείται, αφού έχουν 
εφαρμοστεί τα εργαλεία εξυγίανσης, 
σύγκριση εκ των υστέρων μεταξύ της 
μεταχείρισης της οποίας όντως έτυχαν οι 
μέτοχοι και οι πιστωτές και της 
μεταχείρισης της οποίας θα ετύγχαναν σε 
κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας –
σε περίπτωση που ζητηθεί τέτοια 
σύγκριση από τους μετόχους και τους 
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απαιτήσεών τους, λιγότερα από όσα θα 
είχαν λάβει υπό κανονικές διαδικασίες 
αφερεγγυότητας, θα πρέπει να δικαιούνται 
καταβολή της διαφοράς. Σε αντίθεση με 
την αποτίμηση πριν από τη δράση 
εξυγίανσης, θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
αμφισβητηθεί αυτή η σύγκριση χωριστά 
από την απόφαση εξυγίανσης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να 
αποφασίζουν τη διαδικασία για τον τρόπο 
καταβολής, στους μετόχους και τους 
πιστωτές, της όποιας διαφοράς έχει 
προσδιοριστεί ως προς τη μεταχείριση. Η 
ενδεχόμενη διαφορά θα πρέπει να 
καταβάλλεται από τις χρηματοδοτικές 
ρυθμίσεις που καθιερώνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

πιστωτές. Εάν κριθεί ότι οι μέτοχοι και οι 
πιστωτές έχουν λάβει, κατά την εξόφληση 
των απαιτήσεών τους, λιγότερα από όσα 
θα είχαν λάβει υπό κανονικές διαδικασίες 
αφερεγγυότητας, θα πρέπει να δικαιούνται 
καταβολή της διαφοράς. Σε αντίθεση με 
την αποτίμηση πριν από τη δράση 
εξυγίανσης, θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
αμφισβητηθεί αυτή η σύγκριση χωριστά 
από την απόφαση εξυγίανσης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να 
αποφασίζουν τη διαδικασία για τον τρόπο 
καταβολής, στους μετόχους και τους 
πιστωτές, της όποιας διαφοράς έχει 
προσδιοριστεί ως προς τη μεταχείριση. Η 
ενδεχόμενη διαφορά θα πρέπει να 
καταβάλλεται από τις χρηματοδοτικές 
ρυθμίσεις που καθιερώνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι, πριν αναληφθεί οποιαδήποτε δράση εξυγίανσης, διενεργείται εκτίμηση της 
μεταχείρισης της οποίας θα είχαν τύχει οι μέτοχοι και οι πιστωτές σε κανονικές διαδικασίες 
αφερεγγυότητας, δεν είναι απαραίτητο να είναι υποχρεωτική η εκ των υστέρων σύγκριση μεταξύ 
της μεταχείρισης της οποίας όντως έτυχαν οι μέτοχοι και οι πιστωτές και της μεταχείρισης της 
οποίας θα ετύγχαναν σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, αν αυτή δεν ζητηθεί από τους 
μετόχους και τους πιστωτές.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ίδρυμα παραβιάζει – ή υπάρχουν 
αντικειμενικά στοιχεία που υποστηρίζουν 
το συμπέρασμα ότι το ίδρυμα πρόκειται να 
παραβιάσει, στο εγγύς μέλλον – τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις, από τις οποίες 
εξαρτάται η διατήρηση της άδειας 
λειτουργίας, κατά τρόπο που θα 
δικαιολογούσε την ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας από την αρμόδια αρχή, διότι το 

α) το ίδρυμα παραβιάζει – ή υπάρχουν 
αντικειμενικά στοιχεία που υποστηρίζουν 
το συμπέρασμα ότι το ίδρυμα πρόκειται να 
παραβιάσει, στο εγγύς μέλλον – τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις, από τις οποίες 
εξαρτάται η διατήρηση της άδειας 
λειτουργίας, κατά τρόπο που θα 
δικαιολογούσε την ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας από την αρμόδια αρχή, διότι το 
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ίδρυμα έχει υποστεί ή πιθανόν να υποστεί 
ζημίες οι οποίες θα εξαντλήσουν όλα ή 
ουσιαστικά όλα τα ίδια κεφάλαιά του·

ίδρυμα έχει υποστεί ή πιθανόν να υποστεί 
ζημίες οι οποίες θα εξαντλήσουν τα 
περιουσιακά στοιχεία του σε βαθμό που 
ισούται με το σύνολο του καλυφθέντος 
κεφαλαίου του ή με σημαντικό μέρος 
αυτού·

Or. bg

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η ορολογία, με την αντικατάσταση του όρου «κεφάλαια» με τον 
όρο «περιουσιακά στοιχεία», επειδή το κεφάλαιο αποτελεί σταθερό μέγεθος. Πρόκειται για τον 
αριθμό που παρέχει ένδειξη στους πιστωτές της τράπεζας σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία 
αυτής. Τα κεφάλαια μπορούν μόνο να αυξάνονται ή να μειώνονται, ενώ τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία αποτελούν στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να εξαντλούνται.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους υπαλλήλους ή τους πρώην 
υπαλλήλους των αρχών που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) και β)·

δ) τους υπαλλήλους ή τους πρώην 
υπαλλήλους των αρχών που αναφέρονται 
στα στοιχεία α), β) και γ)·

Or. bg

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου πρέπει να είναι δεσμευτικές όχι μόνο για 
τους υπαλλήλους ή τους πρώην υπαλλήλους των αρχών εξυγίανσης, των αρμόδιων αρχών και 
της ΕΑΤ, αλλά και των αρμόδιων υπουργείων.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 103 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση ανατίθεται για
αόριστη διάρκεια από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 116.

2. Η εξουσιοδότηση ανατίθεται για
περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 116. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
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τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο έξι μήνες πριν τη λήξη της 
πενταετούς περιόδου ανάθεσης.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για ανάθεση εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για 
αόριστο χρονικό διάστημα αντίκειται στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Αν και η πρόβλεψη αόριστου 
χρονικού διαστήματος αποτελεί έναν τρόπο καθορισμού της διάρκειας ανάθεσης, η προσέγγιση 
αυτή δεν λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα μεταβολής των συγκεκριμένων περιστάσεων που 
αποτελούν αντικείμενο της ανάθεσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 103 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 2, 4, 28, 
37, 39, 43, 86, 94, 97 και 98 τίθεται σε 
ισχύ μόνον εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 
διατύπωσαν 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 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις.
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 2, 4, 28, 
37, 39, 43, 86, 94, 97 και 98 τίθεται σε 
ισχύ μόνον εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 
διατύπωσαν 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 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις.
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η παράταση της προθεσμίας διατυπώσεως αντιρρήσεων, ώστε το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να μπορούν να μελετούν εις βάθος την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και να 
αποφασίζουν εάν η έκδοσή της είναι σκόπιμη και ορθή.
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