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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

26. ζεσξεί όηη ν ππνινγηζκόο ηνπ κέγηζηνπ 

δηαλεκεηένπ πνζνύ (MDA) γηα θάζε 

επηκέξνπο ηξάπεδα ζύκθσλα κε ην άξζξν 

141 παξάγξαθνο 6 ηεο νδεγίαο γηα ηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (CRD) απνηειεί 

ζεκαληηθό κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

θεθαιαηαθήο απνθαηάζηαζεο, 

ελαιιαθηηθά πξνο ηε ζπξξίθλσζε ησλ 

ηζνινγηζκώλ· ππνγξακκίδεη όηη έιιεηςε ε 

ζαθήλεηαο ηεο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε 

ηελ ηεξαξρία κεηαμύ ηνπ δεύηεξνπ ππιώλα 

θαη ησλ θεθαιαηαθώλ απνζεκάησλ 

αζθαιείαο ζε ζρέζε κε ην όξην ηνπ MDA 

θαη άιια πεξηνξηζηηθά κέηξα δελ απνθιείεη 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελόο πεξηζσξίνπ 

επειημίαο από ηνλ ΕΕΜ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνύλ ιύζεηο πνπ είλαη ππεξβνιηθά 

απζηεξέο θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηελ αγνξά νκνιόγσλ πξόζζεηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο θαηεγνξίαο 1 θαη ηνπο 

ηζόηηκνπο όξνπο αληαγσληζκνύ κε άιιεο 

δηθαηνδνζίεο· 
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δηθαηνδνζίεο· ζηηεί να διεςκπινιζηούν από 

νομική άποτη ο μησανιζμόρ MDA και η 

λειηοςπγία ηος δεύηεπος πςλώνα όζον 

αθοπά ηην ανηιμεηώπιζη ηος κινδύνος 

ζςγκεκπιμένηρ ηπάπεζαρ, πποκειμένος να 

εξαζθαλιζηούν ίζοι όποι ανηαγυνιζμού 

ζηην ΕΕ και να ςπάπξει μεγαλύηεπη 

ζαθήνεια ζε ζσέζη με ηον ζκοπό πος 

εξςπηπεηεί ο μησανιζμόρ· θευπεί όηι η 

αναθεώπηζη ηυν διαηάξευν αςηών θα 

ππέπει να αποζκοπεί ζηην ενζυμάηυζή 



 

AM\1089096EL.doc  PE579.803v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

ηοςρ ζηον κανονιζμό· 

Or. en 

 

 


