ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Σχέδιο νόμου με τίτλο:
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα
απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015»

Επισπεύδον Υπουργείο
Οικονομικών
Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτα Τζαβάρα (210 3332787)
E-mail: p.tzavara@minfin.gr
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6
1

2
3
4

5

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Το σχέδιο νόμου έχει σκοπό την ενσωμάτωση της οδηγίας (EE) 2019/879 (L 150)
στην ελληνική έννομη τάξη. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί, μέσω στοχευμένων
τροποποιήσεων της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (L 173), στην εφαρμογή του προτύπου
συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (πρότυπο TLAC, που έχει αναπτυχθεί
με αναφορά στα «παγκόσμια συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs)») και την
αναθεώρηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων
υποχρεώσεων («MREL»). Σε αυτό το πλαίσιο, με τη συμμόρφωση με την απαίτηση
MREL, η οποία ρυθμίζεται πλέον αναλυτικότερα, ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος
της κρίσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους φορολογούμενους.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η αρχική οδηγία 2014/59/ΕΕ εκδόθηκε με σκοπό τη θέσπιση ευρωπαϊκού νομικού
πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς η τότε οικονομική κρίση επηρέασε το τραπεζικό
σύστημα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών και ανέδειξε όχι μόνο την
αλληλεπίδραση μίας κατάστασης αφερεγγυότητας μεταξύ των διαφόρων
οντοτήτων, αλλά και την έντονη διασύνδεση μεταξύ δημοσίου χρέουςχρηματοπιστωτικού συστήματος που πρέπει να διαρραγεί ώστε να μην υπάρχει εν τέλει- επιβάρυνση των φορολογούμενων. Με την υπό ενσωμάτωση οδηγία και
μέσω στοχευμένων νομοθετικών τροποποιήσεων στο πλαίσιο της εξυγίανσης,
επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι οντότητες και τα ιδρύματα που έχουν
εγκατασταθεί στην Ένωση διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών και
ανακεφαλαιοποίησης, δύο απαιτήσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά η μια
προς την άλλη, ώστε σε περιπτώσεις κρίσεων να μην τίθενται σε κίνδυνο η
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οι δημόσιοι πόροι, αλλά και τα ίδια τα
ιδρύματα να είναι σε θέση αμέσως μετά την εξυγίανση να συνεχίσουν να εκτελούν
τις κρίσιμες λειτουργίες τους.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν άμεσα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τις
χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες
συμμετοχών και μεικτές εταιρείες συμμετοχών, την Τράπεζα της Ελλάδος και την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έμμεσα αφορούν όλους τους πολίτες και τα νομικά
πρόσωπα που συναλλάσσονται με τις εν λόγω εταιρείες-ιδρύματα.
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 2 του Ν. 4335/2015 (Α΄ 87)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομέ
νης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Η τροποποίηση επιβάλλεται από την ενωσιακή νομοθεσία
(οδηγία (ΕΕ) 2019/879).

Η τροποποίηση επιβάλλεται από την ενωσιακή νομοθεσία
(οδηγία (ΕΕ) 2019/879).

Η τροποποίηση επιβάλλεται από την ενωσιακή νομοθεσία
(οδηγία (ΕΕ) 2019/879).

Συναφείς πρακτικές

6.

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ

Χ

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
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i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Βραχυπρόθεσμος
στόχος
των
αξιολογούμενων ρυθμίσεων είναι η έγκαιρη
ενσωμάτωση των κανόνων ενωσιακού
δικαίου.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Μακροπρόθεσμα,
οι
αξιολογούμενες
ρυθμίσεις, μέσω στοχευμένων νομοθετικών
τροποποιήσεων στο πλαίσιο εξυγίανσης,
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επιδιώκουν να διασφαλιστεί ότι οι οντότητες
και τα ιδρύματα που έχουν εγκατασταθεί
στην Ένωση διαθέτουν επαρκή ικανότητα
απορρόφησης
ζημιών
και
ανακεφαλαιοποίησης.
Επιπλέον, είναι σαφές ότι η προώθηση
εναρμονισμένων κανόνων σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσθέτει ασφάλεια
δικαίου, ίσους όρους ανταγωνισμού εντός της
εσωτερικής αγοράς και καθιστά ευκολότερη
την εξυγίανση διασυνοριακών ιδρυμάτων.
Οι εξουσίες της αρχής εξυγίανσης, όπως
προβλέπονται στο προτεινόμενο σχέδιο
νόμου, τίθενται προς τον σκοπό της
διασφάλισης της δυνατότητας εξυγίανσης των
ιδρυμάτων και των οντοτήτων. Στο πλαίσιο
αυτό, οι αρχές εξυγίανσης ορίζουν το
κατάλληλο ύψος της ελάχιστης απαίτησης
ιδίων
κεφαλαίων
και
επιλέξιμων
υποχρεώσεων (MREL) ανά ίδρυμα ή οντότητα,
καταρτίζουν σχέδια εξυγίανσης και έχουν τη
δυνατότητα
απαγόρευσης
ορισμένων
διανομών, όταν εκτιμούν ότι δεν πληρούνται
οι σχετικές προϋποθέσεις. Επίσης, με στόχο
την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων εξυγίανσης, προβλέπεται από τον
νόμο η συνεργασία των αρμόδιων αρχών για
την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων με
τις αρχές εξυγίανσης. Τέλος, ρυθμίζεται
ειδικότερα η εξουσία των αρχών εξυγίανσης
να αναστέλλουν, για περιορισμένο χρονικό
διάστημα,
ορισμένες
συμβατικές
υποχρεώσεις των ιδρυμάτων και οντοτήτων.
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1

Στόχος
Το άρθρο αποτελεί εισαγωγή στον σκοπό του νομοθετήματος

2

Εισάγονται νέοι ορισμοί που σχετίζονται με την ενσωμάτωση του
προτύπου TLAC (συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών) στο
ενωσιακό δίκαιο.

3

Προστίθεται ρύθμιση ότι, μετά την υλοποίηση των δράσεων εξυγίανσης ή
την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 59, διενεργείται
αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του σχεδίου εξυγίανσης. Επιπροσθέτως,
τα ποσοτικά στοιχεία που εν δυνάμει περιλαμβάνονται στο σχέδιο
εξυγίανσης συμπληρώνονται με:
α) τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 45ε και 45στ, καθώς και
με την προθεσμία επίτευξης του εν λόγω επιπέδου σύμφωνα με το
άρθρο 45ιγ του παρόντος και
β) το χρονοδιάγραμμα για συμμόρφωση της οντότητας εξυγίανσης
σύμφωνα με το άρθρο 45ιγ στις περιπτώσεις που η αρχή εξυγίανσης
εφαρμόζει το άρθρο 45β παρ. 4, 5 ή 7.
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Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο εξυγίανσης προσδιορίζει για κάθε όμιλο τις
οντότητες εξυγίανσης, καθώς και τους ομίλους εξυγίανσης εντός αυτού.

5

Διευκρινίζεται ότι, όταν ένας όμιλος αποτελείται από περισσότερους του
ενός ομίλους εξυγίανσης, ο προγραμματισμός των δράσεων εξυγίανσης
συμπεριλαμβάνεται σε κοινή απόφαση. Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι
ελλείψει κοινής απόφασης, κάθε αρχή εξυγίανσης που είναι υπεύθυνη
για μια θυγατρική λαμβάνει τη δική της απόφαση και, όπου αρμόζει,
προσδιορίζει την οντότητα εξυγίανσης, καταρτίζει και διατηρεί σχέδιο
εξυγίανσης για τον όμιλο εξυγίανσης, ο οποίος αποτελείται από
οντότητες υπό τη δικαιοδοσία της.
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Διευκρινίζεται πώς, σε περίπτωση ομίλου ο οποίος αποτελείται από
περισσότερους του ενός ομίλους εξυγίανσης, αξιολογείται η δυνατότητα
εξυγίανσης κάθε ομίλου.
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Προστίθεται νέο εσωτερικό άρθρο 24 Α, με το οποίο ορίζονται η έννοια
και οι προϋποθέσεις της εξουσίας απαγόρευσης ορισμένων διανομών. Η
εξουσία απαγόρευσης διανομών που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο
ποσό, το μέγιστο διανεμητέο ποσό το οποίο υπολογίζεται με
καθορισμένο τρόπο, είναι ένα μέτρο διατήρησης κεφαλαίων, το οποίο
προβλέπεται ήδη από τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ, και ειδικότερα στο
ενωσιακό δίκαιο στην οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV), η οποία έχει
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ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη με τον ν. 4261/2014. Τα μέτρα
αυτά συνίστανται στο μέγιστο διανεμητέο ποσό («ΜΔΠ»), το οποίο
συνδέεται με την τήρηση της συνολικής απαίτησης αποθεμάτων
ασφαλείας, και στο μέγιστο διανεμητέο ποσό που αφορά στον δείκτη
μόχλευσης («Μ-ΜΔΠ») και σχετίζεται με την απαίτηση αποθέματος
ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης. Η εξουσία που προβλέπεται στο
παρόν άρθρο συνδέει επιπλέον το μέγιστο διανεμητέο ποσό (ΜΔΠ) με
την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις
(MREL) και για τον λόγο αυτό ανατίθεται στην αρχή εξυγίανσης.
Συνίσταται δε σε επιβολή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αναλογικών
περιορισμών στην προαιρετική διανομή κερδών, συμπεριλαμβανομένης
της καταβολής μερισμάτων ή άλλων παροχών. Τέλος, για την αποφυγή
τυχόν επικάλυψης της ορολογίας με την CRD IV και τον ν. 4261/2014 στο
εσωτερικό άρθρο 24Α το ποσό αυτό ορίζεται ως τροποποιημένο μέγιστο
διανεμητέο ποσό («Τ-ΜΔΠ»).
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Ως προς το πλαίσιο αντιμετώπισης εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης
των ιδρυμάτων, πλέον, οι αναφορές γίνονται σε οντότητα εξυγίανσης,
όρος που είναι ευρύτερος του ιδρύματος, δίνεται δε έμφαση στην
τήρηση του κατάλληλου επιπέδου MREL για σκοπούς εξυγίανσης, όπως
αυτό ορίζεται στα νέα εσωτερικά άρθρα 45ε και 45στ.
Ως προς το πλαίσιο αντιμετώπισης εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης
σε επίπεδο ομίλων, η δυνατότητα εξυγίανσης επικεντρώνεται πλέον στην
τήρηση του κατάλληλου επίπεδου MREL για σκοπούς εξυγίανσης, όπως
αυτό ορίζεται στα νέα εσωτερικά άρθρα 45ε και 45στ, και το
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ορίζεται με περισσότερη σαφήνεια.
Διευκρινίζεται ότι, επί ιδρύματος ή οντότητας, στο οποίο πληρούνται οι
προϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1, είτε εφαρμόζεται ενέργεια
εξυγίανσης, αν υπάρχει δημόσιο συμφέρον προς τούτο με την έννοια της
περ. γ΄ της ίδιας παραγράφου, είτε διαφορετικά εφαρμόζεται η
προβλεπόμενη κατά περίπτωση, για πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις
επενδύσεων, συνήθης διαδικασία αφερεγγυότητας.
Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 32α, που ορίζει πότε η αρχή εξυγίανσης
μπορεί να αναλάβει ενέργεια εξυγίανσης σε σχέση με κεντρικό
οργανισμό και όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι μονίμως
συνδεδεμένα με αυτόν και ανήκουν στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης.
Εισάγονται τροποποιήσεις, οι κυριότερες εκ των οποίων αφορούν στο,
κατά την παρ. 4, σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο προβλέπει ότι η ενδιάμεση
χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, αν υφίσταται, χαρακτηρίζεται
ως οντότητα εξυγίανσης και οι ενέργειες εξυγίανσης για τους σκοπούς
της εξυγίανσης του ομίλου αναλαμβάνονται έναντι αυτής και όχι έναντι
της μεικτής εταιρείας συμμετοχών. Επιπροσθέτως, ορίζονται σαφέστερα
οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η αρχή εξυγίανσης δύναται να
αναλάβει ενέργεια εξυγίανσης σε περίπτωση που οντότητα που εμπίπτει
στις περ. γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν πληροί τις προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 32.
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Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 33α, με το οποίο ρυθμίζεται η εξουσία της
αρχής εξυγίανσης να αναστέλλει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις των ιδρυμάτων και οντοτήτων, με
την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι η άσκηση της εν λόγω εξουσίας
κρίνεται αναγκαία, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της
χρηματοοικονομικής κατάστασης του ιδρύματος ή της οντότητας. Η
διάρκεια της αναστολής δεν υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες, όπως
ειδικότερα προβλέπεται στη διάταξη.
Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η εξουσία αναστολής ορισμένων
συμβατικών υποχρεώσεων κατά τρόπο αναλογικό, η αρχή εξυγίανσης
λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης,
προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής της αναστολής και μπορεί να
προβλέπει πρόσβαση σε κατάλληλο ημερήσιο ποσό από τις επιλέξιμες
καταθέσεις κατά τη διάρκειά της.
Αντικαθίστανται ο όρος «κεφαλαιακά μέσα» από τον όρο «κεφαλαιακά
μέσα και επιλέξιμες υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 59», καθώς και
ο όρος «επιλέξιμες υποχρεώσεις» με τον όρο «υποχρεώσεις υποκείμενες
σε αναδιάρθρωση παθητικού».
Αντικαθίστανται ο όρος «κεφαλαιακά μέσα» από τον όρο «κεφαλαιακά
μέσα και επιλέξιμες υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 59»,
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις που έχουν εναπομένουσα διάρκεια
μικρότερη των επτά ημερών, προστίθενται ως πιθανοί δανειστές τέτοιων
υποχρεώσεων και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας εντός της Ένωσης ή έχουν αναγνωριστεί από την
ΕΑΚΑΑ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012. Επιπροσθέτως, προστίθεται
στοιχείο ι΄, που εξαιρεί, καταρχήν, και τις υποχρεώσεις προς ιδρύματα ή
οντότητες των στοιχείων β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, που
αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου εξυγίανσης χωρίς να συνιστούν τα
ίδια οντότητες εξυγίανσης, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους, εκτός αν
αυτές οι υποχρεώσεις κατατάσσονται κάτω από τις κοινές μη
εξασφαλισμένες υποχρεώσεις. Πάντως, στην τελευταία αυτή περίπτωση
και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο που προστίθεται στην παρ. 5, η αρχή
εξυγίανσης αξιολογεί προσεκτικά αν οι υποχρεώσεις που δεν εξαιρούνται
από την εφαρμογή των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής πρέπει να
εξαιρεθούν ή να εξαιρεθούν μερικώς δυνάμει των στοιχείων α) έως δ)
του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, προκειμένου να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής εξυγίανσης.

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 44α, με το οποίο ρυθμίζεται η πώληση σε
ιδιώτες πελάτες επιλέξιμων υποχρεώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 72α
του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (CRR). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
ιδιώτες επενδυτές δεν επενδύουν υπερβολικά σε συγκεκριμένους
χρεωστικούς τίτλους που είναι επιλέξιμοι για την άσκηση των εξουσιών
απομείωσης ή μετατροπής, καθορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ ως
ελάχιστη ονομαστική αξία των μέσων αυτών. Αυτό το ελάχιστο όριο δεν
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απομακρύνεται περισσότερο από το αναγκαίο από τις συνθήκες της
αγοράς και την πρακτική σε ό,τι αφορά την επένδυση σε τέτοιους
τίτλους, ενώ οι ιδιώτες επενδυτές που αποκτούν χρεωστικούς τίτλους
αυτής της ονομαστικής αξίας προστατεύονται ιδίως κατά τον ν.
4514/2018.
18

Προσδιορίζονται η εφαρμογή και ο υπολογισμός της ελάχιστης
απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις.

19

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45α, στο οποίο προβλέπονται οι
εξαιρέσεις από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες
υποχρεώσεις.

20

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45β, στο οποίο ορίζονται οι επιλέξιμες
υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης.

21

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45γ, στο οποίο προσδιορίζονται ο τρόπος
υπολογισμού της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες
υποχρεώσεις, και ιδίως τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται, η
ανάλυσή της στο ποσό που απαιτείται για την απορρόφηση ζημιών και
στο ποσό ανακεφαλαιοποίησης και η μέθοδος υπολογισμού αυτών των
ποσών.

22

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45δ, στο οποίο καθορίζεται η ελάχιστη
απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις για τις
οντότητες εξυγίανσης των παγκόσμια συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων
(G-SIIs) και τις ενωσιακές σημαντικές θυγατρικές G-SIIs εκτός ΕΕ.

23

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ε, το οποίο προβλέπει την εφαρμογή
της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις
σε οντότητες εξυγίανσης.

24

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45στ, το οποίο προβλέπει την εφαρμογή
της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων
σε οντότητες που δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης.

25

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ζ, όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις
αναφορικά με την απαλλαγή από την εφαρμογή του εσωτερικού άρθρου
45στ για κεντρικό οργανισμό και πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα
συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό.

26

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45η στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015, το
οποίο προβλέπει τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας
εξυγίανσης.

27

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45θ στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015, όπου
περιγράφονται οι υποχρεώσεις υποβολής αναφορών στις αρμόδιες αρχές
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και στις αρχές εξυγίανσης, καθώς και η δημοσιοποίηση της σχετικής
πληροφόρησης σε αυτές.
28

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ι στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015, όπου
ορίζεται ότι η αρχή εξυγίανσης, μέσω υποβαλλόμενης έκθεσης,
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), σχετικά με την
ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που
έχουν οριστεί για κάθε οντότητα, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 45ε ή
το εσωτερικό άρθρο 45στ.

29

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ια στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015, όπου
ορίζονται οι έννομες συνέπειες για τις παραβάσεις της ελάχιστης
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.

30

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ιβ στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015, το
οποίο προβλέπει την υποβολή των εκθέσεων της ΕΑΤ στην Επιτροπή,
ετησίως, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τις αρχές εξυγίανσης.

31

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ιγ στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015, όπου
ορίζονται οι απαιτούμενες μεταβατικές ρυθμίσεις μετά την εξυγίανση για
τη συμμόρφωση των οντοτήτων εξυγίανσης με τις απαιτήσεις των
παραπάνω εσωτερικών άρθρων 45ε ή 45στ, καθώς και με τις απαιτήσεις
που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρ. 4,5 και 7 του εσωτερικού
άρθρου 45β.

32

Αντικαθίσταται ο όρος «επιλέξιμες υποχρεώσεις» με τον όρο
«υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» στο
εσωτερικό άρθρο 46 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

33

Αντικαθίσταται ο όρος «επιλέξιμες υποχρεώσεις» με τον όρο
«υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» στο
εσωτερικό άρθρο 47 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

34

Στον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής της εξουσίας απομείωσης επί
των κατηγοριών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων,
προστίθεται αναφορά στα χρεωστικά μέσα της παρ. 1α του άρθρου 145Α
του ν. 4261/2014 (Α’ 107).

35

Εισάγονται τροποποιήσεις, προκειμένου η συμβατική αναγνώριση της
διάσωσης με ίδια μέσα να καταστεί πιο αποτελεσματική. Η αρχή
εξυγίανσης δύναται να αποφασίσει ότι η υποχρέωση συμπερίληψης
ρητρών του πρώτου εδαφίου της προτεινόμενης παρ. 1 δεν εφαρμόζεται
σε ιδρύματα στα οποία η απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45 ισούται με
το ποσό της απορρόφησης ζημιών, υπό τους όρους που αναφέρονται
ειδικότερα. Επίσης, ρυθμίζεται η περίπτωση που διαπιστώνεται από το
ίδρυμα ή την οντότητα ότι δεν κατέστη εφικτή, για νομικούς ή άλλους
λόγους, η συμπερίληψη των συμβατικών ρητρών.

36

Αντικαθίσταται ο όρος «επιλέξιμες υποχρεώσεις» με τον όρο
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«υποχρεώσεις υποκείμενες σε αναδιάρθρωση παθητικού» στο εσωτερικό
άρθρο 56 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.
37
38

Αντικαθίσταται ο τίτλος του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του άρθρου 2 του ν.
4335/2015.
Με την προτεινόμενη παρ. 1 ορίζεται πώς ασκείται η εξουσία
απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και
επιλέξιμων υποχρεώσεων, όταν τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα και οι
επιλέξιμες υποχρεώσεις έχουν αγοραστεί από την οντότητα εξυγίανσης,
έμμεσα, μέσω άλλων οντοτήτων του ίδιου ομίλου εξυγίανσης. Επίσης,
στις προτεινόμενες παρ. 1α και 1β ορίζεται σε σχέση με ποιες επιλέξιμες
υποχρεώσεις μπορεί να ασκηθεί η εξουσία απομείωσης ή μετατροπής
των επιλέξιμων υποχρεώσεων, το ποσό που μειώνεται, απομειώνεται ή
μετατρέπεται, όταν αναλαμβάνεται δράση εξυγίανσης έναντι οντότητας
εξυγίανσης, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά παρέκκλιση από το σχέδιο
εξυγίανσης, έναντι οντότητας που δεν είναι οντότητα εξυγίανσης.

39

Εισάγονται διάφορες αναδιατυπώσεις και συμπληρώσεις, και ιδίως
ορίζεται πώς απομειώνεται ή μετατρέπεται σε μέσα κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1 το αρχικό κεφάλαιο επιλέξιμων υποχρεώσεων που
αναφέρεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 59 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

40

Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 61 του άρθρου
2 του ν. 4335/2015 και ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα σχετικά
κεφαλαιακά μέσα ή επιλέξιμες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ.
1α του άρθρου 59 του ίδιου νόμου αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της
εκπλήρωσης της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου
45στ, η αρχή που είναι αρμόδια να προβεί στις διαπιστώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ως άνω νόμου είναι η
αρμόδια αρχή για την Ελλάδα, ή η ενδεδειγμένη αρχή του κράτους
μέλους όπου το ίδρυμα ή η οντότητα έχει λάβει άδεια λειτουργίας.

41

Αναδιατυπώνονται τα σχετικά με τις κοινοποιήσεις που αποστέλλει η
ενδεδειγμένη αρχή, προτού προβεί στις διαπιστώσεις που αναφέρονται
στην παρ. 2 του άρθρου 59 όσον αφορά θυγατρική που εκδίδει σχετικά
κεφαλαιακά μέσα ή επιλέξιμες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ.
1α του εσωτερικού άρθρου 59 για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της
απαίτησης που αναφέρεται στο εσωτερικό άρθρο 45στ σε ατομική βάση
ή σχετικά κεφαλαιακά μέσα, τα οποία αναγνωρίζονται για τους σκοπούς
της εκπλήρωσης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατομική ή
ενοποιημένη βάση.

42

Αντικαθίσταται ο όρος «επιλέξιμες υποχρεώσεις» από τον όρο
«υποχρεώσεις υποκείμενες σε αναδιάρθρωση παθητικού» στο εσωτερικό
άρθρο 63 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, προς ευθυγράμμιση με τους
νέους ορισμούς του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

43

Αντικαθίσταται ο όρος «επιλέξιμες υποχρεώσεις» από τον όρο
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«υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» στο
εσωτερικό άρθρο 66 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, προς ευθυγράμμιση
με τους νέους ορισμούς του σχεδίου νόμου.
44

Αναδιατυπώνονται οι παρ. 3 και 5 του εσωτερικού άρθρου 68 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015, λαμβανομένου υπόψη του νέου θεσμού της
αναστολής υποχρεώσεων κατά το εσωτερικό άρθρο 33α.

45

Εισάγονται τροποποιήσεις συμφώνως προς το πεδίο εφαρμογής της
εξουσίας αναστολής ορισμένων υποχρεώσεων από την αρχή εξυγίανσης.
Ειδικότερα, επεκτείνεται η δυνατότητα της αρχής εξυγίανσης να ασκεί
την εξουσία αναστολής των υποχρεώσεων πληρωμής και σε επιλέξιμες
καταθέσεις, αφού προηγουμένως αξιολογηθεί προσεκτικά η
καταλληλότητα του εν λόγω μέτρου. Σε περίπτωση άσκησης της εν λόγω
εξουσίας αναστολής, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να προβλέπει ότι οι
καταθέτες έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο ημερήσιο ποσό από τις
καταθέσεις αυτές.
Προβλέπονται βελτιώσεις, με σκοπό τον σαφή προσδιορισμό των
περιπτώσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εξουσίας της
αρχής εξυγίανσης για τον περιορισμό της αναγκαστικής εκτέλεσης
συμφωνιών παροχής εξασφάλισης, και ιδίως, της περίπτωσης των
κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

46

47

Προβλέπονται βελτιώσεις, με σκοπό τον σαφή καθορισμό των
περιπτώσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εξουσίας
προσωρινής αναστολής δικαιωμάτων καταγγελίας, και ιδίως, της
περίπτωσης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

48

Προστίθεται εσωτερικό άρθρο 71α στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015,
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατική αναγνώριση των εξουσιών
αναστολής της αρχής εξυγίανσης. Το προτεινόμενο άρθρο συμπληρώνει
την αντίστοιχη διάταξη για τη συμβατική αναγνώριση της διάσωσης με
ίδια μέσα (εσωτερικό άρθρο 55). Και οι δύο διατάξεις έχουν ως στόχο τη
διασφάλιση της επέλευσης των αποτελεσμάτων εξυγίανσης. Το
αντικείμενο της συμβατικής αναγνώρισης, εν προκειμένω, είναι οι
εξουσίες αναστολής που περιγράφονται στα εσωτερικά άρθρα 33α, 69,
70 και 71, όπως και ο κατά το εσωτερικό άρθρο 68 αποκλεισμός
ορισμένων συμβατικών ρητρών σε περίπτωση έγκαιρης παρέμβασης και
εξυγίανσης. Η προβλεπόμενη υποχρέωση των ιδρυμάτων και οντοτήτων
να εισάγουν τις οικείες συμβατικές ρήτρες, ασφαλώς, δεν υφίσταται όταν
η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερθεισών
διατάξεων. Επιπροσθέτως, ενσωματώνεται, βάσει της ευχέρειας που
παρέχει η Οδηγία, και η υποχρέωση των μητρικών επιχειρήσεων, που
εδρεύουν εντός της ΕΕ, να διασφαλίζουν ότι οι οικείες θυγατρικές τρίτης
χώρας (που είναι πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα) περιλαμβάνουν αντίστοιχες συμβατικές ρήτρες
σε συμβάσεις που έχουν συνάψει.

49

Προτείνεται επιμέρους τροποποίηση, με την οποία επιδιώκεται η
πληρέστερη συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2014/59.
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50

Προβλέπονται οι απαραίτητες αναδιατυπώσεις, με σκοπό την ορθή
παραπομπή στις διατάξεις των εσωτερικών άρθρων 45 έως 45η σε σχέση
με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις.

51

Εξειδικεύεται ιδίως ο τρόπος καθορισμού της ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρεται στα εσωτερικά
άρθρα 45 έως 45η από το Ευρωπαϊκό Σώμα Εξυγίανσης. Κατά τον
καθορισμό αυτό, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Εξυγίανσης
λαμβάνουν υπόψη την παγκόσμια στρατηγική εξυγίανσης που έχει τυχόν
προκριθεί από αρχές τρίτων χωρών.

52

Αντικαθίσταται ο όρος «επιλέξιμες υποχρεώσεις» από τον όρο
«υποχρεώσεις υποκείμενες σε αναδιάρθρωση παθητικού» της περ. 6 των
τμημάτων Β και Γ του Παραρτήματος του ν. 4335/2015 σε ευθυγράμμιση
με τους νέους ορισμούς του σχεδίου νόμου.

53

Τροποποιούνται οι ορισμοί στις παρ. γ και δ του άρθρου 1 του ν.
2789/2000 (Α’ 21).

54

Ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων.

13

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης
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,
ΔΗΜΟΣΙ
Α
ΔΙΟΙΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝ
ΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
Α,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

Αύξηση
εσόδων

Χ

Χ

Μείωση
δαπανών

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙ
Α&
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα
/
αποτελεσματικ
ότητα

Χ

Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΕΜΜΕ
ΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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Με το παρόν προσχέδιο νόμου ενσωματώνεται στη νομοθεσία μας η Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 για την
τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ. Η
αρχική Οδηγία 2014/59/ΕΕ εκδόθηκε με σκοπό τη θέσπιση ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την ανάκαμψη
και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς η τότε οικονομική κρίση
επηρέασε το τραπεζικό σύστημα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών και ανέδειξε όχι μόνο την
αλληλεπίδραση μίας κατάστασης αφερεγγυότητας μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων, αλλά και την έντονη
διασύνδεση μεταξύ δημοσίου χρέους-χρηματοπιστωτικού συστήματος που πρέπει να διαρραγεί για να μην
υπάρχει - εν τέλει- επιβάρυνση των φορολογούμενων. Με την υπό ενσωμάτωση Οδηγία και μέσω
στοχευμένων νομοθετικών τροποποιήσεων στο πλαίσιο εξυγίανσης, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι
οντότητες και τα ιδρύματα που έχουν εγκατασταθεί στην Ένωση διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης
ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, δύο απαιτήσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά η μια προς την άλλη,
ώστε σε περιπτώσεις κρίσεων να μην τίθενται σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οι δημόσιοι
πόροι, αλλά και τα ίδια τα ιδρύματα να είναι σε θέση αμέσως μετά την εξυγίανση να συνεχίσουν να εκτελούν
τις κρίσιμες λειτουργίες τους.
Επιπλέον, είναι σαφές ότι η προώθηση εναρμονισμένων κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προσθέτει
ασφάλεια δικαίου, ίσους όρους ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και καθιστά ευκολότερη την
εξυγίανση διασυνοριακών ιδρυμάτων.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟ
ΓΗΣ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Σχεδιασμό
ς/
προετοιμα
σία
Υποδομή /
εξοπλισμό
ς
Προσλήψει
ς/
κινητικότη
τα
Ενημέρωσ
η
εκπαίδευσ
η
εμπλεκομέ
νων

ΘΕΣΜΟΙ
,
ΔΗΜΟΣΙ
Α
ΔΙΟΙΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝ
ΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙ
Α&
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Χ
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Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ
ΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣ
Η ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείριση
ς
Διαχείριση
αλλαγών
κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχή
ς στη νέα
ρύθμιση

Χ

Χ

Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το κόστος της ρύθμισης για τον δημόσιο τομέα περιορίζεται στο προβλεπόμενο διοικητικό βάρος που
συνοδεύει την επεξεργασία, διαπραγμάτευση και ενσωμάτωση κάθε νομοθετικής πρότασης σε επίπεδο Ε.Ε.
Στις νομοθετικές πράξεις που αφορούν τον τραπεζικό τομέα είναι κρίσιμη και η συμβολή της Τράπεζας της
Ελλάδας, η οποία ως εποπτική αρχή, έχει την τεχνική γνώση και επάρκεια για τη διαχείριση των ζητημάτων.
Κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων που εισάγονται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι απαραίτητη η
κατάλληλη προετοιμασία τόσο της Τράπεζας της Ελλάδας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσο και του
τραπεζικού τομέα, ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις νέες απαιτήσεις και το νέο πλαίσιο
εξυγίανσης.

20.

ΚΙΝΔΥΝ
ΟΙ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΗ
ΚΙΝΔΥΝ
ΩΝ

Αναγνώρισ
η/
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωσ
η
συνεπειών
κινδύνων
στους

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙ
Α
ΔΙΟΙΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝ
ΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙ
Α&
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ
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στόχους

Σχεδιασμό
ς
αποτροπής
/
αντιστάθμι
σης
κινδύνων

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝ
ΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγησ
η
διαδικασιώ
ν
διαχείριση
ς κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Όπως σημειώθηκε και ανωτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδας και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιες αρχές
εξυγίανσης, καθώς και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε η
εφαρμογή των νέων κανόνων και απαιτήσεων (κυρίως ως προς την εφαρμογή του προτύπου συνολικής
ικανότητας απορρόφησης ζημιών - πρότυπο TLAC, και την αναθεώρηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων - MREL) να επιτευχθεί ομαλά και αποτελεσματικά και σε
περιπτώσεις κρίσεων να μην τίθενται σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οι δημόσιοι πόροι,
αλλά και τα ίδια τα ιδρύματα να είναι σε θέση αμέσως μετά την εξυγίανση να συνεχίσουν να εκτελούν τις
κρίσιμες λειτουργίες τους.
Η θωράκιση του τραπεζικού συστήματος έναντι νέων κρίσεων και κινδύνων θα έχει θετική επίδραση στην
αγορά και την οικονομία ως σύνολο, αλλά και στην κοινωνία.
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Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 28

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Άρθρο 114 της ΣΛΕΕ

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/877 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου
2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης
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ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (EE L
150).
Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας
για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων
και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
648/2012 (EE L 176).
Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 «για την
τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την
ικανότητα
απορρόφησης
των
ζημιών
και
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ»
(EE L 150).

Οδηγία

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση
πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του
Συμβουλίου,
και των οδηγιών
2001/24/ΕΚ,
2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ,
2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ.
648/2012 (EE L 173).

Απόφαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27.

Διεθνή πρότυπα Επιτροπής της Βασιλείας για την
τραπεζική εποπτεία (Basel Committee on Banking
Supervision – BASEL III framework)

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
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Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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