Επεξηγηματικό Σημείωμα
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «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, προωθούνται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα νομοσχέδια
τα οποία μεταφέρουν στο κυπριακό δίκαιο τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας:
(1) Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2015».
(2) Νομοσχέδιο με τίτλο «O περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2015».
(3) Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμος του 2015»
Σκοπός των πιο πάνω νομοσχεδίων είναι η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου
εξυγίανσης που να παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές να παρεμβαίνουν έγκαιρα και
γρήγορα σε ένα μη υγιές ή προβληματικό ίδρυμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η
συνέχεια των κρίσιμων χρηματοοικονομικών λειτουργιών του και παράλληλα να
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της διαδικασίας εξυγίανσης του ιδρύματος στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην οικονομία.
Το πλαίσιο αυτό διασφαλίζει ότι οι ζημιές βαρύνουν πρώτα τους μετόχους και μετά
τους πιστωτές, διατηρείται όμως η αρχή ότι κανείς πιστωτής δεν βαρύνεται με ζημιές
μεγαλύτερες απ’ όσες θα αναλάμβανε εάν ένα ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό
κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Δίνονται εξουσίες στις αρχές ώστε να διατηρούν απρόσκοπτη πρόσβαση σε
καταθέσεις και πράξεις πληρωμών, να πωλούν βιώσιμα τμήματα του ιδρύματος, κατά
περίπτωση και να κατανέμουν τις ζημιές κατά τρόπο δίκαιο και προβλέψιμο.
Οι πιο πάνω στόχοι συμβάλλουν στην αποτροπή της αποσταθεροποίησης των
χρηματοοικονομικών αγορών και στην ελαχιστοποίηση του κόστους στους
φορολογούμενους.
Προβλέπεται ο καταρτισμός σχεδίων ανάκαμψης, στα οποία περιγράφονται τα μέτρα
που πρέπει να λαμβάνουν τα εν λόγω ιδρύματα για την αποκατάσταση της
χρηματοοικονομικής τους θέσης μετά από σημαντική επιδείνωση.
Τα σχέδια ανάκαμψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενδεχόμενα μέτρα που θα
μπορούσε να λαμβάνει η διοίκηση του ιδρύματος όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για έγκαιρη παρέμβαση.
Το πλαίσιο εξυγίανσης προβλέπει έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης πριν
ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καταστεί αφερέγγυο σε επίπεδο ισολογισμού και πριν
εξαντληθεί όλο το μετοχικό του κεφάλαιο. Η εξυγίανση αρχίζει όταν η αρμόδια
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εποπτική αρχή μετά από διαβούλευση με την Αρχή Εξυγίανσης κρίνει ότι ένα ίδρυμα
βρίσκεται ή κινδυνεύει να καταστεί αφερέγγυο.
Επίσης στα νομοσχέδια υπάρχουν πρόνοιες για εξυγίανση διασυνοριακών
πιστωτικών ιδρυμάτων ώστε να μην επηρεάζεται η σταθερότητα των
χρηματοπιστωτικών αγορών στα διάφορα κράτη μέλη στα οποία αυτά έχουν
αναπτύξει δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο (1) πιο πάνω, μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο οι
διατάξεις της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων,
και ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, όσον αφορά τις χρηματοδοτικές
ρυθμίσεις και εισφορές στο ταμείο εξυγίανσης.
Με το νομοσχέδιο (2), πιο πάνω, το οποίο τροποποιεί τους περί Εργασιών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους, μεταφέρονται οι πρόνοιες της Οδηγίας που αφορούν
την ετοιμασία σχεδίων ανάκαμψης από τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ)
τα οποία αξιολογούνται από την εποπτική αρχή, την παροχή πληροφοριών από την
εποπτική αρχή προς την αρχή εξυγίανσης για την ετοιμασία σχεδίων εξυγίανσης των
ΑΠΙ, τις εξουσίες της εποπτικής αρχής, να προβαίνει σε έγκαιρη παρέμβαση καθώς
και να διαπιστώνει κατά πόσο ένα ΑΠΙ τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή
ενδεχόμενης αφερεγγυότητας, καθώς και τις πρόνοιες που αφορούν τη διαβούλευση
και τη συνεργασία της αρχής εξυγίανσης με την εποπτική αρχή των ΑΠΙ.
Το νομοσχέδιο (3), θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους «Περί Εξυγίανσης
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμους του 2013-2014».
Με βάση το πιο πάνω νομοσχέδιο, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ)
παραμένει η αρχή εξυγίανσης και συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ,
έχει την ευθύνη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της αρχής
εξυγίανσης. Η ΚΤΚ συστήνει μονάδα εξυγίανσης η οποία αναφέρεται απευθείας στο
Διοικητή της ΚΤΚ. Η ΚΤΚ υιοθετεί και δημοσιοποιεί κάθε αναγκαίο σχετικό εσωτερικό
κανονισμό, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της
μονάδας εξυγίανσης και των λειτουργιών εποπτείας αδειοδοτημένων πιστωτικών
ιδρυμάτων ή άλλων λειτουργιών της Κεντρικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων
κανόνων που αφορούν το επαγγελματικό απόρρητο και την ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των διάφορων λειτουργικών τομέων.
Η αρχή εξυγίανσης ενημερώνει τον Υπουργό όταν πρόκειται για απόφαση ή ζήτημα
που απαιτεί κοινοποίηση, διαβούλευση ή συγκατάθεση του Υπουργού ή που
ενδέχεται να επηρεάσει τα δημόσια οικονομικά.
Σημείωση: Στους τίτλους των νομοσχεδίων γίνεται αναφορά σε νόμους του 2015, γιατί η
πρόθεση ήταν να ολοκληρωθούν εντός του έτους, κάτι που δεν έγινε κατορθωτό. Η συζήτηση
των νομοσχεδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να γίνει τον ερχόμενο μήνα.
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 7) ΤΟΥ 2015
Για σκοπούς Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε. L173,
12.6.2014
σ.190.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε. L173,
12.6.2014
σ.149.
Συνοπτικός
τίτλος.
66(I) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(I) του 2013
102(I) του 2013
104(Ι) του 2013,
5(Ι) του 2015
26(Ι) του 2015
35(Ι) του 2015
….() του 2015.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

(α) εναρμόνισης με την 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
(β) εναρμόνισης με το εδάφιο (3) του Άρθρου 4, εδάφιο (7) του Άρθρου 14 και με το
εδάφιο (1) του Άρθρου 17 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των
καταθέσεων,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 7) του 2015 (που στο
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός Νόμος και ο παρών Νόμος
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως
(Αρ. 8) του 2015.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του ορισμού του όρου «μέτρα
αναδιοργάνωσης» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«μέτρα αναδιοργάνωσης» σημαίνει τα μέτρα, τα οποία έχουν σκοπό να διαφυλάξουν
ή να αποκαταστήσουν την οικονομική κατάσταση αδειοδοτημένου πιστωτικού
ιδρύματος και είναι δυνατόν να επηρεάσουν προϋπάρχοντα δικαιώματα τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που συνεπάγονται τη δυνατότητα αναστολής
πληρωμών, αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή μείωσης των απαιτήσεων,
όσο και τα μέτρα που προβλέπονται, σε περίπτωση ΑΠΙ, από τα άρθρα 198 έως
201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
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αντικαθίσταται και, σε περίπτωστη ΣΠΙ, από το άρθρο 49Β του περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται και περιλαμβάνουν την
εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης και την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης που
προβλέπονται στο Νόμο Εξυγίανσης·»
(β) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του όρου «διαδικασία εκκαθάρισης»
και του ορισμού του.
(γ) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 στον ορισμό του όρου
«εκκαθάριση» την επωνυμία «Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα» με την επωνυμία
«Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα».

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε., L176,
27.06.2013, σ.1.

(δ) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά,
των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων» για σκοπούς των άρθρων 32Δ και 32Ε σημαίνει τις
απαιτήσεις που θεσπίζονται στα άρθρα 92 έως 98 του Κανονισμού 575/2013·

«αρμόδια υπουργεία»: σημαίνει τα υπουργεία οικονομικών ή άλλα υπουργεία των
κρατών μελών, τα οποία είναι αρμόδια για οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και
δημοσιονομικές αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις εθνικές αρμοδιότητες
και όσον αφορά τη Δημοκρατία, το Υπουργείο Οικονομικών·
«αρχείο καταγραφής συναλλαγών» σημαίνει νομικό πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει
και τηρεί κεντρικά τα αρχεία παραγώγων·
«αρχή εξυγίανσης» σημαίνει την αρχή που ορίζεται από κράτος μέλος σύμφωνα με το
άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ∙
«αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
από το άρθρο 2 του Νόμου Εξυγίανσης∙
«διασυνοριακός όμιλος» σημαίνει τον όμιλο που έχει οντότητες εγκατεστημένες σε
περισσότερα του ενός κράτους μέλους·
«δυνατότητα ανάκαμψης» σημαίνει τη δυνατότητα ενός ΑΠΙ να αποκαταστήσει την
οικονομική του θέση μετά από σημαντική επιδείνωση·
«ενδοομιλική εγγύηση» σημαίνει τη σύμβαση με την οποία μια οντότητα ομίλου
εγγυάται για τις υποχρεώσεις άλλης οντότητας του ομίλου προς ένα τρίτο μέρος·
138(Ι) του 2002
166(Ι) του 2003
34(Ι) του 2007
86(Ι) του 2013
103(Ι) του 2013
66(Ι) του 2014
139(Ι) του 2014
144(Ι) του 2014.

«εντεταλμένη αρχή» σημαίνει την αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η μακροπροληπτική
πολιτική που αναφέρεται στη Σύσταση Β1 της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Συστημικού Κινδύνου με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη
μακροπροληπτική εντολή των εθνικών αρχών (ΕΣΣΚ/2011/3) και σε σχέση με τη
Δημοκρατία σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία είναι η αρμόδια αρχή
για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος δυνάμει της
παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου Νόμου ∙
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«επενδυτής» σημαίνει το πρόσωπο που καταθέτει χρήματα ή τίτλους σε μια επιχείρηση
επενδύσεων, στο πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών ∙
…………

«επιλέξιμες καταθέσεις» έχουν την έννοια που αποδίδεται στο όρο αυτό από το άρθρο
6 των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και
άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2015 ·
«εργάσιμη ημέρα» σημαίνει την κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή δημόσιας
αργίας στη Δημοκρατία ή σε εμπλεκόμενο κράτος μέλος, αναλόγως·
«θυγατρικό ΑΠΙ εγκατεστημένο στην Ένωση» σημαίνει ΑΠΙ που συστάθηκε στη
Δημοκρατία και είναι θυγατρική ιδρύματος ή μητρικής επιχείρησης τρίτης χώρας·
«ίδρυμα τρίτης χώρας» σημαίνει την οντότητα της οποίας η κεντρική διοίκηση εδρεύει
σε τρίτη χώρα και η οποία, εάν ήταν εγκατεστημένη εντός της Ένωσης, θα ενέπιπτε
στον ορισμό του ιδρύματος·
«καλυπτόμενες καταθέσεις» έχουν την έννοια που αποδίδεται στο όρο αυτό από το
άρθρο 2 των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών
και άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2015·
«κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας» σημαίνει τη συλλογική διαδικασία
αφερεγγυότητας η οποία συνεπάγεται τη μερική ή ολική εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων του ΑΠΙ και τον διορισμό εκκαθαριστή ή ειδικού εκκαθαριστή η οποία
εφαρμόζεται βάση των άρθρων 33Α μέχρι 33Ξ του παρόντος Νόμου τα οποία
προνοούν για την εκκαθάριση και την ειδική εκκαθάριση ΑΠΙ·

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε., L201,
27.07.2012, σ.1.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε. L. 287,
29.10.2013,
σ.63.
……

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών·
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1024/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013,
για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με
τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων·
«κατάθεση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (1) του άρθρου
2 του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και
άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2015∙
«μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας 1» σημαίνει τα κεφαλαιακά μέσα που πληρούν
τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 28 παράγραφοι 1 έως 4, στο άρθρο 29
παράγραφοι 1 έως 5 ή στο άρθρο 31 παράγραφος 1 του Κανονισμού 575/2013·

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε., L176,
27.06.2013, σ.1.

«μέσα της κατηγορίας 2» σημαίνει τα κεφαλαιακά μέσα ή δάνεια μειωμένης
εξασφάλισης που πληρούν τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 63 του
Κανονισμού 575/2013·
«μέτρο πρόληψης κρίσεων»: η άσκηση εξουσιών για να κατευθυνθεί η αντιμετώπιση
των ελλείψεων ή η εξάλειψη των εμποδίων προς τη δυνατότητα ανάκαμψης σύμφωνα
με το άρθρο 23Β(6), η άσκηση εξουσιών για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των
εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρο 32 Ι του παρόντος Νόμου
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και το άρθρο 20 του Νόμου Εξυγίανσης ή το άρθρο 32Ι Α του παρόντος Νόμου, η
εφαρμογή οποιουδήποτε μέτρου έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 30Γ του
παρόντος Νόμου και τα άρθρα 23 και 24 του Νόμου Εξυγίανσης, ο διορισμός
προσωρινού διαχειριστή (επιτρόπου) σύμφωνα με το άρθρο 30Ε, ή η άσκηση
εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 32 Δ του παρόντος Νόμου
και το άρθρο 57 του Νόμου Εξυγίανσης·
…….

«μη διαθέσιμη κατάθεση» σημαίνει κατάθεση ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και έχει την
έννοια που αποδίδεται στον όρο μη διαθέσιμη κατάθεση στο άρθρο 2 του περί
Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων
Ιδρυμάτων Νόμου του 2015·
«μητρική επιχείρηση της Ένωσης» σημαίνει μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην
Ένωση, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ένωση ή
μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ένωση·
«μητρική επιχείρηση τρίτης χώρας» σημαίνει μητρικό ίδρυμα, μητρική χρηματοδοτική
εταιρεία συμμετοχών ή μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα·

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι),
Αρ. 4142,
26/10/2007

«Νόμος Επενδυτικών Υπηρεσιών» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο όπως εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·

ΕΕ…..

«Νόμος Εξυγίανσης» σημαίνει τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2015 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«όμιλος» σημαίνει τη μητρική επιχείρηση και τις θυγατρικές της·
«οντότητα ομίλου» σημαίνει νομικό πρόσωπο το οποίο αποτελεί μέρος ενός ομίλου·
«πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1» σημαίνει τα κεφαλαιακά μέσα που πληρούν τις
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού
575/2013·

144(Ι) του 2009
106(Ι) του 2009
141(Ι) του 2012
154(Ι) του 2012
193(Ι) του 2014.

«ρυθμιζόμενη αγορά»: έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο ρυθμιζόμενη αγορά,
από το άρθρο 2 περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων
Αγορών Νόμος ∙
«σημαντικό υποκατάστημα» σημαίνει υποκατάστημα που στο κράτος μέλος υποδοχής
θα κρινόταν σημαντικό σύμφωνα με το άρθρο 27Ε ή 56(1) του παρόντος Νόμου, όπως
εφαρμόζεται·
«στόχοι εξυγίανσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2
του Νόμου Εξυγίανσης∙
«συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής εξασφάλισης με μεταβίβαση τίτλων»
σημαίνει τη συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής εξασφάλισης με μεταβίβαση
τίτλων κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί των Συμφωνιών
Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμος του 2004 (43(I)/2004) ·
«συμφωνία συμψηφισμού» σημαίνει τη συμφωνία βάσει της οποίας αριθμός
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων μπορεί να μετατραπεί σε μια ενιαία καθαρή απαίτηση,
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43(I) του 2004

8(I) του 2003
118(I) του 2006
99(I) του 2011
145(I) του 2012.

συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών εκκαθαριστικού συμψηφισμού (close-out
netting), βάσει των οποίων, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που συνεπάγεται
αναγκαστική εκτέλεση (όπως ή όπου ορίζεται), επισπεύδεται η λήξη των υποχρεώσεων
των συμβαλλομένων, ούτως ώστε να καθίστανται αμέσως απαιτητές, ή να
τερματίζονται και σε κάθε έτερη περίπτωση να μετατρέπονται σε ή αντικαθίστανται από
μια ενιαία καθαρή απαίτηση και να περιλαμβάνουν τις «ρήτρες συμψηφισμού», κατά
την έννοια του σημείου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί των Συμφωνιών
Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμος του 2004 (), όπως εφαρμόζεται,
και τον «συμψηφισμό» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί του Αμετάκλητου του
Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού
Αξιογράφων Νόμου·
«σύστημα εγγύησης καταθέσεων» ή «ΣΕΚ» σημαίνει το Σύστημα Εγγύησης των
Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων που έχει συσταθεί και
αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Συστήματος Εγγύησης των
Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμου·
«σχέδιο ανάκαμψης» σημαίνει σχέδιο ανάκαμψης που καταρτίζεται και διατηρείται από
ΑΠΙ σύμφωνα με το άρθρο 23Α·
«σχέδιο ανάκαμψης ομίλου» σημαίνει το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου που καταρτίζεται
και διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 23Γ·
«σχέδιο εξυγίανσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2
του Νόμου Εξυγίανσης∙
«σώμα εποπτείας» σημαίνει το σώμα εποπτών που συστήνεται σύμφωνα με το εδάφιο
(11Α) του άρθρου 39 του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με το άρθρο 116 της οδηγίας
2013/36/ΕΕ·
«ταμείο εξυγίανσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2
του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και
Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2015·
(ε) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της φράσης «και στις δυνάμει αυτού
κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό,
Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με τη φράση «και στις
δυνάμει αυτού Οδηγίες, οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο, Οδηγία, Κανονισμό,
Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Τροποποίηση
του άρθρου 2Α
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:

(α) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου άρθρου σε εδάφιο (1) και με την προσθήκη
στην αρχή της πρότασης της φράσης «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2)»
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2)(α) Τα άρθρα του παρόντος Νόμου που αφορούν την ανάκαμψη και την εξυγίανση
εφαρμόζονται από τα ΑΠΙ περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους που είναι
εγκατεστημένα έκτος της Ένωσης σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται
στον παρόντα Νόμο, και από τις ακόλουθες οντότητες:
(i) χρηματοδοτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία όταν το
χρηματοδοτικό ίδρυμα είναι θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας
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που αναφέρεται στο στοιχείο ii) ή iii), και καλύπτεται από την εποπτεία της μητρικής
επιχείρησης σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 17 του
Kανονισμού 575/2013·
(ii) χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες
συμμετοχών και μεικτές εταιρείες συμμετοχών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοκρατία ·
(iii) μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη
Δημοκρατία, μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, μητρικές μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών
εγκατεστημένες στη Δημοκρατία, μητρικές μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες
συμμετοχών εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(β) Εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, στις διατάξεις που αφορούν την ανάκαμψη και
εξυγίανση, η αναφορά σε ΑΠΙ συμπεριλαμβάνει τις οντότητες που παρατίθενται στα
σημεία (i) έως (iii) της παραγράφου (α).
(γ) Η Κεντρική Τράπεζα κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των απαιτήσεων που
αφορούν την ανάκαμψη και εξυγίανση και όταν χρησιμοποιεί τα διάφορα μέτρα που
έχει στη διάθεσή της όσον αφορά τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α),
καθώς και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, λαμβάνει υπόψη τη φύση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη μετοχική δομή, τη νομική μορφή, το προφίλ
κινδύνου, το μέγεθος και το νομικό καθεστώς της οντότητας, τις διασυνδέσεις της με
άλλα ιδρύματα ή με το χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικότερα, το εύρος και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, ή στην περίπτωση ΣΠΙ κατά πόσο αφορά
ΣΠΙ συνδεδεμένο με τον ΚΦ καθώς και κατά πόσον η υπό αναφορά οντότητα ασκεί
οποιεσδήποτε επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 2
του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών
Νόμος.

(δ) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να θεσπίζει ή να διατηρεί αυστηρότερους κανόνες ή
πρόσθετους κανόνες πέραν αυτών που θεσπίζονται στην Οδηγία 2014/59/ΕΕ και στις
κατ’ εξουσιοδότηση ή στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτής της
Oδηγίας, υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί έχουν γενική ισχύ και δεν αντίκεινται σε αυτή
την Οδηγία και στις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδόθηκαν
δυνάμει αυτής της Οδηγίας.
(ε) Για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών που αναφέρονται στην ανάκαμψη και
εξυγίανση, όροι που δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό 575/2013
έχουν την έννοια την οποία αποδίδει σε αυτούς τους όρους το άρθρο 2 του Νόμου
Εξυγίανσης.»

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το εδάφιο (4)
του ακόλουθου νέου εδαφίου (5)
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«(5)(α) ΑΠΙ δεν επιτρέπεται να δέχεται καταθέσεις αν δεν συμμετέχει στο ΣΕΚ που
συστάθηκε σύμφωνα με τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2015.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε., L173,
16.04.2014,
σ.149.

(β) ΑΠΙ που αποτελεί υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας και δεν
συμμετέχει στο ΣΕΚ επιτρέπεται να δέχεται καταθέσεις μόνο εάν συμμετέχει σε
σύστημα εγγύησης καταθέσεων στην τρίτη χώρα το οποίο με βάση έλεγχο που
διενεργήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα διαθέτει προστασία ισοδύναμη με την
προστασία που παρέχεται με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ».

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (11)
μετά την παράγραφο (α) της ακόλουθης νέας παραγράφου (α1):

Προσθήκη του
νέου άρθρου 4Β
στο βασικό
νόμο.

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 4Α του ακόλουθου
νέου άρθρου 4Β:

«(α1) Όταν η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί σύμφωνα με την παράγραφο (α) του
εδαφίου (5) του άρθρου (3) στην ΕΑΤ τις άδειες λειτουργίας που χορηγεί σύμφωνα με
το εδάφιο (1), δηλώνει το ΣΕΚ στο οποίο είναι μέλος το ΑΠΙ.».

«Αδειοδότηση
και λειτουργία
μεταβατικού
ΑΠΙ.

4Β. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χορηγήσει άδεια σε
μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 40
του Νόμου Εξυγίανσης, προκειμένου να διεκπεραιώσει τις
δραστηριότητες που αποκτά δυνάμει της μεταβίβασης που
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου Εξυγίανσης·
(2) Το μεταβατικό αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα πληροί τις
εποπτικές απαιτήσεις και υπόκειται σε εποπτεία σύμφωνα με τον
Κανονισμό 575/2013, τον παρόντα Νόμο και τον Νόμο
Μακροπροληπτικής Εποπτείας και τις δυνάμει αυτών εκδιδόμενες
οδηγίες.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), η Κεντρική
Τράπεζα δύναται, κατόπιν αιτήματος της αρχής εξυγίανσης
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι εξυγίανσης, να χορηγήσει
άδεια σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα που δεν συμμορφώνεται με τις
πρόνοιες του παρόντος Νόμου για σύντομο χρονικό διάστημα κατά
την έναρξη της λειτουργίας του, υποδεικνύοντας την περίοδο για την
οποία το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα απαλλάσσεται από τη
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

Προσθήκη των
νέων άρθρων
17Ε, 17ΣΤ και
17Ζ στο βασικό
νόμο.

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 17Δ των
ακόλουθων νέων άρθρων 17Ε έως 17Ζ:

«Αξιολόγηση
των μετόχων
σε
περιπτώσεις
διάσωσης με
ίδια μέσα ή
απομείωσης ή

17Ε.(1) Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 17 έως 17Γ του παρόντος
Νόμου και από την υποχρέωση ενημέρωσης που προβλέπεται στο
άρθρο 17Δ, σε περίπτωση που η εφαρμογή του μέτρου διάσωσης με
ίδια μέσα ή η μετατροπή κεφαλαιακών μέσων που προβλέπεται στο
άρθρο 34 του Νόμου Εξυγίανσης θα κατέληγε σε απόκτηση ή αύξηση
ειδικής συμμετοχής σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, η
Κεντρική Τράπεζα πραγματοποιεί εγκαίρως την αξιολόγηση που
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μετατροπής
κεφαλαιακών
μέσων.

προνοείται στα εν λόγω άρθρα κατά τρόπο που δεν καθυστερεί την
εφαρμογή του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα ή τη μετατροπή των
κεφαλαιακών μέσων και κατά τρόπο που δεν εμποδίζει τις ενέργειες
εξυγίανσης να κατορθώσουν τους σχετικούς στόχους εξυγίανσης.
(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα δεν ολοκληρώσει την
αξιολόγηση που προνοείται στο εδάφιο (1) κατά την ημερομηνία
εφαρμογής του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα ή της μετατροπής των
κεφαλαιακών μέσων, εφαρμόζεται το εδάφιο (2) του άρθρου 17Ζ σε
κάθε απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής από τον αποκτώντα
που προκύπτει από την εφαρμογή του μέτρου διάσωσης με ίδια
μέσα ή από τη μετατροπή κεφαλαιακών μέσων.

Άδεια σε
αγοραστή
μετοχών ή
άλλων
περιουσιακών
στοιχείων ΑΠΙ
υπό
εξυγίανση.

17ΣΤ. (1) Σε περίπτωση που δυνάμει του άρθρου 48 του Νόμου
Εξυγίανσης, η Αρχή Εξυγίανσης μεταβιβάζει:

(α) μετοχές ή άλλα μέσα ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί από ΑΠΙ που
τελεί υπό εξυγίανση· ή
(β) όλα ή οιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία,
υποχρεώσεις ΑΠΙ που τελεί υπό εξυγίανση

δικαιώματα

ή

σε αγοραστή που δεν είναι μεταβατικό ΑΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα
προβαίνει σε έγκαιρη εξέταση της αίτησης χορήγησης της άδειας σε
συνδυασμό με τη μεταβίβαση.
Αξιολόγηση
νέων μετόχων
ΑΠΙ υπό
εξυγίανση.

17Ζ.(1) Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 17 έως 17Γ του παρόντος
Νόμου και από την απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 17Δ για
ενημέρωση προς την Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που
μεταβίβαση μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας δυνάμει της
εφαρμογής του μέτρου πώλησης δραστηριοτήτων που προνοείται
στο άρθρο 46 του Νόμου Εξυγίανσης θα κατέληγε σε απόκτηση ή
αύξηση ειδικής συμμετοχής σε ΑΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα διεξάγει την
αξιολόγηση που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα έγκαιρα και κατά
τρόπο που δεν καθυστερεί την εφαρμογή του μέτρου πώλησης
δραστηριοτήτων και που δεν εμποδίζει την επιτυχία των στόχων
εξυγίανσης.
(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ολοκληρώσει την
αξιολόγηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) κατά την ημερομηνία
μεταβίβασης των μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο
της εφαρμογής του μέτρου πώλησης δραστηριοτήτων από την αρχή
εξυγίανσης, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
(α) η εν λόγω μεταβίβαση μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας προς
τον αγοραστή έχει αμέσως νομική ισχύ·
(β) κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης και κάθε περιόδου
εκποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο (στ), τα δικαιώματα
ψήφου του αγοραστή βάσει των εν λόγω μετοχών ή μέσων
ιδιοκτησίας αναστέλλονται και εκχωρούνται αποκλειστικά στην αρχή
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εξυγίανσης ·
(γ) κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης και κάθε περιόδου
εκποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο (στ), οι κυρώσεις και
τα λοιπά μέτρα για παράβαση των απαιτήσεων περί απόκτησης ή
εκχώρησης ειδικών συμμετοχών που προνοούνται στα εδάφια (8) και
(9) του άρθρου 17 και τα άρθρα 41Δ και 42Β δεν ισχύουν για την εν
λόγω μεταβίβαση μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας·
(δ) η Κεντρική Τράπεζα αμέσως μόλις ολοκληρώσει την αξιολόγηση
γνωστοποιεί εγγράφως στην αρχή εξυγίανσης και στον αγοραστή την
εκ μέρους της έγκριση ή, τη σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (5)
του άρθρου 17, αντίθεση στη μεταβίβαση των μετοχών ή άλλων
μέσων ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή·
(ε) εάν η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή
άλλων μέσων ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή, τα δικαιώματα ψήφου
βάσει αυτών των μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας θεωρείται ότι
έχουν πλήρως εκχωρηθεί στον αγοραστή από το χρονικό σημείο
κατά το οποίο η αρχή εξυγίανσης και ο αγοραστής λαμβάνουν την εν
λόγω γνωστοποίηση περί έγκρισης·
(στ) εάν η Κεντρική Τράπεζα αντιταχθεί στη μεταβίβαση μετοχών ή
άλλων μέσων ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή, τότε:
(i) τα δικαιώματα ψήφου βάσει αυτών των μετοχών ή άλλων
μέσων ιδιοκτησίας, παραμένουν σε πλήρη ισχύ όπως
προβλέπεται στην παράγραφο (β)· και
(ii) σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης δυνάμει της
παραγράφου (δ) του εδαφίου (8) του άρθρου 46 του Νόμου
Εξυγίανσης απαιτήσει από τον αγοραστή να εκποιήσει αυτές
τις μετοχές ή τα άλλα μέσα ιδιοκτησίας εντός συγκεκριμένης
περιόδου και ο αγοραστής δεν ολοκληρώσει την εν λόγω
εκποίηση εντός αυτής της περιόδου εκποίησης, η Κεντρική
Τράπεζα, με τη συγκατάθεση της αρχής εξυγίανσης, δύναται
να επιβάλει στον αγοραστή κυρώσεις και άλλα μέτρα για την
παράβαση των απαιτήσεων περί απόκτησης ή εκχώρησης
ειδικών συμμετοχών που προβλέπονται στα εδάφια (8) και
(9) του άρθρου 17 και στα άρθρα 41Δ και 42Β.
(3) Για τους σκοπούς της άσκησης των δικαιωμάτων παροχής
υπηρεσιών ή για τους σκοπούς της εγκατάστασής του σε άλλο
κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10Γ του παρόντος Νόμου, ο
αγοραστής θεωρείται ότι αποτελεί συνέχεια του ΑΠΙ υπό εξυγίανση,
και μπορεί να συνεχίσει να ασκεί κάθε δικαίωμα το οποίο ασκούσε το
ΑΠΙ υπό εξυγίανση όσον αφορά τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά
στοιχεία, δικαιώματα ή υποχρεώσεις.».
Προσθήκη του
νέου Μέρους
VIIB στο βασικό
νόμο.

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 22Δ του
ακόλουθου νέου Μέρους VIIB και των ακόλουθων νέων άρθρων 22ΔΑ και 22ΔΒ.

«Μέρος VIIB – Ελάχιστα Κεφάλαια για Σκοπούς Μέτρων Εξυγίανσης
Εφαρμογή
ελάχιστης

22ΔΑ.(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει τη γνώμη της
κατά τη διαδικασία διαβούλευσης από την αρχή εξυγίανσης η οποία
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απαίτησης
ιδίων
κεφαλαίων και
επιλέξιμων
υποχρεώσεων
.

αποσκοπεί στον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στο
εδάφιο (1) του άρθρου 25 του Νόμου Εξυγίανσης και βάση των
κριτηρίων που παρατίθενται στο εδάφιο (4) του άρθρου 25 του ίδιου
Νόμου, για κάθε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία σε ατομική και
σε ενοποιημένη βάση.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει τη γνώμη της κατά τη
διαδικασία διαβούλευσης από την αρχή εξυγίανσης της ελάχιστης
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων η οποία
αφορά τη λήψη απόφασης από την αρχή εξυγίανσης για την
εφαρμογή που αναφέρεται στην παράγραφο (α) σε οντότητα που
αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i), (ii) ή (iii) της παραγράφου (α)
του εδαφίου (2) του άρθρου 2Α.
(2) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με τις αρχές εξυγίανσης
προκειμένου αυτές να απαιτήσουν και επαληθεύσουν την τήρηση
από τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία της ελάχιστης
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που
προβλέπεται στο εδάφιο (1) και, όπου εφαρμόζεται, της απαίτησης
που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Νόμου Εξυγίανσης σε σχέση με
την εν μέρει ικανοποίηση της προρρηθείσας ελάχιστης απαίτησης σε
ενοποιημένη ή ατομική βάση με την χρήση συμβατικών μέσων
διάσωσης με ίδια μέσα.
(3) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με τις αρχές εξυγίανσης
προκειμένου αυτές να ενημερώσουν την ΕΑΤ σχετικά με τις
απαιτήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2), όπως έχουν οριστεί για
κάθε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία.

Διατήρηση
επαρκούς
εγκεκριμένου
κεφαλαίου και
άρση
διαδικαστικών
εμποδίων στη
διάσωση με
ίδια μέσα.

22ΔΒ. (1) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (ix) της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 65 του Νόμου
Εξυγίανσης, τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία διατηρούν, ανά
πάσα στιγμή, επαρκές ποσό εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου ή
άλλων μέσων κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, ούτως ώστε, σε
περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης ασκήσει τις εξουσίες που
αναφέρονται στα στοιχεία (ε) και (στ) της παραγράφου (1) του
άρθρου 63 της Οδηγίας 2014/59 έναντι του ΑΠΙ ή κάποιας
θυγατρικής του, το ΑΠΙ να μην εμποδίζεται να εκδώσει επαρκή
αριθμό νέων μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι μπορεί να διενεργηθεί αποτελεσματικά η μετατροπή
των υποχρεώσεων σε μετοχές ή σε άλλα μέσα ιδιοκτησίας.
(2) Εάν στο σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται η ενδεχόμενη εφαρμογή
του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα, η Κεντρική Τράπεζα εξακριβώνει
αν το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ή άλλα εγκεκριμένα μέσα
κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 είναι επαρκή για την
κάλυψη του ποσού που αφορά στη μετατροπή των σχετικών
κεφαλαιακών μέσων ώστε να αποκατασταθεί εν όλω ή εν μέρει
αναλόγως, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.
(3) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διαδικαστικά
εμπόδια στη μετατροπή των υποχρεώσεων σε μετοχές ή σε άλλα
μέσα ιδιοκτησίας, βάσει του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού
του ΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προτίμησης των
μετόχων ή των απαιτήσεων συγκατάθεσης των μετόχων σε αύξηση
του κεφαλαίου.
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Προσθήκη του
νέου Μέρους
VIIIΑ στο βασικό
νόμο.

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως πριν το Μέρος IX του
ακόλουθου νέου Μέρους VIIIΑ και των νέων άρθρων 23A έως 23ΙΘ:

«Μέρος VIIIΑ –Ανάκαμψη και Εξυγίανση
Σχέδια
ανάκαμψης.

23Α.(1) Κάθε ΑΠΙ, που δεν αποτελεί μέρος ομίλου που υπόκειται σε
ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 39 του
παρόντος Νόμου, καταρτίζει και διατηρεί σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο
προβλέπει, τα μέτρα που θα λάβει το ΑΠΙ για την αποκατάσταση της
οικονομικής του θέσης έπειτα από σημαντική επιδείνωση της
οικονομικής του κατάστασης. Τα σχέδια ανάκαμψης θεωρούνται ως
ρύθμιση διακυβέρνησης κατά την έννοια του άρθρου 19 του
παρόντος Νόμου.
(2) (α) Τα ΑΠΙ επικαιροποιούν τα σχέδια ανάκαμψής τους
τουλάχιστον ετησίως ή έπειτα από μεταβολή στη νομική ή
οργανωτική δομή τους, στις δραστηριότητές τους ή στην οικονομική
τους κατάσταση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά ή να
απαιτήσει αλλαγή στο σχέδιο ανάκαμψης.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από ΑΠΙ να επικαιροποιεί
το σχέδιο ανάκαμψής του σε συχνότερη βάση.
(3) Τα σχέδια ανάκαμψης δεν προβλέπουν πρόσβαση σε ή λήψη
έκτακτης δημόσιας χρηματοοικονομικής στήριξης.
(4) Τα σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνουν, όπου εφαρμόζεται,
ανάλυση του πώς και πότε ένα ΑΠΙ δύναται να υποβάλει αίτηση,
βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο σχέδιο, για χρήση
των διευκολύνσεων που παρέχει η Κεντρική Τράπεζα και
προσδιορίζουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναμένεται να γίνουν
δεκτά ως εξασφαλίσεις.
(5)(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23Ε, τα σχέδια ανάκαμψης
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα
V.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει όπως περιλαμβάνονται
επιπρόσθετες πληροφορίες στα σχέδια ανάκαμψης.
(γ) Τα σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνουν επίσης ενδεχόμενα μέτρα
που μπορεί να λαμβάνει το ΑΠΙ όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για έγκαιρη παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 30Γ.
(6)(α) Τα σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνουν κατάλληλες
προϋποθέσεις και διαδικασίες για να διασφαλίζεται η έγκαιρη
εφαρμογή των δράσεων ανάκαμψης, καθώς και ένα ευρύ φάσμα
επιλογών ανάκαμψης.
(β) Τα σχέδια ανάκαμψης επεξεργάζονται διάφορα σενάρια σοβαρών
μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών δυσχερειών που
σχετίζονται
με
τις
συγκεκριμένες
συνθήκες
του
ΑΠΙ,
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συμπεριλαμβανομένων γεγονότων του ευρύτερου συστήματος και
πιέσεων συγκεκριμένων προς νομικά πρόσωπα και ομίλους.
(7) Τα ΑΠΙ διατηρούν λεπτομερή αρχεία χρηματοπιστωτικών
συμβάσεων στις οποίες το ΑΠΙ είναι συμβαλλόμενο μέρος.

(8) Το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ που αναφέρεται στο εδάφιο (1)
αξιολογεί και εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης πριν το υποβάλει στην
Κεντρική Τράπεζα.
Αξιολόγηση
των σχεδίων
ανάκαμψης.

23Β. (1) Τα ΑΠΙ που οφείλουν να εκπονούν σχέδια ανάκαμψης
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 23Α και το εδάφιο (1) του
άρθρου άρθρο 23Γ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ανάκαμψης στην
Κεντρική Τράπεζα προς εξέταση και αποδεικνύουν στην Κεντρική
Τράπεζα ότι τα σχέδια αυτά πληρούν τα κριτήρια (α) και (β) του
εδαφίου (2).
(2) Η Κεντρική Τράπεζα, εντός έξι μηνών από την υποβολή κάθε
σχεδίου και μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών στα οποία είναι εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα,
στο βαθμό που το σχέδιο αφορά το συγκεκριμένο υποκατάστημα,
εξετάζει τα εν λόγω σχέδια και αξιολογεί κατά πόσον κάθε σχέδιο
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 23Α, καθώς και τα ακόλουθα
κριτήρια:
(α) η εφαρμογή των ρυθμίσεων που προτείνονται στο σχέδιο είναι
ευλόγως πιθανό να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα
και την οικονομική θέση του ΑΠΙ ή του ομίλου, λαμβανομένων υπόψη
των προπαρασκευαστικών μέτρων που έχει λάβει ή προγραμματίζει
να λάβει το ΑΠΙ ·
(β) το σχέδιο και οι συγκεκριμένες επιλογές στο πλαίσιο του σχεδίου
είναι ευλόγως πιθανό να εφαρμοστούν ταχέως και αποτελεσματικά
σε καταστάσεις χρηματοοικονομικών δυσχερειών, αποφεύγοντας στο
μέγιστο δυνατόν βαθμό τυχόν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και σεναρίων
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν άλλα ΑΠΙ στην εφαρμογή σχεδίων
ανάκαμψης εντός της ιδίας χρονικής περιόδου.
3. Κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των σχεδίων
ανάκαμψης, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη την καταλληλότητα
της δομής του κεφαλαίου και χρηματοδότησης σε σχέση με το βαθμό
της πολυπλοκότητας της οργανωτικής δομής και το προφίλ κινδύνου
του ΑΠΙ.
4. Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει το σχέδιο ανάκαμψης στην αρχή
εξυγίανσης προκειμένου αυτή να εντοπίσει οποιεσδήποτε δράσεις
στο σχέδιο ανάκαμψης οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά
τη δυνατότητα εξυγίανσης του ΑΠΙ και να προβεί σε συστάσεις όσον
αφορά τα θέματα αυτά.
(5)(α) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι υπάρχουν
σημαντικές ελλείψεις στο σχέδιο ανάκαμψης ή σημαντικά εμπόδια
στην εφαρμογή του, κοινοποιεί στο ΑΠΙ ή τη μητρική επιχείρηση του
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ομίλου την αξιολόγησή της και απαιτεί όπως το ΑΠΙ υποβάλει, εντός
προθεσμίας δύο μηνών, την οποία προθεσμία δύναται να επεκτείνει
κατά ένα μήνα, αναθεωρημένο σχέδιο που να προσδιορίζει τον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εν λόγω ελλείψεις ή εμπόδια.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα, πριν απαιτήσει από ΑΠΙ να υποβάλει εκ
νέου σχέδιο ανάκαμψης, παρέχει την ευκαιρία στο ΑΠΙ να διατυπώσει
τη γνώμη του για την απαίτηση αυτή.
(γ) Εάν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι οι ελλείψεις και τα εμπόδια δεν
αντιμετωπίσθηκαν επαρκώς στο αναθεωρημένο σχέδιο, δύναται να
απαιτήσει από το ΑΠΙ να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες αλλαγές
στο σχέδιο.
(6)(α) Εάν το ΑΠΙ δεν υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης ή
εάν η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει ότι το αναθεωρημένο σχέδιο
ανάκαμψης δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τις ελλείψεις και τα δυνητικά
εμπόδια που εντοπίστηκαν κατά την αρχική της αξιολόγηση, και δεν
είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν επαρκώς οι ελλείψεις ή τα εμπόδια
μέσω απαίτησης για συγκεκριμένες αλλαγές στο σχέδιο, η Κεντρική
Τράπεζα απαιτεί από το ΑΠΙ να προσδιορίσει, εντός εύλογης
προθεσμίας, αλλαγές τις οποίες μπορεί να επιφέρει στις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες προκειμένου να αντιμετωπίσει τις
ελλείψεις ή τα εμπόδια στην εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης.
(β) Εάν το ΑΠΙ δεν προσδιορίσει τις αλλαγές αυτές εντός της
ορισθείσας από την Κεντρική Τράπεζα προθεσμίας, ή εάν η Κεντρική
Τράπεζα εκτιμήσει ότι οι προτεινόμενες από το ΑΠΙ ενέργειες δεν
αντιμετωπίζουν επαρκώς τις ελλείψεις ή τα εμπόδια, η Κεντρική
Τράπεζα δύναται να απαιτήσει από το ΑΠΙ να λάβει κάθε μέτρο που
κρίνει απαραίτητο και αναλογικό, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα
των ελλείψεων και των εμποδίων και την επίπτωση των μέτρων στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΑΠΙ.
(γ) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων
των εδαφίων (1)-(4) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, να
απαιτήσει από το ΑΠΙ:
(i) να μειώσει το προφίλ κινδύνου του, συμπεριλαμβανομένου του
κινδύνου ρευστότητας·
(ii) να καταστήσει
ανακεφαλαιοποίησης·

δυνατή

την

έγκαιρη

λήψη

μέτρων

(iii) να επανεξετάσει τη στρατηγική και τη δομή του ·
(iv) να πραγματοποιήσει αλλαγές στη στρατηγική λήψης
χρηματοδότησης, ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των βασικών
επιχειρηματικών τομέων και των κρίσιμων λειτουργιών·
(v) να πραγματοποιήσει αλλαγές στη δομή διακυβέρνησής του ΑΠΙ.
Νοείται ότι ο κατάλογος μέτρων που καθορίζονται στην παρούσα
παράγραφο δεν εμποδίζει την Κεντρική Τράπεζα να λαμβάνει
πρόσθετα μέτρα δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(7)(α) Όταν η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί από ΑΠΙ να λάβει μέτρα
σύμφωνα με το εδάφιο 6, η απόφασή της σχετικά με τα μέτρα είναι
αιτιολογημένη και αναλογική.
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(β) Η απόφαση κοινοποιείται γραπτώς στο ΑΠΙ και μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής.
Σχέδια
ανάκαμψης
ομίλου.

23Γ. (1)(α) ΑΠΙ το οποίο αποτελεί μητρική επιχείρηση στη
Δημοκρατία, οφείλει να εκπονεί και να υποβάλλει στην Κεντρική
Τράπεζα ως την αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας, σχέδιο
ανάκαμψης του ομίλου το οποίο συνίσταται σε σχέδιο ανάκαμψης για
ολόκληρο τον όμιλο με επικεφαλής τη μητρική επιχείρηση.
(β) Το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου προβλέπει μέτρα που
εφαρμόζονται στο επίπεδο του μητρικού ΑΠΙ στη Δημοκρατία καθώς
και σε επίπεδο κάθε θυγατρικού ιδρύματος.
(2) Σύμφωνα με το άρθρο 23Δ η Κεντρική Τράπεζα δύναται να
απαιτήσει από ΑΠΙ που είναι θυγατρικές να εκπονήσουν και να
υποβάλουν σχέδια ανάκαμψης σε ατομική βάση και σε υποενοποιημένη βάση.
(3) Υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας
που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, η Κεντρική Τράπεζα ως
αρχή ενοποιημένης εποπτείας διαβιβάζει τα σχέδια ανάκαμψης
ομίλου:
(α) στις σχετικές αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 115 και
116 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ·
(β) στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπου είναι εγκατεστημένα
σημαντικά υποκαταστήματα ΑΠΙ στο βαθμό στον οποίο τα σχέδια
αφορούν το συγκεκριμένο υποκατάστημα·
(γ) στην Αρχή Εξυγίανσης ως αρμόδια αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο
ομίλου· και
(δ) στις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών.
(4)(α) Το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου έχει ως στόχο να επιτευχθεί
η σταθεροποίηση του ομίλου ως συνόλου ή οποιουδήποτε
πιστωτικού ιδρύματος του ομίλου, όταν βρίσκεται σε κατάσταση
πίεσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή να εξαλειφθούν τα αίτια
των δυσχερειών και να αποκατασταθεί η οικονομική θέση του ομίλου
ή του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας
ταυτόχρονα υπόψη την οικονομική θέση άλλων οντοτήτων του
ομίλου.
(β) Το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη
διασφάλιση του συντονισμού και της συνέπειας των μέτρων που
πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο του ΑΠΙ ως την μητρική επιχείρηση
στη Δημοκρατία, στο επίπεδο των οντοτήτων που αναφέρονται στις
παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 2Α, καθώς και
των μέτρων που πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο των θυγατρικών
και, όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ,
στο επίπεδο των σημαντικών υποκαταστημάτων.
(5)(α) Το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, καθώς και κάθε σχέδιο που
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εκπονείται στην ατομική βάση θυγατρικής, περιλαμβάνει τα στοιχεία
που καθορίζονται στο άρθρο 23Α.
(β) Τα σχέδια ανάκαμψης ομίλου περιλαμβάνουν, όπου εφαρμόζεται,
ρυθμίσεις για ενδοομιλική οικονομική στήριξη οι οποίες υιοθετούνται
με βάση συμφωνία για ενδοομιλική οικονομική στήριξη, η οποία έχει
συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 23Z-23ΙΔ.
(6)(α) Τα σχέδια ανάκαμψης ομίλου περιλαμβάνουν σειρά επιλογών
ανάκαμψης, όπου παρατίθενται οι ενέργειες για την αντιμετώπιση
των σεναρίων που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 23Α.
(β) Για κάθε ένα από τα σενάρια, το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου
προσδιορίζει κατά πόσο υπάρχουν εμπόδια στην εφαρμογή μέτρων
ανάκαμψης εντός του ομίλου, περιλαμβανομένου και σε ατομικό
επίπεδο των οντοτήτων που καλύπτει το σχέδιο, και κατά πόσο
υπάρχουν ουσιαστικά πρακτικά ή νομικά κωλύματα ως προς την
άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων
ή τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων εντός του ομίλου.
7. Το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ που εκπονεί το σχέδιο ανάκαμψης
του ομίλου σύμφωνα με το εδάφιο (1), αξιολογεί και εγκρίνει το
σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου πριν το υποβάλει στην Κεντρική
Τράπεζα ως την αρχή ενοποιημένης εποπτείας.
Αξιολόγηση
των σχεδίων
ανάκαμψης
ομίλου.

23Δ.(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας εξετάζει, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές για τα
θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα, μετά από διαβούλευση με τις
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 39 του παρόντος Νόμου
και με τις αρμόδιες αρχές των σημαντικών υποκαταστημάτων, στο
βαθμό που αυτό αφορά το σημαντικό υποκατάστημα, το σχέδιο
ανάκαμψης του ομίλου και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο ικανοποιεί
τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που παρατίθενται στα άρθρα 23Β και
23Γ.
(β) Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο (α)
πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο
άρθρο 23Β και στο παρόν άρθρο και λαμβάνει υπόψη τον
ενδεχόμενο
αντίκτυπο
των
μέτρων
ανάκαμψης
στη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε όλα τα κράτη μέλη όπου
δραστηριοποιείται ο όμιλος.
(2)(α) Η Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να καταλήξει σε κοινή
απόφαση με τις αρμόδιες αρχές για τα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα
όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας και με την αρμόδια
αρχή ενοποιημένης εποπτείας όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή για
θυγατρικά ΑΠΙ σχετικά με τα εξής:
(i) την εξέταση και την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης του
ομίλου·
(ii) αν θα εκπονηθεί σχέδιο ανάκαμψης σε ατομική βάση για
πιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν μέρος του ομίλου· και
(iii) την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα εδάφια (5) και
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(6) του άρθρου 23Β.
(β)(i) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτεία, προσπαθεί να καταλήξει σε κοινή απόφαση με τις άλλες
αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατά
την οποία διαβιβάζει το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου σύμφωνα με το
άρθρο 23Γ(3).
(ii) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή θυγατρικού
ΑΠΙ προσπαθεί να καταλήξει σε κοινή απόφαση με τις άλλες
αρμόδιες αρχές και με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας εντός
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η αρχή
ενοποιημένης εποπτείας διαβιβάζει το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(γ) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να υποβάλει αίτηση στην ΕΑΤ για να
βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία βάσει
του άρθρου 31 στοιχείο γ) του Κανονισμού 1093/2010.
(3)(α) Ελλείψει κοινής απόφασης των αρμοδίων αρχών, εντός
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης, σχετικά με την
εξέταση και αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου ή σχετικά
με οποιαδήποτε άλλα μέτρα που απαιτείται, σύμφωνα με το εδάφιο
(5) του άρθρου 23B, να λάβει ΑΠΙ που είναι η μητρική επιχείρηση στη
Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας
λαμβάνει η ίδια την απόφαση σχετικά με τα ζητήματα αυτά.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας λαμβάνει
απόφαση αφού λάβει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις που
εκφράστηκαν από τις άλλες αρμόδιες αρχές κατά την τετράμηνη
περίοδο.
(γ) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας
γνωστοποιεί την απόφαση στο μητρικό ΑΠΙ και στις άλλες αρμόδιες
αρχές.
(δ) Αν, κατά το τέλος της πιο πάνω τετράμηνης προθεσμίας,
οποιαδήποτε από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο εδάφιο
(2) έχει παραπέμψει θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (7) στην ΕΑΤ
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 1093/2010, η Κεντρική
Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας αναβάλλει
την απόφασή της και αναμένει οιαδήποτε απόφαση λάβει
ενδεχομένως η ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του εν
λόγω Κανονισμού, και λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με την
απόφαση της ΕΑΤ. Η περίοδος των τεσσάρων μηνών θεωρείται ως η
περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισμού.
(ε) Η Κεντρική Τράπεζα δεν δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην
ΕΑΤ μετά τη λήξη της τετράμηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη
κοινής απόφασης.
(στ) Ελλείψει αποφάσεως της ΕΑΤ εντός ενός μηνός, εφαρμόζεται η
απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας όταν ενεργεί ως αρχή
ενοποιημένης εποπτείας.
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(4)(α) Ελλείψει κοινής αποφάσεως μεταξύ των αρμόδιων αρχών
εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης, σχετικά με:
(i) το αν θα εκπονηθεί σχέδιο ανάκαμψης σε ατομική βάση για
πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία μιας αρμόδιας
αρχής· και
(ii) την εφαρμογή, σε επίπεδο θυγατρικών, των μέτρων που
αναφέρονται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 23B·
κάθε αρμόδια αρχή αποφασίζει η ίδια επί του εν λόγω ζητήματος.
(β) Εάν, κατά το τέλος της τετράμηνης περιόδου, οποιαδήποτε από
τις σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει ζήτημα που αναφέρεται
στο εδάφιο (7) στην ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού
1093/2010, η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για
τη θυγατρική αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει οιαδήποτε
απόφαση λάβει ενδεχομένως η ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19
παράγραφος 3 του εν λόγω Κανονισμού, λαμβάνει δε την απόφασή
της σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ.
(γ) Η περίοδος των τεσσάρων μηνών θεωρείται ως περίοδος
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισμού.
(δ) Το ζήτημα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της
τετράμηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης.
(ε) Ελλείψει αποφάσεως της ΕΑΤ εντός ενός μηνός, εφαρμόζεται η
απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας ως αρμόδια αρχή που είναι
υπεύθυνη για το θυγατρικό ΑΠΙ σε ατομικό επίπεδο.
(5) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα και άλλες αρμόδιες
αρχές δεν έχουν διαφωνήσει στο πλαίσιο του εδαφίου (4), η Κεντρική
Τράπεζα δύναται να λάβει κοινή απόφαση με τις άλλες αρμόδιες
αρχές σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου όσον αφορά τις
οντότητες υπό τη δικαιοδοσία τους.
(6) Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στα εδάφια (2) ή (5) και οι
αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές ελλείψει κοινής
απόφασης, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4,
αναγνωρίζονται ως οριστικές και εφαρμόζονται από τις αρμόδιες
αρχές στα οικεία κράτη μέλη.
(7) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να υποβάλει αίτημα σύμφωνα με τα
εδάφια (3) ή (4) στην ΕΑΤ να βοηθήσει την Κεντρική Τράπεζα και τις
άλλες αρμόδιες αρχές προς την επίτευξη συμφωνίας βάσει του
άρθρου 19 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1093/2010 σε ό,τι αφορά
την αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και την εφαρμογή των
μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (δ) του
εδαφίου (6) του άρθρου 23Β.
Δείκτες
σχεδίου
ανάκαμψης.

23Ε.(1)(α) Για τους σκοπούς των άρθρων 23Α έως 23Δ, κάθε
σχέδιο ανάκαμψης περιλαμβάνει πλαίσιο δεικτών που καταρτίζεται
από το ΑΠΙ και προσδιορίζει τα σημεία στα οποία μπορούν να
ληφθούν οι αναφερόμενες στο σχέδιο κατάλληλες δράσεις.
(β) Οι δείκτες αυτοί συμφωνούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
των σχεδίων ανάκαμψης όπως αυτή προνοείται στα άρθρα 23Β και
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23Δ.
(γ) Οι δείκτες μπορεί να είναι ποιοτικής ή ποσοτικής φύσης,
σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του ΑΠΙ, και παρέχουν τη
δυνατότητα της εύκολης παρακολούθησής τους.
(δ) Τα ΑΠΙ οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την
τακτική παρακολούθηση των δεικτών.
(2)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ΑΠΙ δύναται:
(i) να λάβει δράση στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψής του εάν δεν
πληρείται ο σχετικός δείκτης, σε περίπτωση που το διοικητικό όργανο
του ΑΠΙ κρίνει αυτήν τη δράση κατάλληλη λόγω των συνθηκών· ή
(ii) να αποφύγει να λάβει τέτοιου είδους δράση εάν το διοικητικό
όργανο του ΑΠΙ δεν κρίνει αυτήν τη δράση κατάλληλη λόγω των
συγκεκριμένων περιστάσεων.

(β) Το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ γνωστοποιεί στην Κεντρική
Τράπεζα χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του να ληφθεί δράση που
αναφέρεται στο σχέδιο ανάκαμψης ή την απόφασή του να μην ληφθεί
τέτοια δράση.
Απλουστευμέν
ες
υποχρεώσεις
για ορισμένα
ΑΠΙ.

23ΣΤ.(1) (α) Έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να
έχει η αποτυχία ενός ΑΠΙ, λόγω της φύσης των επιχειρηματικών του
δραστηριοτήτων, της μετοχικής δομής του, της νομικής μορφής, του
προφίλ κινδύνου, του μεγέθους και του νομικού καθεστώτος του, της
διασύνδεσής του με άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή με το
χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικότερα, του εύρους και της
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του, οποιασδήποτε άσκησης
επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, και στην περίπτωση ΣΠΙ,
της σύνδεσής του με τον Κεντρικό Φορέα, και, καθώς και κατά πόσο
η αποτυχία και η επακόλουθη εκκαθάρισή του υπό τις κανονικές
διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχουν σημαντική
αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα
πιστωτικά ιδρύματα, στους όρους χρηματοδότησης ή στην ευρύτερη
οικονομία, η Κεντρική Τράπεζα προσδιορίζει με οδηγία που εκδίδει
δυνάμει του άρθρου 41 του παρόντος Νόμου τα ακόλουθα:

(i) το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες των σχεδίων ανάκαμψης, που
προβλέπονται στα άρθρα 23A έως 23Ζ·
(ii) το περιεχόμενο και τα επιμέρους στοιχεία των πληροφοριών που
απαιτούνται από τα ΑΠΙ, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του
άρθρου 23Α, και στο Παράρτημα V·
(β)(i) Τα ΑΠΙ οφείλουν να καταρτίσουν τα πρώτα σχέδια ανάκαμψης
η
μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 2015.
(ii) Τα ΑΠΙ οφείλουν να επικαιροποιούν τα σχέδια ανάκαμψής τους
τουλάχιστον [ετησίως] ή έπειτα από μεταβολή στη νομική ή
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οργανωτική δομή τους, στις δραστηριότητές τους ή στην οικονομική
τους κατάσταση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά ή να
απαιτεί αλλαγή στο σχέδιο ανάκαμψης.
(2) Η Κεντρική Τράπεζα πραγματοποιεί την αξιολόγηση που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) λαμβάνοντας υπόψη, όπου ενδείκνυται,
όλα τα θέματα που αφορούν την ιδιότητά της ως αρμόδια αρχή
μακροπροληπτικής εποπτείας.
(3) Στην
περίπτωση
εφαρμογής
των
απλουστευμένων
υποχρεώσεων, η Κεντρική Τράπεζα δύναται ανά πάσα στιγμή να
επιβάλει πλήρεις, μη απλουστευμένες υποχρεώσεις.
(4) Η εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων δεν επηρεάζει αφ’
εαυτής τις εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας να λαμβάνει μέτρα
πρόληψης κρίσεων ή μέτρα διαχείρισης κρίσεων.
(5) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την ΕΑΤ με ποιον τρόπο
εφάρμοσε τα εδάφια (1) και (6) του παρόντος άρθρου και το εδάφιο
(10) του άρθρου 25Α στα ΑΠΙ.
(6)(α) Τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία που τελούν υπό
την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα
με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Κανονισμού 1024/2013 ή τα ΑΠΙ
που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του χρηματοπιστωτικού
συστήματος της Δημοκρατίας, καταρτίζουν δικά τους σχέδια
ανάκαμψης σύμφωνα με τα άρθρα 23Α έως 23Ζ.
(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, οι λειτουργίες ενός ΑΠΙ
θεωρείται
ότι
αντιπροσωπεύουν
σημαντικό
μερίδιο
του
χρηματοπιστωτικού συστήματος στη Δημοκρατία εάν πληρούν
οιεσδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) η συνολική αξία του ενεργητικού του
δισεκατομμύρια ευρώ (€30.000.000.000) · ή

υπερβαίνει τα τριάντα

(ii) το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού του ως προς το ΑΕΠ
της Δημοκρατίας υπερβαίνει το 20%, εκτός εάν η συνολική αξία του
ενεργητικού του δεν υπερβαίνει τα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ
(€5.000.000.000).
Συμφωνία
οικονομικής
στήριξης
ομίλου.

23Ζ. (1)(α) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και οι θυγατρικές
του σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, οι οποίες είναι πιστωτικά
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που καλύπτονται από την
ενοποιημένη εποπτεία του μητρικού ΑΠΙ, δύνανται να συνάπτουν
συμφωνία παροχής οικονομικής στήριξης σε κάθε συμβαλλόμενο
μέρος της συμφωνίας που πληροί τις προϋποθέσεις έγκαιρης
παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 30Γ του παρόντος νόμου και το
άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/59, εφόσον πληρούνται και οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 23Ζ έως 23ΙΔ του
παρόντος Νόμου.
(β) ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία και αποτελούν θυγατρικές
μητρικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος ή
μητρικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ένωση δύνανται να

19

συνάπτουν με τη μητρική τους συμφωνία παροχής οικονομικής
στήριξης σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας που πληροί
τις προϋποθέσεις έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 30Γ
και με το άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/59 εφόσον πληρούνται και οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 23Ζ έως 23ΙΔ του
παρόντος Νόμου και στο Κεφάλαιο III της Οδηγίας 2014/59.
(2) Οι πρόνοιες των άρθρων 23Ζ έως 23ΙΔ δεν εφαρμόζονται στις
ενδοομιλικές χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων
των
ρυθμίσεων
χρηματοδότησης
και
της
λειτουργίας
κεντροποιημένων ρυθμίσεων χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση
ότι κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη των ρυθμίσεων αυτών δεν
πληροί τις προϋποθέσεις έγκαιρης παρέμβασης.
(3) Η συμφωνία
προαπαιτούμενο:

οικονομικής

στήριξης

ομίλου

δεν

αποτελεί

(α) για την παροχή οικονομικής στήριξης ομίλου σε οιαδήποτε
οντότητα του ομίλου αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες εάν το ΑΠΙ
το αποφασίσει, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις πολιτικές του
ομίλου, εφόσον αυτή η στήριξη δεν συνιστά κίνδυνο για το σύνολο
του ομίλου· ή
(β) για την ανάπτυξη δραστηριότητας στη Δημοκρατία.

Ε.Ε. Παρ. Τρίτο
(Ι), 14.8.2014.

(4)(α) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιασδήποτε άλλης
νομοθεσίας της Δημοκρατίας, συναλλαγές στήριξης εντός ομίλου
δύναται να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 23Ζ έως 23ΙΔ και του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Οδηγίας 2014/59
νοουμένου ότι καμία προρρηθείσα διάταξη δεν εμποδίζει την
Κεντρική Τράπεζα να επιβάλλει περιορισμούς στις ενδοομιλικές
συναλλαγές βάσει της Οδηγίας για τις Διακριτικές Ευχέρειες η οποία
εφαρμόζει τις επιλογές που παρέχει ο Κανονισμός 575/2013 ή τις
πρόνοιες του παρόντος Νόμου που αποτελούν μεταφορά των
προνοιών της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή άλλη νομοθεσία που απαιτεί
τον διαχωρισμό τμημάτων ενός ομίλου ή δραστηριοτήτων που
διεξάγονται εντός ενός ομίλου για λόγους χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας.
(5) Η συμφωνία οικονομικής στήριξης ομίλου δύναται:
(α) να καλύπτει μία ή περισσότερες θυγατρικές του ομίλου και να
προνοεί για την οικονομική στήριξη από τη μητρική επιχείρηση προς
θυγατρικές, από θυγατρικές προς τη μητρική επιχείρηση, μεταξύ
θυγατρικών του ομίλου που αποτελούν μέρη της συμφωνίας, ή κάθε
άλλου συνδυασμού αυτών των οντοτήτων·
(β) να προνοεί για οικονομική στήριξη με τη μορφή δανείου, παροχής
εγγυήσεων ή παροχής περιουσιακών στοιχείων για χρήση ως
εξασφάλιση, ή οποιονδήποτε συνδυασμό των εν λόγω μορφών
οικονομικής στήριξης, σε μία ή περισσότερες συναλλαγές,
συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μεταξύ του δικαιούχου της
στήριξης και τρίτου μέρους.

6. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας
οικονομικής στήριξης ομίλου, μια οντότητα του ομίλου συμφωνήσει
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να παρέχει οικονομική στήριξη σε άλλη οντότητα του ομίλου, η
συμφωνία δύναται να περιλαμβάνει αμοιβαία συμφωνία εκ μέρους
της οντότητας του ομίλου που λαμβάνει τη στήριξη να παρέχει
οικονομική στήριξη στην οντότητα του ομίλου που παρέχει τη
στήριξη.
(7)(α) Η συμφωνία οικονομικής στήριξης ομίλου προσδιορίζει τις
αρχές για τον υπολογισμό της αντιπαροχής για κάθε συναλλαγή που
πραγματοποιείται δυνάμει της συμφωνίας. Οι αρχές αυτές
περιλαμβάνουν την απαίτηση όπως η αντιπαροχή καθορίζεται κατά
την παροχή της οικονομικής στήριξης.
(β) Η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των αρχών υπολογισμού
της αντιπαροχής για την παροχή οικονομικής στήριξης και των
λοιπών όρων της συμφωνίας, συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες
αρχές:
(i) κάθε μέρος ενεργεί ελεύθερα κατά τη σύναψη της συμφωνίας·
(ii) κατά τη σύναψη της συμφωνίας και τον καθορισμό της
αντιπαροχής για την οικονομική στήριξη, κάθε συμβαλλόμενο μέρος
ενεργεί προς το μέγιστο συμφέρον του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε
άμεσο ή έμμεσο όφελος που ενδέχεται να προκύψει για ένα
συμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα της παροχής οικονομικής στήριξης·
(iii) κάθε μέρος που παρέχει οικονομική στήριξη έχει πλήρη
αποκάλυψη των σχετικών πληροφοριών από οποιοδήποτε μέρος
που λαμβάνει οικονομική στήριξη πριν από τον καθορισμό της
αντιπαροχής για την οικονομική στήριξη και πριν από κάθε απόφαση
για την παροχή οικονομικής στήριξης·
(iv) η αντιπαροχή για την παροχή οικονομικής στήριξης δύναται να
λαμβάνει υπόψη πληροφορίες που κατέχει το συμβαλλόμενο μέρος
που παρέχει την οικονομική στήριξη βάσει του γεγονότος ότι ανήκει
στον ίδιο όμιλο με το συμβαλλόμενο που λαμβάνει την οικονομική
στήριξη και οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά· και
(v) οι αρχές για τον υπολογισμό της αντιπαροχής για την παροχή
οικονομικής στήριξης δεν είναι υποχρεωτικό να λαμβάνουν υπόψη
οιονδήποτε αναμενόμενο προσωρινό αντίκτυπο στις τιμές αγοράς ο
οποίος προκύπτει από εξωγενή από τον όμιλο γεγονότα.
(8) Η συμφωνία οικονομικής στήριξης ομίλου μπορεί να συνάπτεται
μόνον εφόσον, κατά την περίοδο της σύναψης προτεινόμενης
συμφωνίας, η Κεντρική Τράπεζα και οι άλλες αντίστοιχες αρμόδιες
αρχές εκτιμούν ότι κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν πληροί τις
προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση.
(9) Κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή ενέργεια που προκύπτει από τη
συμφωνία δύναται να ασκείται μόνον από τα συμβαλλόμενα μέρη της
συμφωνίας οικονομικής στήριξης ομίλου, εξαιρουμένων τρίτων
μερών.
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Εξέταση από
την Κεντρική
Τράπεζα
προτεινόμενης
συμφωνίας
οικονομικής
στήριξης και
διαμεσολάβησ
η.

23Η.(1)(α) Μητρικό ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία υποβάλλει
στην Κεντρική Τράπεζα ως την αρχή ενοποιημένης εποπτείας, αίτηση
για εξουσιοδότηση κάθε προτεινόμενης συμφωνίας οικονομικής
στήριξης που προτείνεται βάσει του άρθρου 23Ζ.

(β) Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) περιλαμβάνει το
κείμενο της προτεινόμενης συμφωνίας και προσδιορίζει τις οντότητες
του ομίλου που προτείνονται ως συμβαλλόμενα μέρη.
(2) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση την αίτηση στις αρμόδιες
αρχές κάθε θυγατρικής που προτείνεται στην αίτηση να συμβληθεί
στη συμφωνία, προκειμένου να ληφθεί κοινή απόφαση.
(3) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας, χορηγεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα
εδάφια (5) και (6), την άδεια εφόσον οι όροι της προτεινόμενης
συμφωνίας συνάδουν με τις προϋποθέσεις οικονομικής στήριξης που
καθορίζονται στο άρθρο 23ΙΑ.
(4) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα
εδάφια (5) και (6), να απαγορεύσει τη σύναψη της προτεινόμενης
συμφωνίας εάν κρίνει ότι δεν συνάδει με τις προϋποθέσεις
οικονομικής στήριξης που καθορίζονται στο άρθρο 23ΙΑ.
(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
καταλήξει σε κοινή απόφαση με τις σχετικές αρμόδιες αρχές
λαμβάνοντας
υπόψη
τον
ενδεχόμενο
αντίκτυπο,
συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε δημοσιονομικής συνέπειας, από
την εφαρμογή της συμφωνίας σε όλα τα κράτη μέλη όπου
δραστηριοποιείται ο όμιλος, κατά πόσον οι όροι της προτεινόμενης
συμφωνίας συνάδουν με τις προϋποθέσεις για οικονομική στήριξη
που καθορίζονται στο άρθρο 23ΙΑ, εντός τεσσάρων μηνών από την
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την Κεντρική Τράπεζα.
(β) Η κοινή απόφαση παρουσιάζεται σε έγγραφο που περιέχει την
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, το οποίο διαβιβάζεται στον
αιτούντα από την Κεντρική Τράπεζα ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας.
(γ) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή θυγατρικού
ΑΠΙ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταλήξει
σε κοινή απόφαση με τις άλλες αρμόδιες αρχές και την αρχή
ενοποιημένης εποπτείας.
(δ) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αιτηθεί τη βοήθεια της ΕΑΤ για να
επιτευχθεί συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 31 του
Κανονισμού 1093/2010.
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(6)(α) Ελλείψει κοινής απόφασης των αρμοδίων αρχών εντός
τεσσάρων μηνών, η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή
ενοποιημένης εποπτείας λαμβάνει η ίδια την απόφαση σχετικά με την
αίτηση.
(β) Η απόφαση παρουσιάζεται σε έγγραφο που περιέχει την πλήρη
αιτιολόγηση και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των
άλλων αρμοδίων αρχών οι οποίες είχαν εκφραστεί κατά την
τετράμηνη περίοδο.
(γ) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας κοινοποιεί την απόφασή της στον αιτούντα και στις
υπόλοιπες αρμόδιες αρχές.
(7)(α) Εάν, κατά το τέλος της τετράμηνης περιόδου, οποιαδήποτε
από τις σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το ζήτημα στην
ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 1093/2010, η
Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας
αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει οιανδήποτε απόφαση λάβει
ενδεχομένως η ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του εν
λόγω Κανονισμού, λαμβάνει δε την απόφασή της σύμφωνα με την
απόφαση της ΕΑΤ.
(β) Η τετράμηνη περίοδος θεωρείται ως η περίοδος συμβιβασμού
κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισμού.
(γ) Το ζήτημα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της
τετράμηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης.
Έγκριση από
τους μετόχους
της
προτεινόμενης
συμφωνίας
οικονομικής
στήριξης.

23Θ.(1)(α) Κάθε προτεινόμενη συμφωνία για την οποία έχει
χορηγηθεί άδεια από την Κεντρική Τράπεζα και τις άλλες αρμόδιες
αρχές, υποβάλλεται προς έγκριση στους μετόχους κάθε οντότητας
του ομίλου που προτίθεται να συνάψει τη συμφωνία.
(β) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), η συμφωνία ισχύει μόνο
για τις οντότητες των οποίων οι μέτοχοι ενέκριναν τη συμφωνία
σύμφωνα με το εδάφιο (2).
(2) Συμφωνία οικονομικής στήριξης του ομίλου είναι έγκυρη ως
προς μια οντότητα του ομίλου μόνο εφόσον οι μέτοχοί της έχουν
εξουσιοδοτήσει το διοικητικό όργανο της εν λόγω οντότητας του
ομίλου να αποφασίσει ότι το ίδρυμα αυτό παρέχει ή λαμβάνει
οικονομική στήριξη σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας καθώς
και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 23Ζ έως 23ΙΔ και
εφόσον η εν λόγω έγκριση των μετόχων δεν έχει ανακληθεί.
(3) Το διοικητικό όργανο κάθε οντότητας που αποτελεί μέρος της
συμφωνίας υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στους μετόχους σχετικά με
την εκτέλεση της συμφωνίας και την εφαρμογή οποιασδήποτε
απόφασης λαμβάνεται κατ’ ακολουθία της συμφωνίας.

Διαβίβαση των
συμφωνιών
οικονομικής

23Ι. Η Κεντρική Τράπεζα διαβιβάζει στις σχετικές αρχές εξυγίανσης
τις συμφωνίες οικονομικής στήριξης ομίλου που έχει εγκρίνει καθώς
και τυχόν αλλαγές σε αυτές.
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στήριξης
ομίλου στις
αρχές
εξυγίανσης.
Προϋποθέσεις
για την
οικονομική
στήριξη
ομίλου.

23ΙΑ. Η οικονομική στήριξη μπορεί να παρέχεται από οντότητα του
ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23Ζ μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υπάρχει εύλογη προοπτική ότι η παρεχόμενη στήριξη θα
αποκαταστήσει σημαντικά τις οικονομικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζει η οντότητα του ομίλου που λαμβάνει τη στήριξη,
(β) η παροχή οικονομικής στήριξης στοχεύει στη διατήρηση ή την
αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας του
ομίλου στο
σύνολό του ή οποιασδήποτε οντότητας του ομίλου και είναι προς το
συμφέρον της οντότητας του ομίλου που παρέχει τη στήριξη·
(γ)
η
οικονομική
στήριξη
παρέχεται
υπό
όρους,
συμπεριλαμβανομένης της αντιπαροχής σύμφωνα με το εδάφιο (7)
του άρθρου 23Ζ·
(δ) υπάρχει εύλογη προοπτική, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει
το διοικητικό όργανο της οντότητας του ομίλου που παρέχει την
οικονομική στήριξη κατά τη στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση
παροχής της οικονομικής στήριξης, ότι η αντιπαροχή για τη στήριξη
θα καταβληθεί και, εάν η στήριξη δοθεί υπό μορφή δανείου, ότι το
δάνειο θα αποπληρωθεί από την οντότητα του ομίλου που λαμβάνει
τη στήριξη. Εάν η στήριξη δοθεί υπό μορφή εγγύησης ή οιασδήποτε
άλλης μορφής εξασφάλισης, ισχύει ο ίδιος όρος για την υποχρέωση
που προκύπτει από την επιβολή της εγγύησης ή εξασφάλισης για την
αποδέκτρια οντότητα ·
(ε) η παροχή της οικονομικής στήριξης δεν θέτει σε κίνδυνο τη
ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα της οντότητας του ομίλου που παρέχει
τη στήριξη·
(στ) η παροχή της οικονομικής στήριξης δεν δημιουργεί απειλή για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο
βρίσκεται η οντότητα του ομίλου που παρέχει τη στήριξη·
(ζ) ΑΠΙ παρέχει οικονομική στήριξη σε οντότητα του ομίλου στον
οποίο ανήκει μόνο εάν κατά τη στιγμή παροχής της στήριξης,
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και του
Νόμου Μακροπροληπτικής Εποπτείας όσον αφορά το κεφάλαιο ή τη
ρευστότητα καθώς και με κάθε απαίτηση που επιβάλλεται δυνάμει
του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου η δε παροχή
της οικονομικής στήριξης δεν οδηγεί το ΑΠΙ σε παράβαση των εν
λόγω απαιτήσεων, εκτός εάν το επιτρέψει η Κεντρική Τράπεζα ως
αρμόδια αρχή για την εποπτεία σε ατομική βάση του ΑΠΙ που
παρέχει τη στήριξη·
(η) ΑΠΙ παρέχει οικονομική στήριξη σε οντότητα του ομίλου εάν κατά
τη στιγμή παροχής της στήριξης, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
περί μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων του Κανονισμού
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Ε.Ε. Παρ. Τρίτο
(Ι): 8.8.2014.

575/2013, του παρόντος Νόμου, των παραγράφων 62 έως 71 της
περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας και της
παραγράφου 8 της περί των Διακριτικών Ευχερειών που παρέχονται
από τον Κανονισμό 575/2013 Οδηγίας, η δε παροχή της οικονομικής
στήριξης δεν οδηγεί το ΑΠΙ σε παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων,
εκτός εάν το επιτρέψει η Κεντρική Τράπεζα ως η αρμόδια αρχή που
είναι υπεύθυνη για την εποπτεία σε ατομική βάση του ΑΠΙ που
παρέχει τη στήριξη·
(θ) η παροχή της οικονομικής στήριξης δεν υπονομεύει τη
δυνατότητα εξυγίανσης του ΑΠΙ που παρέχει τη στήριξη.

Απόφαση για
παροχή
οικονομικής
στήριξης.

23ΙΒ. (1)(α) Η απόφαση για παροχή ενδοομιλικής οικονομικής
στήριξης στο πλαίσιο συμφωνίας, λαμβάνεται από το διοικητικό
όργανο του ΑΠΙ που παρέχει την οικονομική στήριξη.
(β) Η απόφαση είναι αιτιολογημένη και αναφέρει τον στόχο της
προτεινόμενης οικονομικής στήριξης. Ειδικότερα, στην απόφαση
εξηγείται πώς η παροχή της οικονομικής στήριξης είναι σύμφωνη με
τους όρους του εδαφίου (1) του άρθρου 23ΙΑ.
(2) Η απόφαση για αποδοχή ενδοομιλικής οικονομικής στήριξης στο
πλαίσιο συμφωνίας, λαμβάνεται από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ
που λαμβάνει την οικονομική στήριξη.

Δικαίωμα
εναντίωσης
της Κεντρικής
Τράπεζας.

23ΙΓ. (1)(α) Πριν από την παροχή στήριξης στο πλαίσιο συμφωνίας
οικονομικής στήριξης ομίλου, το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ που
προτίθεται να παράσχει οικονομική στήριξη σε οντότητα ομίλου
γνωστοποιεί την πρόθεσή του:
(i) στην Κεντρική Τράπεζα ως την αρμόδια αρχή του·
(ii) κατά περίπτωση, στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας, εάν
πρόκειται για αρχή διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στα
στοιχεία (i) και (iii)·
(iii) στην αρμόδια αρχή της οντότητας του ομίλου που λαμβάνει την
οικονομική στήριξη, εάν πρόκειται για αρχή διαφορετική από αυτές
που αναφέρονται στα στοιχεία (i) και (ii) · και
(iv) στην ΕΑΤ.
(β) Η σχετική γνωστοποίηση περιλαμβάνει την αιτιολογημένη
απόφαση του διοικητικού οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 23ΙΒ και τις
λεπτομέρειες
της
προτεινόμενης
οικονομικής
στήριξης,
συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου της συμφωνίας οικονομικής
στήριξης ομίλου.
(2)(α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της πλήρους γνωστοποίησης, η Κεντρική Τράπεζα όταν
ενεργεί, ως η αρμόδια αρχή του ΑΠΙ που παρέχει την οικονομική
στήριξη, δύναται να συμφωνήσει για την παροχή της οικονομικής
στήριξης, ή να την απαγορεύσει ή περιορίσει εάν κρίνει ότι δεν
πληρούνται οι όροι της οικονομικής στήριξης ομίλου που θεσπίζονται
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στο άρθρο 23ΙΑ.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους
αποφασίζει να απαγορεύσει ή να περιορίσει την οικονομική στήριξη.
(3) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί αμέσως την απόφασή της να
χορηγήσει, να απαγορεύσει ή να περιορίσει την οικονομική στήριξη:
(α) στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας·
(β) στην αρμόδια αρχή της οντότητας του ομίλου που λαμβάνει τη
στήριξη· και
(γ) στην ΕΑΤ.
(4) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρχή ενοποιημένης
εποπτείας ενημερώνει αμέσως τα λοιπά μέλη του σώματος
εποπτείας καθώς και τα μέλη του σώματος εξυγίανσης.
(5) Εάν η Κεντρική Τράπεζα είτε ενεργώντας ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας είτε ως αρμόδια αρχή του ΑΠΙ που λαμβάνει στήριξη, έχει
αντιρρήσεις σχετικά με την απόφαση απαγόρευσης ή περιορισμού
της οικονομικής στήριξης, δύναται εντός δύο ημερών να παραπέμψει
το ζήτημα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδρομή της σύμφωνα με το
άρθρο 31 του Κανονισμού 1093/2010.
(6) Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν απαγορεύσει ούτε περιορίσει την
παροχή οικονομικής στήριξης εντός του χρονικού διαστήματος που
ορίζεται στο εδάφιο (2) , ή εάν συμφωνήσει πριν από το τέλος του
χρονικού αυτού διαστήματος για την παροχή της εν λόγω στήριξης, η
οικονομική στήριξη δύναται να παρασχεθεί σύμφωνα με τους όρους
που έχουν υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα.
(7)(α) Η απόφαση του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ να παρέχει την
οικονομική στήριξη διαβιβάζεται:
(i) στην Κεντρική Τράπεζα ·
(ii) κατά περίπτωση, στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας, εάν
πρόκειται για αρχή διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στα
στοιχεία (i) και (iii) ·
(iii) στην αρμόδια αρχή της οντότητας του ομίλου που λαμβάνει την
οικονομική στήριξη, εάν πρόκειται για αρχή διαφορετική από αυτές
που αναφέρονται στα στοιχεία (i) και (ii) · και
(iv) στην ΕΑΤ.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας ενημερώνει αμέσως τα λοιπά μέλη του σώματος
εποπτείας και τα μέλη του σώματος εξυγίανσης.
(8) (α) Εάν η Κεντρική Τράπεζα περιορίσει ή απαγορεύσει την
οικονομική στήριξη ομίλου σύμφωνα με το εδάφιο (2), και σε
περίπτωση που το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου βάσει του εδαφίου (5)
του άρθρου 23Γ μνημονεύει ενδοομιλική οικονομική στήριξη, η
αρμόδια αρχή της οντότητας του ομίλου σε σχέση με την οποία
περιορίζεται ή απαγορεύεται η στήριξη μπορεί να ζητήσει από την
αρχή ενοποιημένης εποπτείας να δρομολογήσει μια επαναξιολόγηση
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του σχεδίου ανάκαμψης ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23Δ ή, σε
περίπτωση που το σχέδιο ανάκαμψης καταρτίζεται σε ατομική βάση,
να ζητήσει από την οντότητα του ομίλου να υποβάλει αναθεωρημένο
σχέδιο ανάκαμψης.
(β) Εάν η αρμόδια αρχή οντότητας ομίλου στον οποίο ανήκει ΑΠΙ
περιορίσει ή απαγορεύσει την οικονομική στήριξη ομίλου σύμφωνα
με το εδάφιο (2), και εάν το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου του εδαφίου (5)
του άρθρου 23Γ μνημονεύει ενδοομιλική οικονομική στήριξη, η
Κεντρική Τράπεζα ως η αρμόδια αρχή του ΑΠΙ σε σχέση με το οποίο
περιορίζεται ή απαγορεύεται η στήριξη, μπορεί να ζητήσει από την
αρχή ενοποιημένης εποπτείας να δρομολογήσει μια επαναξιολόγηση
του σχεδίου ανάκαμψης ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23Δ ή, σε
περίπτωση που το σχέδιο ανάκαμψης καταρτίζεται σε ατομική βάση,
να ζητήσει από το ΑΠΙ να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο
ανάκαμψης.

Δημοσιοποίησ
η συμφωνίας
ενδοομιλικής
στήριξης.

23ΙΔ. (α) Τα ΑΠΙ τα οποία ανήκουν σε όμιλο δημοσιοποιούν κατά
πόσον έχουν συνάψει συμφωνία οικονομικής στήριξης ομίλου
σύμφωνα με το άρθρο 23Ζ και δημοσιοποιούν περιγραφή των
γενικών όρων κάθε τέτοιας συμφωνίας και των επωνυμιών των
οντοτήτων ομίλου που αποτελούν μέρη της συμφωνίας, και
επικαιροποιούν τις εν λόγω πληροφορίες τουλάχιστον μία φορά τον
χρόνο.
(β) Για τους σκοπούς της δημοσιοποίησης που προβλέπεται στην
παράγραφο (α), εφαρμόζονται τα άρθρα 431 έως 434 του
Κανονισμού 575/2013.

Πληροφορίες
προς την αρχή
εξυγίανσης για
τους σκοπούς
των σχεδίων
εξυγίανσης.

23ΙΕ. (1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει στην αρχή
εξυγίανσης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση και την
εφαρμογή των σχεδίων εξυγίανσης.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α)
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πληροφοριών, τις πληροφορίες και την
ανάλυση που καθορίζονται στο Τμήμα Β του Παραρτήματος της
Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(2) Η Κεντρική Τράπεζα ενεργώντας ως αρμόδια αρχή συνεργάζεται
με την Αρχή Εξυγίανσης και με άλλες σχετικές αρχές εξυγίανσης,
προκειμένου να επαληθεύσει αν είναι ήδη διαθέσιμες κάποιες ή όλες
οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1). Εάν οι εν λόγω
πληροφορίες είναι διαθέσιμες, η Κεντρική Τράπεζα τις παρέχει στην
Αρχή Εξυγίανσης και στις σχετικές αρχές εξυγίανσης.
(3) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την αρχή εξυγίανσης για
οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή στη νομική ή οργανωτική δομή
του ΑΠΙ ή στις επιχειρηματικές δραστηριότητές του ή στην οικονομική
του θέση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την
αποτελεσματικότητα του σχεδίου εξυγίανσης και η οποία καθιστά
αναγκαία την αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του σχεδίου.
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Σχέδια
εξυγίανσης
ομίλου.

23ΙΣΤ. Κατά τη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης σε σχέση με την
κατάρτιση και διατήρηση σχεδίων εξυγίανσης ομίλου, η Κεντρική
Τράπεζα δύναται να παρέχει τις απόψεις της στην Αρχή Εξυγίανσης
και στις άλλες εμπλεκόμενες αρχές εξυγίανσης και σε περίπτωση
όπου δεν λαμβάνεται κοινή απόφαση κατά την τετράμηνη περίοδο
συμβιβασμού κατά την έννοια που αποδίδεται στον Κανονισμό
1093/2010, εκφράζει τυχόν επιφυλάξεις.

Ρυθμίσεις
συνεργασίας
με τις αρχές
τρίτων χωρών.

23ΙΖ.(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα συνάπτει μη δεσμευτικές ρυθμίσεις
συνεργασίας στο πλαίσιο ρυθμίσεων που συνάπτει η ΕΑΤ με τις
ακόλουθες σχετικές αρχές τρίτων χωρών:
(i) τις σχετικές αρχές της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η
μητρική ενός ΑΠΙ και τουλάχιστον ακόμη ενός θυγατρικού πιστωτικού
ιδρύματος στην Ένωση·
(ii) τη σχετική αρχή τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένο πιστωτικό
ίδρυμα που λειτουργεί στη Δημοκρατία δυνάμει άδειας που έλαβε
από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος
Νόμου, νοουμένου ότι το πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί υποκατάστημα
τουλάχιστον σε ακόμη ένα κράτος-μέλος·
(iii) σε περιπτώσεις που η μητρική επιχείρηση ενός ΑΠΙ που είναι
θυγατρική ή σημαντικό υποκατάστημα στη Δημοκρατία, έχει επίσης
ένα ή περισσότερα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτες χώρες,
με τις σχετικές αρχές των τρίτων χωρών όπου είναι εγκατεστημένα
αυτά τα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα·
(iv) σε περιπτώσεις που ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία έχει
θυγατρικό πιστωτικό ίδρυμα ή σημαντικό υποκατάστημα σε άλλο
κράτος μέλος και ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα σε μία ή
περισσότερες τρίτες χώρες, με τις σχετικές αρχές των τρίτων χωρών
όπου είναι εγκατεστημένα αυτά τα υποκαταστήματα.
(β) Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την Κεντρική Τράπεζα να
συνάπτει διμερείς ή πολυμερείς ρυθμίσεις με τρίτες χώρες, σύμφωνα
με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1093/2010.
(2) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί στην ΕΑΤ οιεσδήποτε ρυθμίσεις
συνεργασίας έχει συνάψει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Ανταλλαγή
εμπιστευτικών
πληροφοριών.

23ΙΗ. (1) Η Κεντρική Τράπεζα ανταλλάσσει εμπιστευτικές
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ανάκαμψης, με
τις σχετικές αρχές τρίτων χωρών μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) οι εν λόγω αρχές τρίτων χωρών υπόκεινται σε απαιτήσεις και
πρότυπα επαγγελματικού απορρήτου που θεωρούνται τουλάχιστον
ισοδύναμα, κατά την άποψη της Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων
εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών, με αυτά που επιβάλλονται δυνάμει
του άρθρου 84 της Οδηγίας 2014/59.
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Νοείται ότι στο βαθμό που η ανταλλαγή πληροφοριών αφορά
προσωπικά δεδομένα, ο χειρισμός και η διαβίβαση αυτών των
προσωπικών δεδομένων σε αρχές τρίτων χωρών διέπονται από τον
Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία
του Ατόμου) Νόμο όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και
την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας των
δεδομένων·
(β) οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση, από τις
σχετικές αρχές τρίτων χωρών, των περί εξυγίανσης καθηκόντων τους
βάσει της εθνικής νομοθεσίας τα οποία είναι συγκρίσιμα με εκείνα
που προβλέπονται στην Οδηγία 2014/59 και, με την επιφύλαξη της
παραγράφου (α), δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
(2) Σε περίπτωση όπου εμπιστευτικές πληροφορίες προέρχονται από
άλλο κράτος μέλος, η Κεντρική Τράπεζα δεν αποκαλύπτει αυτές τις
πληροφορίες στις σχετικές αρχές τρίτων χωρών, εκτός εάν
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) η σχετική αρχή του κράτους μέλους από το οποίο προήλθαν οι
πληροφορίες (η αρχή προέλευσης) συμφωνεί για την εν λόγω
αποκάλυψη· και
(β) οι πληροφορίες αποκαλύπτονται μόνον για τους σκοπούς που
έδωσε την άδεια της η αρχή προέλευσης.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες
θεωρούνται εμπιστευτικές εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις
εμπιστευτικότητας δυνάμει του δικαίου της Ένωσης.
Συνεργασία με
την ΕΑΤ.

23ΙΘ. (1) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με την ΕΑΤ για τους
σκοπούς των προνοιών του παρόντος Νόμου που αφορούν την
ανάκαμψη και εξυγίανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1093/2010.
(2) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΤ όλες
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτελέσει το
έργο της σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 1093/2010.».

Τροποποίηση
του άρθρου 25Α
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 25Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) μετά τη φράση «που
ορίζονται στο δεύτερο έως όγδοο μέρος του Κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 575/2015» της
φράσης «καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του παρόντος Νόμου κρίνει
σκόπιμο».
(β) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (9) του ακόλουθου νέου εδαφίου (10):
«25Α.(10)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) και του εδαφίου (6) του
άρθρου 23ΣΤ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εξαιρεί από την εφαρμογή των
απαιτήσεων των άρθρων 23Α έως 23Ζ, τα ΣΠΙ που είναι συνδεδεμένα με τον ΚΦ και τα
οποία εξαιρούνται πλήρως ή μερικώς από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας
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σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 575/2013, με σχετική τροποποίηση της
Οδηγίας προς τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα και τον Κεντρικό Φορέα για τη
Σύνδεση Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα η οποία εκδόθηκε
δυνάμει των άρθρων 25Α και 41 του παρόντος Νόμου.
(β) Όταν χορηγείται εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Κεντρική Τράπεζα
εφαρμόζει τις απαιτήσεις των άρθρων 23Α έως 23Ζ του παρόντος Νόμου στον
Κεντρικό Φορέα και στα ΣΠΙ που συνδέονται με αυτόν κατά την έννοια του άρθρου 10
του Κανονισμού 575/2013 σε ενοποιημένη βάση ·

(γ) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί εξαίρεση στα ΣΠΙ δυνάμει της
παραγράφου (α), κάθε αναφορά σε όμιλο στα άρθρα 23Α έως 23Ζ και 23ΙΕ έως 23ΙΣΤ
περιλαμβάνει τον Κεντρικό Φορέα και τα ΣΠΙ που είναι μόνιμα συνδεδεμένα με αυτόν
κατά την έννοια του άρθρου 10 του Κανονισμού 575/2013 και τις θυγατρικές τους, και
κάθε αναφορά σε μητρικές επιχειρήσεις ή σε ΑΠΙ που υπόκεινται σε ενοποιημένη
εποπτεία σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 39 περιλαμβάνει τον Κεντρικό
Φορέα.».

Τροποποίηση
του άρθρου 27Β
του βασικού
νόμου.

11. Το άρθρο 27Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το εδάφιο
(8) του ακόλουθου νέου εδαφίου (9):

«(9) Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 84 της Οδηγίας 2014/59 που
αφορά την εμπιστευτικότητα, η Κεντρική Τράπεζα κατόπιν αιτήματος,
διαβιβάζει, στις αρχές εξυγίανσης και στις άλλες αρμόδιες αρχές, όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων που
αναλαμβάνουν βάσει του Νόμου Εξυγίανσης και της Οδηγίας
2014/59».
Προσθήκη του
νέου άρθρου
28Ζ στο βασικό
νόμο.

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 28ΣΤ του
ακόλουθου νέου άρθρου 28Ζ.

«Επαγγελματικ
ό απόρρητο
κατά την
ανάκαμψη και
εξυγίανση ΑΠΙ.

28Ζ.(1) Για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών που αφορούν την
ανάκαμψη και εξυγίανση ΑΠΙ, οι απαιτήσεις τήρησης του
επαγγελματικού απορρήτου είναι δεσμευτικές όσον αφορά την
Κεντρική Τράπεζα και τα ακόλουθα πρόσωπα:
(α) τις αρχές εξυγίανσης·
(β) τις άλλες αρμόδιες αρχές και την ΕΑΤ·
(γ) τα αρμόδια υπουργεία·
(δ) τους προσωρινούς διαχειριστές που διορίζονται βάσει των
διατάξεων του άρθρου 30Ε·
(ε) τους πιθανούς αγοραστές με τους οποίους έρχεται σε επαφή η
Κεντρική Τράπεζα ανεξαρτήτως αν η εν λόγω επαφή
πραγματοποιήθηκε ως προετοιμασία για τη χρήση του μέτρου
πώλησης δραστηριοτήτων και ανεξαρτήτως αν κατέληξε σε πώληση
·
(στ)

τους

ελεγκτές,

λογιστές,

νομικούς

και

επαγγελματικούς
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συμβούλους, εκτιμητές και άλλους εμπειρογνώμονες τους οποίους
προσλαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα η Κεντρική Τράπεζα, οι αρχές
εξυγίανσης, άλλες αρμόδιες αρχές, τα αρμόδια υπουργεία ή οι
πιθανοί αγοραστές που αναφέρονται στην παράγραφο (ε)·
(ζ) τους φορείς που διαχειρίζονται συστήματα εγγύησης καταθέσεων·
(η) τους φορείς
επενδυτών·

που διαχειρίζονται συστήματα

αποζημίωσης

(θ) τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις
εξυγίανσης·
(ι) τις άλλες κεντρικές τράπεζες και αρχές που εμπλέκονται στη
διαδικασία εξυγίανσης·
(ια) το μεταβατικό ΑΠΙ ή τον φορέα διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων·
(ιβ) κάθε άλλο πρόσωπο που παρέχει ή έχει παράσχει υπηρεσίες
άμεσα ή έμμεσα, σε μόνιμη βάση ή περιστασιακά, στα πρόσωπα που
αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ια).
(ιγ) τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και τα μέλη του διοικητικού
οργάνου καθώς και τους υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας και
των οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στις παραγράφους (α)
έως (ια) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον διορισμό τους·
(2) Προκειμένου να τηρούνται οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που
παρατίθενται στα εδάφια (1) και (3), η Κεντρική Τράπεζα μεριμνά
ώστε να υπάρχουν εσωτερικοί κανόνες, συμπεριλαμβανομένων
κανόνων για την διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών,
μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία
εξυγίανσης.
(3)(α) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα των απαιτήσεων του εδαφίου
(1), τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο απαγορεύεται
να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν
κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων είτε από
την Κεντρική Τράπεζα είτε από άλλες αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις
λειτουργίες τους που αφορούν την ανάκαμψη ΑΠΙ, σε οιοδήποτε
πρόσωπο ή αρχή παρά μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος Νόμου ή σε συνοπτική ή
συγκεντρωτική μορφή, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η
αναγνώριση συγκεκριμένου ΑΠΙ ή με τη ρητή και προηγούμενη
συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας ή άλλης σχετικής αρχής ή του
ΑΠΙ που παρέσχε τις πληροφορίες.
(β)(i) Απαγορεύεται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία.
(ii) Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις από την
αποκάλυψη πληροφοριών στο δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική καθώς επίσης
και τα εμπορικά συμφέροντα φυσικών και νομικών προσώπων, τον
σκοπό των επιθεωρήσεων, τις έρευνες και τους ελέγχους.
(γ) Η διαδικασία εξακρίβωσης των επιπτώσεων της αποκάλυψης
πληροφοριών που αναφέρεται στο σημείο (ii) της παραγράφου (β),
περιλαμβάνει ειδική αξιολόγηση των επιπτώσεων οιασδήποτε
αποκάλυψης του περιεχομένου και των λεπτομερειών του σχεδίου
ανάκαμψης και εξυγίανσης που προβλέπεται στα άρθρα 23Α, 23Γ και
23ΙΕ του παρόντος Νόμου και στα άρθρα 10, 11 και 13 του Νόμου
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Εξυγίανσης καθώς και των πορισμάτων κάθε αξιολόγησης που
διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 23Β, 23Δ και 32Η του παρόντος
Νόμου.
(δ) Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υπέχει
αστική ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος άρθρου.
(4) Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει:
(α) τους υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες των φορέων ή οντοτήτων
που αναφέρονται στα σημεία (α) έως (ι) του εδαφίου (1) από τη
μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών εντός εκάστου φορέα ή
οντότητας· ή
(β) την Κεντρική Τράπεζα συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων
και των εμπειρογνωμόνων της, να ανταλλάσσει πληροφορίες με την
Αρχή Εξυγίανσης, άλλες αρμόδιες αρχές και αρχές εξυγίανσης της
Ένωσης, αρμόδια υπουργεία, κεντρικές τράπεζες, συστήματα
εγγύησης καταθέσεων, συστήματα αποζημίωσης επενδυτών, αρχές
αρμόδιες για τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, αρχές
αρμόδιες για τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος στα κράτη μέλη μέσω κανόνων μακροπροληπτικού
χαρακτήρα, αρμόδιους για τη διεξαγωγή των θεσμικών ελέγχων, την
ΕΑΤ ή, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 102 του Νόμου Εξυγίανσης,
αρχές τρίτων χωρών που επιτελούν ισοδύναμα καθήκοντα με τις
αρχές εξυγίανσης, ή, υπό την προϋπόθεση αυστηρών απαιτήσεων
εμπιστευτικότητας, με ενδεχόμενο αγοραστή για το σκοπό του
σχεδιασμού ή της εκτέλεσης δράσης εξυγίανσης.
(5) Ανεξάρτητα οιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος άρθρου η
Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών
με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
(α) υπό την προϋπόθεση αυστηρών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας,
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που είναι απαραίτητο για τους
σκοπούς του σχεδιασμού ή της εκτέλεσης δράσης εξυγίανσης·
(β) κοινοβουλευτικές εξεταστικές επιτροπές στη Δημοκρατία,
δικαστήρια ελεγκτών στη Δημοκρατία και άλλες οντότητες υπεύθυνες
για διερευνήσεις στη Δημοκρατία, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις·
και
(γ) εθνικές αρχές στη Δημοκρατία που είναι υπεύθυνες για τα
συστήματα πληρωμών, αρχές που είναι αρμόδιες για τις κανονικές
διαδικασίες αφερεγγυότητας, αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί το
δημόσιο
καθήκον
εποπτείας
άλλων
οντοτήτων
του
χρηματοπιστωτικού τομέα, αρχές που έχουν την ευθύνη της
εποπτείας των χρηματοοικονομικών αγορών και των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και τους επιθεωρητές που είναι εντεταλμένοι από
αυτές, και πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή
των θεσμικών ελέγχων.
(6) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του παρόντος
Νόμου όσον αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών για τους σκοπούς
δικαστικών διαδικασιών σε ποινικές ή αστικές υποθέσεις.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.

13. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στην εισαγωγική παράγραφο του εδαφίου (1) μετά τη φράση
«του Παραρτήματος ΙΙΙ» της φράσης «σε περίπτωση που παραλείπει να
συμμορφωθεί»
(β) Με τη διαγραφή της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) και αντικατάσταση της από τα
νέα άρθρα 23Γ και 23Ε.

Διαγραφή του
άρθρου 30Β του
βασικού νόμου.

14. Το άρθρο 30Β του βασικού νόμου διαγράφεται ως ακολούθως:

(α) Οι πρόνοιες του εδαφίου (1) διαγράφονται βάση του άρθρου 124 της 2014/59/ΕΕ
που αφορά τροποποίηση του άρθρου 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και από το Νόμο
Εξυγίανσης:
(β) Οι πρόνοιες της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αντικαθίστανται από την
παράγραφο (β) του εδαφίου (5) του νέου άρθρου 23Γ.
(γ) Οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αντικαθίστανται από την
παράγραφο (13) του νέου Παραρτήματος V.
(δ) Οι πρόνοιες της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αντικαθίστανται από την
παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του νέου άρθρου 23Δ.
(ε) Οι πρόνοιες της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αντικαθίστανται από την
παράγραφο (5) του νέου Παραρτήματος V.
(στ) Οι πρόνοιες του εδαφίου (3) αντικαθίστανται από τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου
Εξυγίανσης.
(ζ) Οι πρόνοιες του εδαφίου (4) αντικαθίστανται από το εδάφιο (8) του νέου άρθρου
23Γ.
(η) Οι πρόνοιες του εδαφίου (5)
πρόνοιες της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ

διαγράφονται καθώς δεν είναι συμβατές με τις

(θ) Οι πρόνοιες του εδαφίου (6) αντικαθίστανται από την παράγραφο (α) του νέου
εδαφίου (10) του άρθρου 25Α του βασικού νόμου.

Αντικατάσταση
του τίτλου στο
Μέρος XIII.

15.Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου «ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ –
ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ» με
τον ακόλουθο τίτλο ««ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ»
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Προσθήκη των
νέων άρθρων
30Γ έως 30ΣΤ
στο βασικό
νόμο.

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 30B των
ακόλουθων νέων άρθρων 30Γ – 30ΣΤ:

«Μέτρα
έγκαιρης
παρέμβασης.

30Γ. (1) Σε περίπτωση που ΑΠΙ παραβιάζει ή, λόγω, μεταξύ άλλων,
μιας
ταχέως
επιδεινούμενης
οικονομικής
κατάστασης,
συμπεριλαμβανομένης επιδεινούμενης ρευστοτικής
κατάστασης,
καθώς και αυξανόμενου επιπέδου μόχλευσης, μη εξυπηρετούμενων
δανείων ή συγκέντρωσης ανοιγμάτων, όπως η κατάσταση αυτή
αξιολογείται βάσει ενός συνόλου δεικτών, στους οποίους μπορεί να
περιλαμβάνεται το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται
για το ΑΠΙ προσαυξημένο κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, ή που
ενδέχεται να παραβιάσει στο εγγύς μέλλον οποιαδήποτε από τις
απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, του Νόμου Μακροπροληπτικής
Εποπτείας και του Κανονισμού 575/2013, η Κεντρική Τράπεζα
δύναται ανεξάρτητα από τα μέτρα που προβλέπονται στις
παραγράφους (β) και (η) έως (ιδ) του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου και στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 30 να επιβάλει, κατά
περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
(α) να απαιτήσει από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ να εφαρμόσει μία
ή περισσότερες από τις ρυθμίσεις ή τα μέτρα που προβλέπονται στο
σχέδιο ανάκαμψης ή, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 23Α, να
επικαιροποιήσει το σχέδιο ανάκαμψης αν οι περιστάσεις που
οδήγησαν στην έγκαιρη παρέμβαση διαφέρουν από τις παραδοχές
του αρχικού σχεδίου ανάκαμψης και να εφαρμόσει μία ή
περισσότερες από τις ρυθμίσεις ή τα μέτρα του επικαιροποιημένου
σχεδίου εντός ορισμένης προθεσμίας προκειμένου να διασφαλίσει ότι
δεν ισχύουν πια οι συνθήκες που αναφέρονται στην εισαγωγική
πρόταση·
(β) να απαιτήσει από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ να εξετάσει την
κατάσταση, να προσδιορίσει μέτρα για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που εντοπίστηκαν και να καταρτίσει πρόγραμμα
δράσης προκειμένου να ξεπεραστούν τα εν λόγω προβλήματα,
καθώς και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του·
(γ) να απαιτήσει από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ να συγκαλέσει
συνέλευση ή, εάν το διοικητικό όργανο δεν συμμορφωθεί με αυτήν
την απαίτηση, να συγκαλέσει η Κεντρική Τράπεζα άμεσα συνέλευση
των μετόχων του ΑΠΙ και, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, να ορίσει
την ημερήσια διάταξη, καθώς και να απαιτήσει όπως ορισμένες
αποφάσεις εξεταστούν για έγκριση από τους μετόχους·
(δ) να απαιτήσει να απομακρυνθεί ή να αντικατασταθεί ένα ή
περισσότερα μέλη του διοικητικού οργάνου ή ανώτατα διοικητικά
στελέχη εάν τα εν λόγω πρόσωπα κριθούν ακατάλληλα να
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα εδάφια (α) και (β) του
άρθρου 4(2Α) του παρόντος Νόμου.
(ε) να απαιτήσει από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ να καταρτίσει
σχέδιο προς διαπραγμάτευση σχετικά με την αναδιάρθρωση χρέους
με μερικούς ή όλους τους πιστωτές του σύμφωνα με το σχέδιο
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ανάκαμψης, κατά περίπτωση·
(στ) να απαιτήσει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική του ΑΠΙ·
(ζ) να απαιτήσει αλλαγές στις νομικές ή λειτουργικές δομές του ΑΠΙ·
και
(η) να συγκεντρώσει, μεταξύ άλλων μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων,
και να διαβιβάσει στην αρχή εξυγίανσης όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες προκειμένου αυτή να προβεί στην επικαιροποίηση του
σχεδίου εξυγίανσης και να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη εξυγίανση
του ΑΠΙ και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων του ΑΠΙ σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 47 του Νόμου
Εξυγίανσης.
(2) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρχή
εξυγίανσης όταν διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
παρατίθενται στο εδάφιο (1) σε σχέση με ΑΠΙ.

(3) Για καθένα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η
Κεντρική Τράπεζα θέτει κατάλληλη προθεσμία για την υλοποίησή του
προκειμένου
να
είναι
σε
θέση
να
αξιολογήσει
την
αποτελεσματικότητα του μέτρου.
Απομάκρυνση
των ανώτατων
διοικητικών
στελεχών και
του διοικητικού
οργάνου.

30Δ.(α) Σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική επιδείνωση στην
οικονομική κατάσταση ΑΠΙ ή υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις νόμων
ή κανονισμών ή των ιδρυτικών εγγράφων του ΑΠΙ ή σοβαρές
διοικητικές παρατυπίες, και τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται
σύμφωνα με το άρθρο 30Γ δεν επαρκούν για να ανατραπεί η εν λόγω
επιδείνωση, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει την
απομάκρυνση των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή του διοικητικού
οργάνου του ΑΠΙ, είτε στο σύνολο είτε σε ατομική βάση.
(β) Ο διορισμός των νέων ανώτατων διοικητικών στελεχών και του
νέου διοικητικού οργάνου πραγματοποιείται, τηρουμένων των
διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών και δη
της Οδηγίας περί Ικανότητας και Καταλληλότητας του 2014 και
υπόκειται στην έγκριση ή συγκατάθεση, αναλόγως, της Κεντρικής
Τράπεζας.

Προσωρινός
διαχειριστής.

30Ε.(1)(α) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι η
αντικατάσταση των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή του διοικητικού
οργάνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30Δ, είναι ανεπαρκή για την
επανόρθωση της κατάστασης, δύναται να διορίσει στο ΑΠΙ έναν ή
περισσότερους προσωρινούς διαχειριστές.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, με βάση τις περιστάσεις, να διορίσει
προσωρινό διαχειριστή είτε για να αντικαταστήσει προσωρινά το
διοικητικό όργανο του ΑΠΙ είτε για να συνεργαστεί προσωρινά με το
διοικητικό όργανο του ΑΠΙ, και καθορίζει αυτή την απόφαση κατά τη
στιγμή του διορισμού.
(γ) Εάν η Κεντρική Τράπεζα διορίσει προσωρινό διαχειριστή
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προκειμένου να συνεργαστεί με το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ,
καθορίζει περαιτέρω, κατά τη στιγμή του διορισμού, τον ρόλο, τα
καθήκοντα και τις εξουσίες του προσωρινού διαχειριστή, καθώς και
οιεσδήποτε απαιτήσεις ώστε το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ να
συμβουλεύεται ή να λαμβάνει τη συναίνεση του προσωρινού
διαχειριστή πριν από τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων ή την
ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.
(δ) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί τον διορισμό προσωρινού
διαχειριστή, εκτός στις περιπτώσεις όπου ο προσωρινός διαχειριστής
δεν έχει αρμοδιότητα εκπροσώπησης του ΑΠΙ.
(ε) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι ο προσωρινός διαχειριστής
διαθέτει τα προσόντα, τις ικανότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται
προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του και ότι δεν υφίσταται
σύγκρουση συμφερόντων.
(2) (α) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει τις εξουσίες του προσωρινού
διαχειριστή κατά τη στιγμή του διορισμού του και πρέπει να είναι
ανάλογες με τις περιστάσεις.
(β) Οι εξουσίες του προσωρινού διαχειριστή δύναται να
περιλαμβάνουν ορισμένες ή όλες τις εξουσίες του διοικητικού
οργάνου του ΑΠΙ όπως αυτές προβλέπονται στο καταστατικό του ΑΠΙ
και στην κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να
ασκεί ορισμένα ή όλα τα διοικητικά καθήκοντα του διοικητικού
οργάνου του ΑΠΙ.
(3)(α) Ο ρόλος και τα καθήκοντα του προσωρινού διαχειριστή
διευκρινίζονται από την Κεντρική Τράπεζα κατά τη στιγμή του
διορισμού του και δύναται να περιλαμβάνουν την εξακρίβωση της
οικονομικής θέσης του ΑΠΙ, τη διαχείριση των δραστηριοτήτων ή
μέρους των δραστηριοτήτων του ΑΠΙ με σκοπό τη διατήρηση ή την
αποκατάσταση της οικονομικής του θέσης, καθώς και τη λήψη
μέτρων για την αποκατάσταση της υγιούς και συνετής διαχείρισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΑΠΙ.
(β) H Κεντρική Τράπεζα καθορίζει οποιαδήποτε όρια στο ρόλο και τα
καθήκοντα του προσωρινού διαχειριστή κατά τη στιγμή του
διορισμού.
(4)(α) Η Κεντρική Τράπεζα έχει την αποκλειστική εξουσία για το
διορισμό και την απομάκρυνση του προσωρινού διαχειριστή.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απομακρύνει τον προσωρινό
διαχειριστή ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.
(γ) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να τροποποιήσει τους όρους
διορισμού του προσωρινού διαχειριστή ανά πάσα στιγμή,
τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί όπως ορισμένες
ενέργειες του προσωρινού διαχειριστή υπόκεινται στην εκ των
προτέρων συγκατάθεσή της.
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(β)Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει τις απαιτήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο (α) κατά τη στιγμή του διορισμού του προσωρινού
διαχειριστή ή κατά τη στιγμή οιασδήποτε τροποποίησης των όρων
διορισμού του.
(γ) Σε κάθε περίπτωση, ο προσωρινός διαχειριστής δύναται να
συγκαλεί γενική συνέλευση των μετόχων του ΑΠΙ και να διαμορφώνει
την ημερήσια διάταξη μόνον με την εκ των προτέρω συγκατάθεση της
Κεντρικής Τράπεζας.
(6) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από τον προσωρινό
διαχειριστή να συντάσσει εκθέσεις με θέμα την οικονομική κατάσταση
του ΑΠΙ και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
του διορισμού του, τόσο ανά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από
την Κεντρική Τράπεζα όσο και κατά τη λήξη της θητείας του.
(7)(α) Ο διορισμός προσωρινού διαχειριστή δεν υπερβαίνει σε
διάρκεια το ένα έτος. Η εν λόγω περίοδος μπορεί κατ’ εξαίρεση να
παραταθεί, εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις
διορισμού του.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα έχει την ευθύνη να αποφασίσει κατά πόσον
οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την παραμονή του προσωρινού
διαχειριστή.
(γ)
Η Κεντρική Τράπεζα δικαιολογεί κάθε απόφασή της για
παραμονή του προσωρινού διαχειριστή στους μετόχους.
(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο διορισμός
προσωρινού διαχειριστή δεν θίγει τα δικαιώματα των μετόχων τα
οποία προβλέπονται από τον περι Εταιρειών Νόμο ή από τον περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο αναλόγως, και από τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(9) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 42Δ, ο
προσωρινός διαχειριστής δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ευθύνη σε
περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για
αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους καθώς και για πράξεις
και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως
ορίζονται στο παρόν άρθρο εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η
παράλειψη δεν είναι καλή τη πίστη ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής
αμέλειας.
(10) Ο προσωρινός διαχειριστής που διορίζεται δυνάμει του
παρόντος άρθρου δεν θεωρείται σκιώδης σύμβουλος (shadow
director) ούτε σύμβουλος εκ των πραγμάτων (de facto).

Συντονισμός
των μέτρων
έγκαιρης
παρέμβασης
και διορισμού
προσωρινού
διαχειριστή

30ΣΤ.(1)(α) Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή
απαιτήσεων βάσει του άρθρου 30Γ ή τον διορισμό προσωρινού
διαχειριστή βάσει του άρθρου 30Ε όσον αφορά ΑΠΙ που είναι μητρική
στη Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα, ενεργώντας ως
αρχή
ενοποιημένης εποπτείας, το γνωστοποιεί στην ΕΑΤ και διαβουλεύεται
με τις λοιπές αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο του σώματος εποπτείας.
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στην
περίπτωση
ομίλων.
(β) Μετά την γνωστοποίηση και διαβούλευση που προνοοούνται στο
εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας
αποφασίζει κατά πόσο θα εφαρμόσει κάποιο από τα μέτρα που
προβλέπονται στο άρθρο 30Γ ή εάν θα διορίσει προσωρινό
διαχειριστή δυνάμει του άρθρου 30Ε στο μητρικό ΑΠΙ, λαμβάνοντας
υπόψη τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών στις οντότητες του ομίλου
που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη.
(γ) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας γνωστοποιεί την απόφασή του στις λοιπές αρμόδιες αρχές
του σώματος εποπτείας και στην ΕΑΤ.
(δ) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα ενεργώντας ως αρχή
ενοποιημένης εποπτείας λάβει ειδοποίηση από αρμόδια αρχή
πιστωτικού ιδρύματος που είναι θυγατρική ΑΠΙ όσον αφορά τη λήψη
μέτρων ή το διορισμό προσωρινού διαχειριστή στη θυγατρική,
δύναται να αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο από την επιβολή
τέτοιων απαιτήσεων ή από τον διορισμό προσωρινού διαχειριστή στη
θυγατρική, στον όμιλο ή σε οντότητες του ομίλου σε άλλα κράτη μέλη
και διαβιβάζει την εν λόγω αξιολόγηση στην αρμόδια αρχή της
θυγατρικής εντός τριών ημερών.
(2)(α) Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή
απαιτήσεων βάσει του άρθρου 30Γ ή τον διορισμό προσωρινού
διαχειριστή βάσει του άρθρου 30Ε όσον αφορά ΑΠΙ που είναι
θυγατρική στην Δημοκρατία μητρικής επιχείρησης της Ένωσης, η
Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του θυγατρικού ΑΠΙ ειδοποιεί
την ΕΑΤ σε περίπτωση που προτίθεται να λάβει κάποιο μέτρο
σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα, και διαβουλεύεται με την αρχή
ενοποιημένης εποπτείας.
(β) (i) Μετά την ειδοποίηση στην ΕΑΤ και τη διαβούλευση με την αρχή
ενοποιημένης εποπτείας, η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του
θυγατρικού ΑΠΙ αποφασίζει κατά πόσο θα εφαρμόσει κάποιο από τα
μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 30Γ ή εάν θα διορίσει προσωρινό
διαχειριστή δυνάμει του άρθρου 30Ε.
(ii) Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας λαμβάνει δεόντως υπόψη
οποιαδήποτε αξιολόγηση της αρχής ενοποιημένης εποπτείας.
(iii) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί την απόφασή της στην αρχή
ενοποιημένης εποπτείας και στις λοιπές αρμόδιες αρχές του σώματος
εποπτείας και στην ΕΑΤ.
(3)(α) Σε περίπτωση που τόσο η Κεντρική Τράπεζα όσο και άλλες
αρμόδιες αρχές προτίθενται να διορίσουν προσωρινό διαχειριστή ή
να εφαρμόσουν οποιοδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στο
άρθρο 30Γ σε περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα του ίδιου
ομίλου, η Κεντρική Τράπεζα και οι λοιπές αρμόδιες αρχές,
περιλαμβανομένης της αρχής ενοποιημένης εποπτείας, εξετάζουν
κατά πόσο ενδείκνυται περισσότερο –
(i) ο διορισμός του ίδιου προσωρινού διαχειριστή για όλες τις
σχετικές οντότητες, ή
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(ii) να συντονίσουν την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων που
ορίζονται στο άρθρο 30Γ σε περισσότερα από ένα πιστωτικά
ιδρύματα, ώστε να διευκολυνθούν οι ενέργειες αποκατάστασης της
οικονομικής θέσης του σχετικού πιστωτικού ιδρύματος.
(β) Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) λαμβάνει τη
μορφή κοινής απόφασης της αρχής ενοποιημένης εποπτείας και των
υπόλοιπων σχετικών αρμοδίων αρχών.
(γ) H κοινή απόφαση λαμβάνεται εντός πέντε ημερών από την
ημερομηνία της ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή στο
εδάφιο (2), αναλόγως.
(δ) Η κοινή απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να
περιλαμβάνεται σε έγγραφο. Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως
αρχή ενοποιημένης εποπτείας παρέχει την έγγραφη κοινή απόφαση
στο μητρικό ΑΠΙ στη Δημοκρατία.
(4) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αιτηθεί στην ΕΑΤ να βοηθήσει
στην κατάληξη συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 31 του
Κανονισμού 1093/2010.
(5) (α) Ελλείψει κοινής αποφάσεως εντός πέντε ημερών, η Κεντρική
Τράπεζα είτε όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας είτε ως
αρμόδια αρχή υπεύθυνη για την εποπτεία ΑΠΙ που είναι θυγατρική
δύναται να λάβει η ίδια απόφαση σχετικά με τον διορισμό
προσωρινού διαχειριστή στα πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία είναι
υπεύθυνη καθώς και σχετικά με την εφαρμογή οποιωνδήποτε από τα
μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 30Γ.
(β) Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν συμφωνεί με την απόφαση που
γνωστοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή το εδάφιο (2), ή ελλείψει
κοινής αποφάσεως σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3),
η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ
σύμφωνα με το εδάφιο (6).
(6) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αιτηθεί βοήθεια από την ΕΑΤ σε
περίπτωση πρόθεσης για εφαρμογή είτε από την ίδια είτε από άλλη
αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας, ενός ή περισσοτέρων από τα
μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο (α)
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σε σχέση με τις παραγράφους 4, 10, 11 και
19 του Παραρτήματος V του παρόντος Νόμου, στο άρθρο 27
παράγραφος 1 στοιχείο (ε) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή στο άρθρο 27
παράγραφος 1 στοιχείο (εβ) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, προκειμένου
να καταλήξουν σε συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του
Κανονισμού 1093/2010.
(7)(α) Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας είναι αιτιολογημένη και
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων
αρμόδιων αρχών, οι οποίες είχαν εκφραστεί κατά την περίοδο
διαβούλευσης ή κατά το χρονικό διάστημα των πέντε ημερών που
αναφέρεται στο εδάφιο (3), καθώς και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της
απόφασης στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
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τόσο στη Δημοκρατία όσο και στα σχετικά κράτη μέλη.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας διαβιβάζει την απόφαση στα ΑΠΙ.
(8)(α) Στις περιπτώσεις που πριν από το τέλος της περιόδου
διαβούλευσης που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) ή κατά το τέλος
του χρονικού διαστήματος των πέντε ημερών που αναφέρεται στο
εδάφιο (3), είτε η Κεντρική Τράπεζα είτε οποιαδήποτε από τις άλλες
εμπλεκόμενες σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει ζήτημα στην
ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του Κανονισμού
1093/2010, η Κεντρική Τράπεζα αναβάλλει την απόφασή της και
αναμένει οιαδήποτε απόφαση δύναται να λάβει η ΕΑΤ εντός τριών
ημερών σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του εν λόγω
Κανονισμού και λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την απόφαση της
ΕΑΤ.
(β)Το πενθήμερο χρονικό διάστημα θεωρείται ως η περίοδος
συμβιβασμού κατά την έννοια του Κανονισμού 1093/2010. Η
Κεντρική Τράπεζα δεν δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην ΕΑΤ
μετά τη λήξη της πενθήμερης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής
απόφασης.
(γ) Ελλείψει αποφάσεως της ΕΑΤ εντός τριών ημερών, η Κεντρική
Τράπεζα εφαρμόζει την απόφαση που λαμβάνει η ίδια σύμφωνα με
το εδάφιο (1) ή (2) ή (5).».

Τροποποίηση
του άρθρου 32Α
του βασικού
νόμου.

17. Το άρθρο 32Α τροποποιείται με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) του ακόλουθου
νέου εδαφίου (3):

«(3)(α) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται κατάλληλες διαρθρωτικές
ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η οργανωτική ανεξαρτησία και να
αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των λειτουργιών εποπτείας σύμφωνα
με τον Κανονισμό 575/2013 και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ και των λειτουργιών της Αρχής
Εξυγίανσης όπως προβλέπονται στον Νόμο Εξυγίανσης, με την επιφύλαξη της
ανταλλαγής πληροφοριών και των υποχρεώσεων συνεργασίας που προβλέπονται
στην παράγραφο (β). Ειδικότερα, η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι υπάρχει
οργανωτική ανεξαρτησία μεταξύ της λειτουργίας εξυγίανσης, των λειτουργιών
εποπτείας και των λειτουργιών του Υπουργείου Οικονομικών.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα και τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εποπτείας εξ
ονόματός της συνεργάζονται στενά με την Αρχή Εξυγίανσης κατά την προετοιμασία,
τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των αποφάσεων εξυγίανσης.
(γ) Κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ανάκαμψη των ΑΠΙ, η Κεντρική
Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της απόφασης τόσο στη
Δημοκρατία όσο και σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία δραστηριοποιείται το ΑΠΙ και
ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις
δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στη Δημοκρατία και στα κράτη μέλη.

Προσθήκη των
νέων άρθρων
32Β έως 32ΙΔ
στο βασικό

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 32Α των
ακόλουθων νέων άρθρων 32Β έως 32ΙΔ.
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νόμο.
«Απαιτήσεις
γνωστοποίησης
αφερεγγυότητας
.

32Β.(1) Το διοικητικό όργανο ΑΠΙ ενημερώνει γραπτώς την Κεντρική
Τράπεζα όταν κρίνει ότι το ΑΠΙ τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας
ή ενδεχόμενης αφερεγγυότητας κατά την έννοια του εδαφίου (2) του
άρθρου 32Γ.
(2) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τις σχετικές αρχές εξυγίανσης
σχετικά με οποιαδήποτε γνωστοποίηση λαμβάνει σύμφωνα με το
εδάφιο (1), και σχετικά με κάθε μέτρο πρόληψης κρίσεων ή με κάθε
ενέργεια που απαιτεί να λάβει το ΑΠΙ δυνάμει του εδαφίου (1) του
άρθρου 30.
(3) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει ότι το ΑΠΙ
πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του
άρθρου 32Γ κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση τη διαπίστωση αυτή στις
ακόλουθες αρχές:
(α) στην Αρχή Εξυγίανσης ·
(β) στην αρμόδια αρχή κάθε υποκαταστήματος του ΑΠΙ ·
(γ) στην αρχή εξυγίανσης κάθε υποκαταστήματος του ΑΠΙ·
(δ) στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων που συστάθηκε σύμφωνα με
τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης
Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμο όπου είναι απαραίτητο ώστε
το σύστημα εγγύησης καταθέσεων να επιτελέσει τα καθήκοντά του·
(ε) στον φορέα που είναι υπεύθυνος για τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις
εξυγίανσης, όπου είναι απαραίτητο ώστε να επιτελέσει τις λειτουργίες
των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων εξυγίανσης·
(στ) όπου εφαρμόζεται, στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου·
(ζ) στο αρμόδιο υπουργείο·
(η) εάν το ΑΠΙ υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση,
σύμφωνα με τον Τίτλο VII Κεφάλαιο 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, στην
αρχή ενοποιημένης εποπτείας· και
(θ) στο ΕΣΣΚ.

Προϋποθέσεις
για την
εξυγίανση.

32Γ. (1) Η Κεντρική Τράπεζα έχει την ευθύνη, κατόπιν διαβούλευσης
με την Αρχή Εξυγίανσης να διαπιστώνει κατά πόσο ΑΠΙ τελεί υπό
κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης αφερεγγυότητας.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου 1, ΑΠΙ θεωρείται ότι τελεί υπό
κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης αφερεγγυότητας σε μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) το ΑΠΙ παραβιάζει ή υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που
στηρίζουν το συμπέρασμα ότι πρόκειται στο εγγύς μέλλον να
παραβιάσει απαιτήσεις από τις οποίες εξαρτάται η διατήρηση της
άδειας λειτουργίας του, κατά τρόπο που θα δικαιολογούσε την
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ανάκληση της άδειας λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα, μεταξύ
άλλων διότι το ΑΠΙ έχει υποστεί ή είναι πιθανόν να υποστεί ζημίες οι
οποίες θα εξαντλήσουν όλο ή σημαντικό μέρος των ιδίων κεφαλαίων
του·
(β) τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΠΙ υπολείπονται, ή υπάρχουν
αντικειμενικά στοιχεία που στηρίζουν το συμπέρασμα ότι τα
περιουσιακά στοιχεία του ΑΠΙ πρόκειται, στο εγγύς μέλλον, να
υπολείπονται, των υποχρεώσεών του·
(γ) το ΑΠΙ δεν είναι σε θέση ή υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που
στηρίζουν το συμπέρασμα ότι το ΑΠΙ δεν θα είναι σε θέση, στο εγγύς
μέλλον, να αποπληρώσει τα χρέη του ή να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του όταν αυτές καταστούν απαιτητές ·
(δ) απαιτείται έκτακτη δημόσια οικονομική στήριξη εκτός εάν,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί σοβαρή διαταραχή στην οικονομία και
να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Δημοκρατία, η
έκτακτη δημόσια οικονομική στήριξη πάρει οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες μορφές:
(i) κρατική εγγύηση για την κάλυψη διευκολύνσεων ρευστότητας που
παρέχονται από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους της
Κεντρικής Τράπεζας,
(ii) κρατική εγγύηση για νεοεκδοθείσες υποχρεώσεις, ή
(iii) ένεση ιδίων κεφαλαίων ή αγορά κεφαλαιακών μέσων σε τιμές και
με όρους που δεν παρέχουν πλεονέκτημα υπέρ του ΑΠΙ, εφόσον δεν
υφίστανται ούτε οι περιστάσεις που παρατίθενται στα σημεία (α), (β)
ή (γ) ούτε οι περιστάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 32Δ κατά τη στιγμή της χορήγησης της κρατικής στήριξης.
(3)(α) Σε καθεμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία
(i), (ii) και (iii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2), η εγγύηση ή άλλα
ισοδύναμα μέτρα που αναφέρονται, περιορίζονται σε φερέγγυα ΑΠΙ
και τελούν υπό την προϋπόθεση τελικής έγκρισης δυνάμει του
πλαισίου περί Κρατικών Ενισχύσεων της Ένωσης.
(β) Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) έχουν
προληπτικό και προσωρινό χαρακτήρα, είναι αναλογικά ως προς την
αντιμετώπιση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής και δεν
χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν ζημίες που ήδη έχει υποστεί το
ΑΠΙ ή που είναι πιθανό να υποστεί στο εγγύς μέλλον.
(γ) Τα μέτρα στήριξης που αναφέρονται στο σημείο (iii) της
παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) περιορίζονται σε ενέσεις που είναι
απαραίτητες για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κεφαλαίων που έχει
διαπιστωθεί στο πλαίσιο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο
επίπεδο της Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ενιαίου
μηχανισμού εποπτείας (Single Supervisory Mechanism ή SSM), ή
στο πλαίσιο ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ή
ισοδύναμου ελέγχου που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, την ΕΑΤ ή την Κεντρική Τράπεζα, κατά περίπτωση, με
επιβεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα.
Απομείωση ή
μετατροπή των

32Δ. (1) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την Αρχή Εξυγίανσης,
προκειμένου αυτή να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
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κεφαλαιακών
μέσων.

30 και 31 του Νόμου Εξυγίανσης, σε απομείωση ή μετατροπή
κεφαλαιακών μέσων που εκδίδονται από ΑΠΙ, όταν:
(α) διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης που
παρατίθενται στο άρθρο 32Γ του παρόντος Νόμου και στο άρθρο 42
του Νόμου Εξυγίανσης·
(β) διαπιστώσει ότι εάν η Αρχή Εξυγίανσης δεν προβεί σε απομείωση
ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Νόμου
Εξυγίανσης, όσον αφορά τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα, το ΑΠΙ θα
παύσει να είναι βιώσιμο·
(γ) σε περίπτωση κεφαλαιακών μέσων που έχουν εκδοθεί από
θυγατρική τα οποία αναγνωρίζονται προκειμένου να πληρούνται οι
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, η
Κεντρική Τράπεζα ενεργώντας είτε ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας
στη Δημοκρατία είτε ως αρμόδια αρχή θυγατρικού ΑΠΙ, από κοινού
με την ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους της θυγατρικής ή την
αρχή ενοποιημένης εποπτείας αντίστοιχα διαπιστώνουν, με τη μορφή
κοινής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 92(3) και (4) της Οδηγίας
2014/59, ότι, εάν δεν ασκηθεί η εξουσία απομείωσης ή μετατροπής
των κεφαλαιακών μέσων, ο όμιλος θα παύσει να είναι βιώσιμος·
(δ) ενεργώντας ως η αρχή ενοποιημένης εποπτείας στη Δημοκρατία,
σε περίπτωση κεφαλαιακών μέσων που έχουν εκδοθεί από ΑΠΙ που
αποτελεί τη μητρική επιχείρηση και που αναγνωρίζονται για σκοπούς
κάλυψης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατομική βάση στο
επίπεδο του μητρικού ΑΠΙ ή σε ενοποιημένη βάση, διαπιστώνει ότι
εάν δεν ασκηθεί η εξουσία απομείωσης ή μετατροπής ο όμιλος θα
παύσει να είναι βιώσιμος·
(ε) απαιτείται έκτακτη δημόσια οικονομική στήριξη για το ΑΠΙ εκτός
από οποιεσδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην
υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου
32Γ.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ένα ΑΠΙ ή ένας όμιλος
θεωρούνται ότι παύουν να είναι βιώσιμα μόνο όταν πληρούνται
αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) το ΑΠΙ ή ο όμιλος τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή
ενδεχόμενης αφερεγγυότητας·
(β) λαμβανομένου υπόψη του χρονικού σημείου και άλλων σχετικών
συνθηκών, δεν υπάρχει εύλογη προοπτική ότι οποιαδήποτε δράση,
περιλαμβανομένων των εναλλακτικών μέτρων του ιδιωτικού τομέα ή
της εποπτικής δράσης (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων έγκαιρης
παρέμβασης), πλην της απομείωσης ή της μετατροπής κεφαλαιακών
μέσων, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με δράση εξυγίανσης, δύναται
να αποτρέψει την αφερεγγυότητα του ΑΠΙ ή του ομίλου εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος.
(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), ένα ΑΠΙ
θεωρείται ότι τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης
αφερεγγυότητας όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις
περιστάσεις που παρατίθενται στο εδάφιο (2) του άρθρου 32Γ.
(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) ένας
όμιλος θεωρείται ότι τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή
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ενδεχόμενης αφερεγγυότητας όταν παραβιάζει, ή όταν υπάρχουν
αντικειμενικά τεκμήρια που στηρίζουν τη διαπίστωση ότι πρόκειται να
παραβιάσει στο εγγύς μέλλον, τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας
σε ενοποιημένη βάση κατά τρόπο που θα δικαιολογούσε την
ανάληψη δράσης από την Κεντρική Τράπεζα ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας, μεταξύ άλλων, αλλά άνευ περιορισμού, διότι ο όμιλος έχει
υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί ζημίες οι οποίες θα εξαντλήσουν
όλα ή σημαντικό μέρος των ιδίων κεφαλαίων του.
(5) Σχετικό κεφαλαιακό μέσο που έχει εκδοθεί από θυγατρικό
πιστωτικό ίδρυμα δεν απομειώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό ούτε
μετατρέπεται υπό χειρότερους όρους, δυνάμει της παραγράφου (γ)
του εδαφίου (1), από όσο έχουν απομειωθεί ή μετατραπεί ίδιας
κατηγορίας κεφαλαιακά μέσα στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης.
(6) Όταν η Κεντρική Τράπεζα καταλήγει στη διαπίστωση ότι ένας
όμιλος τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης
αφερεγγυότητας, την γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή
εξυγίανσης.
(7) Πριν καταλήξει στη διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο
(γ) του εδαφίου (1), όσον αφορά θυγατρικό πιστωτικό ίδρυμα που
εκδίδει σχετικά κεφαλαιακά μέσα τα οποία αναγνωρίζονται για τους
σκοπούς κάλυψης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατομική και
σε ενοποιημένη βάση, η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει τις απαιτήσεις
γνωστοποίησης και διαβούλευσης που προβλέπονται στο άρθρο
32ΣΤ.

Η Κεντρική
Τράπεζα
αρμόδια αρχή
για την
διαπίστωση
προϋποθέσεω
ν εξυγίανσης.

32Ε. (1) Σε περίπτωση που τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα
αναγνωρίζονται για σκοπούς τήρησης των απαιτήσεων ιδίων
κεφαλαίων σε ατομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 92 του
Κανονισμού 575/2013 όσον αφορά ΑΠΙ που συστάθηκε στη
Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα είναι η αρμόδια αρχή για να
προβαίνει στη διαπίστωση που αναφέρεται στο άρθρο 32Δ.
(2) Σε περίπτωση που τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα εκδίδονται από
πιστωτικό ίδρυμα που είναι θυγατρική και αναγνωρίζονται για
σκοπούς τήρησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων τόσο σε ατομική
όσο και σε ενοποιημένη βάση, η Κεντρική Τράπεζα είναι η αρμόδια
αρχή να προβαίνει στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο
(1) του άρθρου 32Δ ως ακολούθως:
(α) Σε περίπτωση που η θυγατρική είναι ΑΠΙ που συστάθηκε στη
Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια αρχή να προβαίνει
στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου
(1) του άρθρου 32Δ.
(β) Στην περίπτωση που η θυγατρική είναι θυγατρικό πιστωτικό
ίδρυμα ενός ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, η Κεντρική
Τράπεζα ενεργώντας ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας και η
ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η
θυγατρική που εξέδωσε τα εν λόγω κεφαλαιακά μέσα, σύμφωνα με
τον Τίτλο III της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, προβαίνουν σε κοινή
διαπίστωση που λαμβάνει τη μορφή κοινής απόφασης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 3, στοιχείο (γ) της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ.
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Ενοποιημένη
εφαρμογή:
διαδικασία
διαπίστωσης.

32ΣΤ.(1) Η Κεντρική Τράπεζα προτού προβεί στη διαπίστωση που
αναφέρεται στις παραγράφους (β), (γ), (δ) ή (ε) του εδαφίου (1) του
άρθρου 32Δ όσον αφορά κεφαλαιακά μέσα τα οποία εκδόθηκαν από
ΑΠΙ που είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος εκτός της
Δημοκρατίας, και τα οποία μέσα αναγνωρίζονται για σκοπούς
τήρησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατομική και σε
ενοποιημένη βάση, αποστέλλει γνωστοποίηση χωρίς καθυστέρηση
στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας και, αν πρόκειται για διαφορετική
αρχή, στην ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους όπου είναι
εγκατεστημένη η αρχή ενοποιημένης εποπτείας·
(2) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν προβαίνει στη διαπίστωση που
αναφέρεται στις παραγράφους (β), (γ), (δ) ή (ε) στο εδάφιο (1) του
άρθρου 32Δ όσον αφορά ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία ή
όμιλο με διασυνοριακή δραστηριότητα, λαμβάνει υπόψη τον
ενδεχόμενο αντίκτυπο της εξυγίανσης σε όλα τα κράτη μέλη στα
οποία το ΑΠΙ ή ο όμιλος λειτουργεί.
(3) Η Κεντρική Τράπεζα συνοδεύει την γνωστοποίηση που διενεργεί
σύμφωνα με το εδάφιο (1) με επεξήγηση των λόγων για τους οποίους
εξετάζει κατά πόσο θα προβεί στην εν λόγω διαπίστωση.
(4) Όταν έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση με βάση το εδάφιο
(1), η Κεντρική Τράπεζα, μετά από διαβούλευση με τις αρχές στις
οποίες έγινε η γνωστοποίηση, αξιολογεί τα ακόλουθα ζητήματα:
(α) εάν υπάρχει διαθέσιμο εναλλακτικό μέτρο αντί της άσκησης της
εξουσίας απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με το εδάφιο (1) του
άρθρου 32Δ ·
(β) εάν όντως υπάρχει διαθέσιμο εναλλακτικό μέτρο, κατά πόσον
είναι εφικτή η εφαρμογή του·
(γ) εάν το εν λόγω εναλλακτικό μέτρο είναι εφικτό να εφαρμοστεί,
κατά πόσον υπάρχει ρεαλιστική προοπτική να μπορέσει να
αντιμετωπίσει, σε επαρκές χρονικό διάστημα, τις περιστάσεις για τις
οποίες ειδάλλως θα ήταν επιβεβλημένη η διαπίστωση που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 32Δ.
(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (4), ως εναλλακτικά μέτρα νοούνται
τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 30Γ, τα
μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 ή η
μεταβίβαση πόρων ή κεφαλαίων από τη μητρική επιχείρηση.
(6) Εάν, βάση του εδαφίου (4), η Κεντρική Τράπεζα, μετά από
διαβούλευση με τις αρχές στις οποίες απεστάλη η γνωστοποίηση,
κρίνει ότι υπάρχει διαθέσιμο ένα ή περισσότερα εναλλακτικά μέτρα,
ότι είναι εφικτή η εφαρμογή τους και ότι θα μπορούσαν να επιφέρουν
το αποτέλεσμα που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εν λόγω
εδαφίου, διασφαλίζει ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν.
(7) Όπου, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του
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εδαφίου (1) και κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (4), η Κεντρική Τράπεζα,
μετά από διαβούλευση με τις αρχές στις οποίες απεστάλη η
γνωστοποίηση, κρίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά μέτρα
που θα μπορούσαν να επιφέρουν το αποτέλεσμα που αναφέρεται
στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4), η Κεντρική Τράπεζα
αποφασίζει κατά πόσο η υπό εξέταση διαπίστωση που αναφέρεται
στο εδάφιο (1) του άρθρου 32Δ, είναι κατάλληλη.
(8) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει να προβεί
στη διαπίστωση που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου
(1) του άρθρου 32Δ, αποστέλλει αμελλητί γνωστοποίηση στις
ενδεδειγμένες αρχές των κρατών μελών στα οποία είναι
εγκατεστημένες οι επηρεαζόμενες θυγατρικές και η διαπίστωση
λαμβάνει τη μορφή κοινής απόφασης όπως ορίζεται στο άρθρο 94
παράγραφοι 3 και 4 του Νόμου Εξυγίανσης. Ελλείψει κοινής
απόφασης δεν πραγματοποιείται διαπίστωση δυνάμει της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 32Δ.».

Πληροφόρηση
συμβάσεων
και
συναλλαγών
κατά την
περίοδο
περιορισμού
της εκτέλεσης
συμφωνιών
ασφάλειας.

32Ζ. (1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να διατηρούν λεπτομερή αρχεία των
χρηματοπιστωτικών συμβάσεων.

(2) Κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Τράπεζας, το αρχείο
καταγραφής συναλλαγών θέτει τις αναγκαίες πληροφορίες στη
διάθεση της Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να έχει τη δυνατότητα
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και εντολές της σύμφωνα με το
άρθρο 81 του Κανονισμού 648/2012.
Αξιολόγηση
της
δυνατότητας
εξυγίανσης
των ΑΠΙ.

32Η. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να λαμβάνει μέρος στη
διαβούλευση με τις αρχές εξυγίανσης όσον αφορά την αξιολόγηση
για τον βαθμό στον οποίο ΑΠΙ που δεν αποτελεί μέρος ομίλου είναι
δυνατόν να εξυγιανθεί χωρίς να απαιτείται καμία από τις
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 18 του Νόμου
Εξυγίανσης και που αφορούν έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική
στήριξη, επείγουσα ή άλλης μορφής στήριξη ρευστότητας από την
Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αξιολόγηση
της
δυνατότητας
εξυγίανσης
ομίλων.

32Θ.Η Κεντρική Τράπεζα είτε ενεργώντας ως αρμόδια αρχή
ενοποιημένης εποπτείας είτε ως αρμόδια αρχή θυγατρικών ΑΠΙ,
δύναται να παρέχει τη γνώμη της στη διαβούλευση που διενεργείται
από τις αρχές εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου όσον αφορά την
αξιολόγηση για τον βαθμό στον οποίο ΑΠΙ είναι δυνατόν να
εξυγιανθεί χωρίς να απαιτείται καμία από τις προϋποθέσεις που
παρατίθενται στο άρθρο 19 του Νόμου Εξυγίανσης και που αφορούν
έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, επείγουσα ή άλλης
μορφής στήριξη ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα ή την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Διαβούλευση
για την
αντιμετώπιση
ή την εξάλειψη
εμποδίων στη
δυνατότητα
εξυγίανσης.

32Ι. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει τη γνώμη της στη
διαβούλευση που διενεργείται από τις αρχές εξυγίανσης προκειμένου
αυτές να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια
στη δυνατότητα εξυγίανσης ΑΠΙ.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει τη γνώμη της στις αρχές
εξυγίανσης προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσον τα μέτρα που
προτείνει το ΑΠΙ αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ή εξαλείφουν τα
ουσιαστικά εμπόδια που προσδιορίζονται από τις αρχές εξυγίανσης
κατόπιν της διαβούλευσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1).
(3) Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης εκτιμά ότι τα μέτρα που
προτείνει το ΑΠΙ σύμφωνα με το εδάφιο (2) δεν περιορίζουν ούτε
εξαλείφουν αποτελεσματικά τα προσδιορισθέντα εμπόδια, η Κεντρική
Τράπεζα, εάν της ζητηθεί από την αρχή εξυγίανσης, ενεργεί ως
σύνδεσμος της αρχής εξυγίανσης προκειμένου να απαιτήσει από το
ΑΠΙ να λάβει εναλλακτικά μέτρα που δυνατόν να κατορθώσουν τον
στόχο της εξυγίανσης, και γνωστοποιεί γραπτώς αυτά τα μέτρα στο
ΑΠΙ το οποίο εντός ενός μηνός προτείνει σχέδιο συμμόρφωσης προς
τα μέτρα αυτά.
(4) Πριν από τον προσδιορισμό οποιουδήποτε μέτρου που
αναφέρεται στο εδάφιο (3), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει
τη γνώμη της στην αρχή εξυγίανσης προκειμένου η αρχή εξυγίανσης
να λάβει δεόντως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων
στο συγκεκριμένο ΑΠΙ, στην εσωτερική αγορά χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, καθώς και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη
Δημοκρατία, σε άλλα κράτη μέλη και στην Ένωση στο σύνολό της.

Εξουσίες για
την
αντιμετώπιση
ή την εξάλειψη
εμποδίων στη
δυνατότητα
εξυγίανσης σε
επίπεδο
ομίλου.

32ΙΑ.(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης
εποπτείας συνεργάζεται με την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου
και την ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του
Κανονισμού 1093/2010, προκειμένου η εν λόγω αρχή εξυγίανσης να
συντάξει και να υποβάλει έκθεση σε σχέση με την αντιμετώπιση
εμποδίων προς την εξυγίανση, στο ΑΠΙ που αποτελεί τη μητρική
επιχείρηση της Ένωσης, στις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών, και
στις αρχές εξυγίανσης των περιοχών δικαιοδοσίας στις οποίες είναι
εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή ΑΠΙ δύναται να παρέχει τη
γνώμη της στη διαβούλευση που διενεργείται από την αρχή
εξυγίανσης ομίλου προκειμένου αυτή να συντάξει έκθεση σε σχέση
με την αντιμετώπιση εμποδίων προς την εξυγίανση.
(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει τη γνώμη της στις αρχές
εξυγίανσης ώστε, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, να
καταλήξουν σε κοινή απόφαση στο πλαίσιο του σώματος εξυγίανσης
όσον αφορά τον προσδιορισμό των ουσιαστικών εμποδίων και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την αξιολόγηση των μέτρων που
προτείνονται από το μητρικό ΑΠΙ, καθώς και τα μέτρα που
απαιτούνται από την Κεντρική Τράπεζα και τις άλλες αρχές
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή να εξαλειφθούν τα εμπόδια,
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λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των μέτρων στη
Δημοκρατία καθώς και σε όλα τα κράτη μέλη όπου δραστηριοποιείται
ο όμιλος του ΑΠΙ.

Γενικές αρχές
σχετικά με τη
λήψη
αποφάσεων
που αφορούν
τη Δημοκρατία
και άλλα κράτη
μέλη.

32ΙΒ. Κατά τη λήψη αποφάσεων ή την ανάληψη δράσης δυνάμει της
Οδηγίας 2014/59 που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε ένα ή
περισσότερα άλλα κράτη μέλη, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη
τις ακόλουθες γενικές αρχές:

(α) την επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσματικότητα της λήψης
αποφάσεων·
(β) ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται και δράση αναλαμβάνεται εγκαίρως
και με τη διαδικασία επείγουσας ανάγκης, όποτε αυτό απαιτείται·
(γ) η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με τις αρχές εξυγίανσης και τις
λοιπές αρμόδιες αρχές προκειμένου να διασφαλισθεί ότι λαμβάνονται
αποφάσεις και αναλαμβάνεται δράση με συντονισμένο και
αποτελεσματικό τρόπο·
(δ) οι λειτουργίες και οι ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας καθορίζονται
με σαφήνεια·
(ε) λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των κρατών μελών
όπου είναι εγκατεστημένες οι μητρικές επιχειρήσεις των ΑΠΙ στην
Ένωση, και, ειδικότερα, οι συνέπειες οποιασδήποτε απόφασης ή
δράσης ή αδράνειας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους
δημοσιονομικούς πόρους, στο ταμείο εξυγίανσης, στο σύστημα
εγγύησης των καταθέσεων ή στο σύστημα αποζημίωσης των
επενδυτών των εν λόγω κρατών μελών·
(στ) λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα κάθε κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο πιστωτικό ίδρυμα που είναι
θυγατρική του ΑΠΙ και, ειδικότερα, οι συνέπειες οποιασδήποτε
απόφασης ή δράσης ή αδράνειας στη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα, στους δημοσιονομικούς πόρους, στο ταμείο
εξυγίανσης, στο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ή στο σύστημα
αποζημίωσης των επενδυτών αυτού του κράτους μέλους·
(ζ) λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα κάθε κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα
του ΑΠΙ και, ειδικότερα, οι συνέπειες οποιασδήποτε απόφασης ή
δράσης ή αδράνειας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυτού του
κράτους μέλους·
(η) λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι στόχοι της εξισορρόπησης των
συμφερόντων των διάφορων εμπλεκόμενων κρατών μελών και της
αποφυγής αθέμιτης βλάβης ή αθέμιτης προστασίας των
συμφερόντων συγκεκριμένων κρατών μελών, μεταξύ άλλων
αποφεύγοντας την άνιση κατανομή βάρους μεταξύ κρατών μελών·
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(θ) κάθε υποχρέωση, δυνάμει της Οδηγίας 2014/59, για διαβούλευση
με αρχή, προτού ληφθεί απόφαση ή αναληφθεί δράση, συνεπάγεται
τουλάχιστον υποχρέωση διαβούλευσης με αυτήν την αρχή για όσα
στοιχεία της προτεινόμενης απόφασης ή δράσης έχουν ή ενδέχεται
να έχουν:
(i) επίπτωση στη μητρική επιχείρηση του ΑΠΙ στην Ένωση, τη
θυγατρική ή το υποκατάστημα του ΑΠΙ, κατά περίπτωση,
και
(ii) επίπτωση στη σταθερότητα του κράτους μέλους όπου έχει
εγκατασταθεί ή βρίσκεται η μητρική επιχείρηση του ΑΠΙ
στην Ένωση, η θυγατρική ή το υποκατάστημα του ΑΠΙ·
(ι) απαίτηση διαφάνειας οποτεδήποτε προτεινόμενη απόφαση ή
δράση ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα, στους δημοσιονομικούς πόρους, στο ταμείο
εξυγίανσης, στο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ή στο σύστημα
αποζημίωσης των επενδυτών σχετικού κράτους μέλους· και
(ια) αναγνώριση ότι με τον συντονισμό και τη συνεργασία είναι
πιθανότερο να επιτευχθεί αποτέλεσμα που μειώνει το συνολικό
κόστος της εξυγίανσης.
Σώματα
εξυγίανσης.

32ΙΓ.(1) Η Κεντρική Τράπεζα συμμετέχει στα σώματα εξυγίανσης και
συνεργάζεται στενά με τα άλλα μέλη του σώματος προκειμένου να
διεξαχθούν τα καθήκοντα που προνοούνται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 88 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ τα οποία και περιλαμβάνουν την
ανταλλαγή πληροφοριών και την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης
ομίλων, την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του ομίλου και
την αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων και τον καθορισμό των ελάχιστων
απαιτήσεων.».

Περιορισμός
άλλων
δικαστικών
διαδικασιών.

32ΙΔ.(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του Νόμου Εξυγίανσης,
δεν κινούνται οι κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας έναντι ΑΠΙ
υπό εξυγίανση ή έναντι ΑΠΙ για το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις για εξυγίανση παρά μόνο με
πρωτοβουλία της Αρχής Εξυγίανσης και απόφαση για να τεθεί ΑΠΙ
στις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας λαμβάνεται μόνο με τη
συγκατάθεση της Αρχής Εξυγίανσης.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1):
(α) η Κεντρική Τράπεζα
λαμβάνει αμελλητί γνωστοποίηση
οιασδήποτε αίτησης για έναρξη των κανονικών διαδικασιών
αφερεγγυότητας έναντι ΑΠΙ ανεξαρτήτως εάν το ΑΠΙ βρίσκεται υπό
εξυγίανση ή έχει δημοσιοποιηθεί απόφαση σύμφωνα με τα εδάφια (2)
και (4) του άρθρου 84 του Νόμου Εξυγίανσης ·
(β) δεν εκδίδεται απόφαση επί της αίτησης εκτός εάν έχουν γίνει οι
γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και ισχύει μία
από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(i) η Αρχή Εξυγίανσης έχει γνωστοποιήσει στην Κεντρική
Τράπεζα
ως την αρμόδια αρχή για τις κανονικές
διαδικασίες αφερεγγυότητας ότι δεν προτίθεται να
αναλάβει καμία δράση εξυγίανσης έναντι του ΑΠΙ, ή
(ii) έχει παρέλθει περίοδος επτά ημερών, αρχομένη από την
ημερομηνία κατά την οποία έγιναν οι γνωστοποιήσεις
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που αναφέρονται στην παράγραφο (α).
(γ) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο
αυτό από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Παραρτήματος της
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση μόνο το
κριτήριο του ετήσιου κύκλου εργασιών.».

Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

19. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το εδάφιο
(12) των ακόλουθων νέων εδαφίων (13) και (14):

«(13) Τα εδάφια (4) και (7) δεν εφαρμόζονται όταν τυγχάνει εφαρμογής άρθρο 84 του
Νόμου Εξυγίανσης το οποίο αφορά τις διαδικαστικές υποχρεώσεις των αρχών
εξυγίανσης
155(I) του 2004

(14) Το άρθρο 33 της Οδηγίας 2001/24 δεν εφαρμόζεται όταν τυγχάνει εφαρμογής το
άρθρο 28Ζ του παρόντος Νόμου που αφορά την εμπιστευτικότητα.».

Προσθήκη του
νέου άρθρου
33δις στο
βασικό νόμο.

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 33 του ακόλουθου
νέου άρθρου 33δις:

«Σχέδιο
αναδιοργάνωσ
ης.

33δις.(α) ΑΠΙ που τελεί υπό μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα,
καταρτίζει και εφαρμόζει σχέδιο αναδιοργάνωσης σύμφωνα με το
άρθρο 61 του Νόμου Εξυγίανσης.
(β) H Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί το σχέδιο αναδιοργάνωσης
προκειμένου να δώσει τη γνώμη της στην Αρχή Εξυγίανσης κατά
πόσο ικανοποιείται ότι με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου είναι
κατορθωτός ο στόχος της αποκατάστασης της μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας του ΑΠΙ.
(γ) Σε περίπτωση που κρίνεται ότι με το σχέδιο αναδιοργάνωσης δεν
θα επιτευχθεί ο στόχος της αποκατάστασης, η Κεντρική Τράπεζα
δίδει τη σύμφωνη γνώμη της στην Αρχή Εξυγίανσης προκειμένου
αυτή να γνωστοποιήσει στο διοικητικό όργανο ή στο πρόσωπο ή τα
πρόσωπα που διορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 74 του Νόμου
Εξυγίανσης τα θέματα που την προβληματίζουν και να απαιτήσει
τροποποίηση του σχεδίου, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα
θέματα αυτά.
(δ) Η Κεντρική Τράπεζα συμφωνεί το τελικό σχέδιο αναδιοργάνωσης
με την Αρχή Εξυγίανσης.».

Τροποποίηση
του άρθρου 33Η
του βασικού
νόμου.

21. Το άρθρο 33Η του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου
(2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

«(2)(α) Με την επιφύλαξη των άρθρων 70 και 73 του Νόμου Εξυγίανσης, οι συμφωνίες
συμψηφισμού διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σύμβαση η
οποία διέπει τα τις συμφωνίες αυτές.
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(β) Με την επιφύλαξη των άρθρων 70 και 73 του Νόμου Εξυγίανσης και με την
επιφύλαξη του εδαtrφίου (1), οι συμφωνίες επαναγοράς διέπονται αποκλειστικά από το
δίκαιο που εφαρμόζεται στη σύμβαση η οποία διέπει τις συμφωνίες αυτές.
(γ) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι συναλλαγές που διενεργούνται στο
πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, διέπονται αποκλειστικά από τους
νόμους που εφαρμόζονται στη σύμβαση που διέπει τις εν λόγω συμφωνίες ή τις εν
λόγω συναλλαγές.».
Προσθήκη του
νέου άρθρου
33Ο στο βασικό
νόμο.

22. Ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 33Ξ του
ακόλουθου νέου άρθρου 33Ο

«Κατάταξη των
απαιτήσεων
στις κανονικές
διαδικασίες
αφερεγγυότητα
ς»

33Ο.(1) Κατά τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας ΑΠΙ,
εφαρμόζονται, κατά προτεραιότητα, τα εδάφια (1) και (2) του
άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1),
καταβάλλονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας τα
πιο κάτω χρέη και απαιτήσεις:
(α) χρέη ή απαιτήσεις εξασφαλισμένες με επιβάρυνση
στο ενεργητικό του ΑΠΙ μέχρι ποσού που προκύπτει από τη
ρευστοποίηση της εξασφάλισης ή η εξασφάλιση παραδίδεται
στο δικαιούχο πιστωτή,
(β) αναγκαία και εύλογα έξοδα του εκκαθαριστή ή του ειδικού
εκκαθαριστή συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών εξόδων
κατά την εφαρμογή των διατάξεων της
εκκαθάρισης ή
της ειδικής εκκαθάρισης, αναλόγως,
(γ) πιστώσεις που παραχωρήθηκαν στο ΑΠΙ από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου ή το ταμείο εξυγίανσης πριν το
διορισμό του εκκαθαριστή ή ειδικού εκκαθαριστή,
(δ) τα ακόλουθα με την ίδια σειρά προτεραιότητας:
(i) οι καλυπτόμενες καταθέσεις,
(ii)
το
σύστημα
εγγύησης
των καταθέσεων που
υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
καλυπτόμενων καταθετών σε περίπτωση αφερεγγυότητας,
(ε) τα ακόλουθα με την ίδια σειρά προτεραιότητας:
(i) το τμήμα των επιλέξιμων καταθέσεων φυσικών προσώπων
και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που
υπερβαίνει το επίπεδο κάλυψης που προβλέπεται στα άρθρα
8 και 9 του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων
και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου,
και
(ii) οι καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξιμες αν
δεν είχαν γίνει μέσω υποκαταστημάτων εκτός Ένωσης των
ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία,
στ) λοιπές καταθέσεις και άλλα χρέη ή απαιτήσεις που
εξασφαλίζονται με επιβάρυνση στην περιουσία του ΑΠΙ,

δεν

(ζ) κυβερνητικές εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν στο ΑΠΙ
δυνάμει του περί της Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων
για τη Σύναψη Δανείων ή και την Έκδοση Ομολόγων από
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Πιστωτικά Ιδρύματα Νόμου του 2012,
η)
χρέη
ή
απαιτήσεις
(δευτεροβάθμιο κεφάλαιο),

μειωμένης

εξασφάλισης

(θ) οποιαδήποτε κρατική στήριξη δόθηκε στο ΑΠΙ, δυνάμει
του
περί
της
Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών
Οργανισμών Νόμου του 2013
(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» έχουν την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 παράγραφος 1
του
Παραρτήματος
της
Σύστασης
2003/361/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση μόνο το κριτήριο του
ετήσιου κύκλου εργασιών.».
Αντικατάσταση
τίτλου στο
Μέρος ΧΙV.

23.Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου στο Μέρος XIV με
τον ακόλουθο νέο τίτλο «Επικοινωνία Κεντρικής Τράπεζας και Διαχειριστικής
Επιτροπής του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και
Άλλων Ιδρυμάτων».

Τροποποίηση
του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.

24.Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τροποποίηση του πλαγιότιτλου με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Επικοινωνία Κεντρικής Τράπεζας με ΣΕΚ».
(β) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2) και (5) με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1),
(2) και (5):
«(1) H Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει στη Διαχειριστική Επιτροπή του
Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων,
οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχει στην κατοχή της που κατά την γνώμη της
Κεντρικής Τράπεζας δύναται να βοηθήσουν την Διαχειριστική Επιτροπή του εν λόγω
ΣΕΚ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της σε σχέση με το Ταμείο
Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ και το Ταμείο
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων.
(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει ότι ένα ΑΠΙ δεν είναι ικανό να
αποπληρώσει μη διαθέσιμη κατάθεσή για λόγους που έχουν σχέση με την οικονομική
του κατάσταση και προβλέπει ότι δεν θα καταστεί ικανό προς τούτο στο προσεχές
μέλλον, αμέσως ενημερώνει σχετικά την Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ.
(5)Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι «Επιτροπή», «ΣΕΚ» και «Ταμείο
Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών», «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ» και «Ταμείο
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων» έχουν την έννοια που αποδίδεται
στους όρους αυτούς στο άρθρο 2 του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2015 όπως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».
(γ) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (5) του ακόλουθου νέου εδαφίου (6):
«(6) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με την Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ και
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων και την ΕΑΤ για άσκηση των εξουσιών
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του στον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων
και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου και του Κανονισμού
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1093/2010.».
Τροποποίηση
του άρθρου 41Ε
του βασικού
νόμου.
Προσθήκη του
νέου άρθρου
41ΣΤ στο
βασικό νόμο.

25. Το άρθρο 41Ε του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην
παράγραφο (δ) των λέξεων «η σπουδαιότητα» με τις λέξεις «το ποσό».

26. Ο βασικός Νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 41Ε
ακόλουθου νέου άρθρου 41ΣΤ:

«Ειδικές
διοικητικές
κυρώσεις και
λοιπά
διοικητικά
μέτρα που
αφορούν τις
πρόνοιες
ανάκαμψης και
εξυγίανσης.

του

41ΣΤ.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που
προβλέπουν και επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, σε περιπτώσεις που:

(α) δεν έχουν καταρτιστεί, δεν διατηρούνται ούτε επικαιροποιούνται
σχέδια ανάκαμψης ή σχέδια ανάκαμψης ομίλου, κατά παράβαση του
άρθρου 23Α ή 23Γ αντίστοιχα, ή
(β) δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Κεντρική Τράπεζα η πρόθεση να
παρασχεθεί οικονομική στήριξη ομίλου, κατά παράβαση του άρθρου
23ΙΓ, ή
γ) το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ δεν έχει γνωστοποιήσει στην
Κεντρική Τράπεζα το γεγονός ότι το ΑΠΙ τελεί υπό κατάσταση
αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης αφερεγγυότητας, κατά παράβαση του
άρθρου 32Β,
ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας αφού καλέσει προηγουμένως σε
απολογία τα μέλη του διοικητικού οργάνου ή και οποιαδήποτε άλλα
φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση, έχει
εξουσία να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και
διοικητικά μέτρα ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:
(α) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο,
ΑΠΙ, χρηματοδοτικό ίδρυμα, μητρική επιχείρηση της Ένωσης ή άλλο
νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·
(β) διαταγή προς το υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να
παύσει την παράνομη συμπεριφορά και να απέχει από επανάληψή
της στο μέλλον·
(γ) προσωρινή απαγόρευση κατά οποιουδήποτε μέλους του
διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ ή άλλου φυσικού προσώπου, που
θεωρείται υπαίτιο, να ασκεί καθήκοντα σε ΑΠΙ·
(δ) σε περίπτωση ΑΠΙ, διοικητικά πρόστιμα μέχρι και 10% του
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συνολικού ετήσιου καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών του εν λόγω
ΑΠΙ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση ΑΠΙ που
είναι θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο σχετικός κύκλος εργασιών
είναι ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους ενοποιημένους
λογαριασμούς της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης κατά το
προηγούμενο οικονομικό έτος·
(ε) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικά χρηματικά
πρόστιμα μέχρι και 5 000 000 EUR ( πέντε εκατομμύρια ευρώ) ·
(στ) διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και το διπλάσιο του ποσού
των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν
λόγω της παράβασης, όπου μπορούν να καθοριστούν και
(ζ) σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, ο Διοικητής έχει
επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα
με τη βαρύτητα της παράβασης, από [εκατό μέχρι πενήντα χιλιάδες
ευρώ] για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.».

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων,
η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται στενά με τις αρχές εξυγίανσης,
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διοικητικές κυρώσεις ή τα λοιπά
μέτρα θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και, σε περίπτωση
διασυνοριακών υποθέσεων, συντονίζουν τις ενέργειές τους.
(3) Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί τις εξουσίες επιβολής διοικητικών
κυρώσεων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο με οποιονδήποτε από
τους ακόλουθους τρόπους:
(α) άμεσα·
(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές·
(γ) υπό την ευθύνη της, με ανάθεση καθηκόντων σε άλλες αρχές·
(δ) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Τροποποίηση
άρθρου 42Γ του
βασικού νόμου.

27. Το άρθρο 42Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με αντικατάσταση στο εδάφιο (1)
της φράσης «τα άρθρα 41Γ και 41Δ» με τη φράση «τα άρθρα 41Γ, 41Δ και 41ΣΤ».

Τροποποίηση
του άρθρου 42Δ
του βασικού
νόμου.

28. Το άρθρο 42Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το εδάφιο
(2) του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):

«(3) Οποιοδήποτε θιγόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα προσφυγής κατά απόφασης για
τη λήψη μέτρου πρόληψης κρίσεων ή απόφασης για την άσκηση οιασδήποτε εξουσίας
που ασκεί η Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου που
αφορούν την ανάκαμψη και εξυγίανση».
Προσθήκη του
νέου
Παραρτήματος

29. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το Παράρτημα IV του
ακόλουθου νέου Παραρτήματος V:
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V στο βασικό
νόμο.
«Παράρτημα V
Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης
Το σχέδιο ανάκαμψης περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
(1) σύνοψη των κύριων στοιχείων του σχεδίου και σύνοψη της συνολικής δυνατότητας
ανάκαμψης·
(2) σύνοψη των ουσιωδών μεταβολών στο ΑΠΙ από τότε που υπεβλήθη το πλέον
πρόσφατο σχέδιο ανάκαμψης·
(3) σχέδιο επικοινωνίας και κοινοποίησης, όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο
σκοπεύει το ΑΠΙ να διαχειριστεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη αρνητική αντίδραση της
αγοράς·
(4) μια σειρά δράσεων σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας οι οποίες απαιτούνται
για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της βιωσιμότητας και της οικονομικής θέσης του
ΑΠΙ·
(5) εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεση κάθε ουσιώδους πτυχής του
σχεδίου·

(6) λεπτομερή περιγραφή οιουδήποτε ουσιώδους εμποδίου στην αποτελεσματική και
έγκαιρη εκτέλεση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του αντικτύπου
στον υπόλοιπο όμιλο, στους πελάτες και στους αντισυμβαλλομένους·
(7) προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών·
(8) λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών για τον προσδιορισμό της αξίας και της
εμπορευσιμότητας των βασικών επιχειρηματικών τομέων, των εργασιών και των
περιουσιακών στοιχείων του ΑΠΙ
(9) λεπτομερή περιγραφή του τρόπου ενσωμάτωσης του σχεδίου ανάκαμψης στη δομή
εταιρικής διακυβέρνησης του ΑΠΙ, καθώς και των πολιτικών και διαδικασιών που
διέπουν την έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης και τον προσδιορισμό των προσώπων
στον οργανισμό που είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδίου·
(10) ρυθμίσεις και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων
του ΑΠΙ·
(11) ρυθμίσεις και μέτρα για τη διασφάλιση ότι το ΑΠΙ έχει επαρκή πρόσβαση σε
έκτακτες πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων πηγών
ρευστότητας, της αξιολόγησης των διαθέσιμων εξασφαλίσεων και της αξιολόγησης της
πιθανότητας μεταφοράς ρευστότητας μεταξύ των οντοτήτων του ομίλου και των
επιχειρηματικών τομέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορεί να συνεχίσει τη
διεκπεραίωση των εργασιών του και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
καθίστανται απαιτητές·
(12) ρυθμίσεις και μέτρα για τη μείωση του κινδύνου και της μόχλευσης·
(13) ρυθμίσεις και μέτρα για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων·

(14) ρυθμίσεις και μέτρα για την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών τομέων·
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(15) ρυθμίσεις και μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της συνεχούς
πρόσβασης στις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών·
(16) ρυθμίσεις και μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της συνεχούς
λειτουργίας των λειτουργικών διαδικασιών του ΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένης της
υποδομής και των υπηρεσιών πληροφορικής·
(17) προπαρασκευαστικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της πώλησης στοιχείων
ενεργητικού ή επιχειρηματικών τομέων εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου για την
αποκατάσταση της οικονομικής ευρωστίας·
(18) άλλες διοικητικές ενέργειες ή στρατηγικές για την αποκατάσταση της οικονομικής
ευρωστίας και εκτίμηση του αναμενόμενου οικονομικού αποτελέσματος των εν λόγω
ενεργειών ή στρατηγικών·
(19) προπαρασκευαστικά μέτρα που έχει λάβει ή σκοπεύει να λάβει το ΑΠΙ
προκειμένου
να
διευκολυνθεί
η
εφαρμογή
του
σχεδίου
ανάκαμψης,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αναγκαία για να καταστήσουν δυνατή την
έγκαιρη ανακεφαλαιοποίηση του ΑΠΙ·
(20) πλαίσιο δεικτών που προσδιορίζει τα σημεία στα οποία δύναται να αναληφθούν οι
κατάλληλες ενέργειες που αναφέρονται στο σχέδιο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
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
Οδηγία 2014/59/ΕΕ
(BRRD)
ΤΙΤΛΟΣ I - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ
ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων Νόμος (Τροποποιητικός)
(Αρ.8) του 2015.

Νέο εδάφιο (2) στο άρθρο 2A του βασικού
νόμου

Άρθρο 2

Ορισμοί

Άρθρο 2(1)(1)

«Εξυγίανση»

Νόμος Εξυγίανσης

Άρθρο 2(1)(2)

«ίδρυμα»

Άρθρο 2(1)(3)

«επιχείρηση επενδύσεων»

Άρθρο 2(1)(4)

«χρηματοοικονομικό ίδρυμα»

Άρθρο 2(1)(5)

«θυγατρική»

Άρθρο 2(1)(6)

«μητρική επιχείρηση»

Άρθρο 2(1)(7)

«ενοποιημένη βάση»

Άρθρο 2(1)(8)
Άρθρο 2(1)(9)

«θεσμικό σύστημα προστασίας»
«χρηματοοικονομική εταιρεία
συμμετοχών» ή «χρηματοδοτική εταιρεία
συμμετοχών»
«μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία
συμμετοχών»
«μεικτή εταιρεία συμμετοχών»

Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Δ/Ε
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)

Άρθρο 2(1)(10)
Άρθρο 2(1)(11)
Άρθρο 2(1)(12)

Άρθρο 2(1)(16)

«μητρική χρηματοοικονομική εταιρεία
συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος
μέλος» ή «μητρική χρηματοδοτική
εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε
κράτος μέλος»
«μητρική χρηματοοικονομική εταιρεία
συμμετοχών εγκατεστημένη στην
Ένωση» ή «μητρική χρηματοδοτική
εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην
Ένωση»
«μητρική μεικτή χρηματοοικονομική
εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε
κράτος μέλος»
«μητρική μεικτή χρηματοοικονομική
εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην
Ένωση»
«στόχοι εξυγίανσης»

Άρθρο 2(1)(17)

«υποκατάστημα»

Άρθρο 2(1)(18)

«αρχή εξυγίανσης»

Άρθρο 2(1)(13)

Άρθρο 2(1)(14)
Άρθρο 2(1)(15)

Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)

Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)

Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Νέος ορισμός «στόχοι εξυγίανσης» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Νέος ορισμός «αρχή εξυγίανσης» στο άρθρο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ

Άρθρο 2(1)(19)
Άρθρο 2(1)(20)
Άρθρο 2(1)(21)

«εργαλείο εξυγίανσης»

Άρθρο 2(1)(23)

«ίδρυμα»

Άρθρο 2(1)(26)
Άρθρο 2(1)(27)
Άρθρο 2(1)(28)
Άρθρο 2(1)(29)
Άρθρο 2(1)(30)
Άρθρο 2(1)(31)
Άρθρο 2(1)(32)
Άρθρο 2(1)(33)
Άρθρο 2(1)(34)
Άρθρο 2(1)(35)
Άρθρο 2(1)(36)
Άρθρο 2(1)(37)
Άρθρο 2(1)(38)
Άρθρο 2(1)(39)
Άρθρο 2(1)(40)
Άρθρο 2(1)(41)
Άρθρο 2(1)(42)
Άρθρο 2(1)(43)
Άρθρο 2(1)(44)
Άρθρο 2(1)(45)
Άρθρο 2(1)(46)
Άρθρο 2(1)(47)
Άρθρο 2(1)(48)
Άρθρο 2(1)(49)
Άρθρο 2(1)(50)

Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Νέος ορισμός «αρμόδια υπουργεία» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Καλύπτεται από το υφιστάμενο άρθρο 2(1)

«αρμόδια αρχή»
«αρμόδια υπουργεία»

Άρθρο 2(1)(25)

Νόμος Εξυγίανσης

«εξουσία εξυγίανσης»

Άρθρο 2(1)(22)

Άρθρο 2(1)(24)

2(1) του βασικού νόμου
Νόμος Εξυγίανσης

«διοικητικό όργανο»
«ανώτατα διοικητικά στελέχη»
«όμιλος»
«διασυνοριακός όμιλος»
«έκτακτη
στήριξη»

δημόσια

χρηματοπιστωτική

Δ/Ε

«επείγουσα στήριξη της ρευστότητας»

Δ/Ε

«συστημική κρίση»

Νέος ορισμός «οντότητα ομίλου» στο άρθρο
2(1) του βασικού νόμου
Νέος ορισμός «σχέδιο ανάκαμψης» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νέος ορισμός «σχέδιο ανάκαμψης ομίλου»
στο άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νέος ορισμός «σημαντικό υποκατάστημα»
στο άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νόμος Εξυγίανσης

«οντότητα του ομίλου»
«σχέδιο ανάκαμψης»
«σχέδιο ανάκαμψης ομίλου»
«σημαντικό υποκατάστημα»
«κρίσιμες λειτουργίες»
«βασικοί επιχειρηματικοί τομείς»

Νόμος Εξυγίανσης
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Νόμος Εξυγίανσης

«αρχή ενοποιημένης εποπτείας»
«ίδια κεφάλαια»
«προϋποθέσεις εξυγίανσης»

Νόμος Εξυγίανσης

«δράση εξυγίανσης»
«σχέδιο εξυγίανσης»

Νέος ορισμός «σχέδιο εξυγίανσης» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Δ/Ε
Δ/Ε

«εξυγίανση ομίλου»
«σχέδιο εξυγίανσης ομίλου»

Νέος ορισμός «αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο
ομίλου» στο άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νόμος Εξυγίανσης

«αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου»
«μηχανισμός εξυγίανσης ομίλου»
«σώμα εξυγίανσης»
«κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας»

«χρεωστικά μέσα»
«μητρικό ίδρυμα
κράτος μέλος»

εγκατεστημένο

Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Νέος ορισμός «όμιλος» στο άρθρο 2(1) του
βασικού νόμου
Νέος ορισμός «διασυνοριακός όμιλος» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Δ/Ε

σε

«μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην
Ένωση»

Νόμος Εξυγίανσης
Νέος
ορισμός
αφερεγγυότητας»
βασικού νόμου
Δ/Ε

«κανονικές
διαδικασίες
στο άρθρο 2(1) του

Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
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Άρθρο 2(1)(51)
Άρθρο 2(1)(52)
Άρθρο 2(1)(53)
Άρθρο 2(1)(54)
Άρθρο 2(1)(55)
Άρθρο 2(1)(55)
Άρθρο 2(1)(56)
Άρθρο 2(1)(57)
Άρθρο 2(1)(58)
Άρθρο 2(1)(59)
Άρθρο 2(1)(60)
Άρθρο 2(1)(61)
Άρθρο 2(1)(62)
Άρθρο 2(1)(63)
Άρθρο 2(1)(64)
Άρθρο 2(1)(65)
Άρθρο 2(1)(66)
Άρθρο 2(1)(67)

«απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων»
«σώμα εποπτείας»
«πλαίσιο της Ένωσης σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις»
«εκκαθάριση»
«εργαλείο διαχωρισμού
στοιχείων»

περιουσιακών

«φορέας
διαχείρισης
στοιχείων»

περιουσιακών

«εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα»
«εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων»
«εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων»
«μεταβατικό ίδρυμα»
«εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος»
«μέσα ιδιοκτησίας»
«μέτοχοι»
«εξουσίες μεταβίβασης»
«κεντρικός αντισυμβαλλόμενος»
«παράγωγα»
«εξουσίες απομείωσης και μετατροπής»

Άρθρο 2(1)(68)

«εξασφαλισμένη υποχρέωση»
«μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας
1»

Άρθρο 2(1)(69)

«πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1»

Άρθρο 2(1)(70)
Άρθρο 2(1)(71)
Άρθρο 2(1)(72)
Άρθρο 2(1)(73)
Άρθρο 2(1)(74)
Άρθρο 2(1)(75)
Άρθρο 2(1)(76)
Άρθρο 2(1)(77)
Άρθρο 2(1)(78)
Άρθρο 2(1)(79)
Άρθρο 2(1)(80)
Άρθρο 2(1)(81)
Άρθρο 2(1)(82)
Άρθρο 2(1)(83)
Άρθρο 2(1)(84)

«συνολικό ποσό»
«επιλέξιμες υποχρεώσεις»
«σύστημα εγγύησης των καταθέσεων»
«μέσα της κατηγορίας 2»
«σχετικά κεφαλαιακά μέσα»:
«συντελεστής μετατροπής»
«θιγόμενος πιστωτής»
«θιγόμενος κάτοχος»
«ενδεδειγμένη αρχή»
«σχετικό μητρικό ίδρυμα»
«αποδέκτης»
«εργάσιμη ημέρα»
«δικαίωμα καταγγελίας»
«ίδρυμα υπό εξυγίανση»
«θυγατρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην
Ένωση»

Νέος ορισμός «απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων»
στο άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νέος ορισμός «σώμα εποπτείας» στο άρθρο
2(1) του βασικού νόμου

Καλύπτεται από το υφιστάμενο άρθρο 2(1)
Δ/Ε
Δ/Ε
Δ/Ε
Νόμος Εξυγίανσης
Νόμος Εξυγίανσης
Νόμος Εξυγίανσης
Νόμος Εξυγίανσης
Νόμος Εξυγίανσης
Νόμος Εξυγίανσης
Νόμος Εξυγίανσης
Υφιστάμενο άρθρο 2(4) (Κανονισμός
575/2013)
Δ/Ε
Νόμος Εξυγίανσης
Δ/Ε
Νέος ορισμός «μέσα κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1» στο άρθρο 2(1) του βασικού
νόμου
Νέος ορισμός «πρόσθετα μέσα της
κατηγορίας 1» στο άρθρο 2(1) του βασικού
νόμου
Νόμος Εξυγίανσης
Νέος ορισμός «σύστημα εγγύησης των
καταθέσεων» στο άρθρο 2(1) του βασικού
νόμου
Νέος ορισμός «μέσα της κατηγορίας 2» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νόμος Εξυγίανσης
Δ/Ε
Δ/Ε
Δ/Ε
Νόμος Εξυγίανσης
Δ/Ε
Νόμος Εξυγίανσης
Νέος ορισμός «εργάσιμη ημέρα» στο άρθρο
2(1) του βασικού νόμου
Νόμος Εξυγίανσης
Νέος ορισμός «θυγατρικό ΑΠΙ εγκατεστημένο
στην Ένωση» στο άρθρο 2(1) του βασικού
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Άρθρο 2(1)(85)
Άρθρο 2(1)(86)
Άρθρο 2(1)(87)
Άρθρο 2(1)(88)
Άρθρο 2(1)(89)
Άρθρο 2(1)(90)
Άρθρο 2(1)(91)
Άρθρο 2(1)(92)
Άρθρο 2(1)(93)
Άρθρο 2(1)(94)
Άρθρο 2(1)(95)
Άρθρο 2(1)(96)
Άρθρο 2(1)(97)

Άρθρο 2(1)(98)
Άρθρο 2(1)(99)
Άρθρο 2(1)(100)
Άρθρο 2(1)(101)
Άρθρο 2(1)(102)
Άρθρο 2(1)(103)
Άρθρο 2(1)(104)
Άρθρο 2(1)(105)
Άρθρο 2(1)(106)
Άρθρο 2(1)(107)
Άρθρο 2(1)(108)
Άρθρο 3(1)-(2)
Άρθρο 3(3)-(4)

«μητρική επιχείρηση της Ένωσης»
«ίδρυμα τρίτης χώρας»
«μητρική επιχείρηση τρίτης χώρας»
«διαδικασία εξυγίανσης σε τρίτη χώρα»
«υποκατάστημα της Ένωσης»
«σχετική αρχή τρίτης χώρας»

Νόμος Εξυγίανσης

«συναλλαγή αντιστήριξης»

Νέος ορισμός «ενδοομιλική εγγύηση» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νέος ορισμός «καλυπτόμενες καταθέσεις»
στο άρθρο 2(1)(β) του βασικού νόμου
Νόμος Εξυγίανσης

«ενδοομιλική εγγύηση»
«καλυπτόμενες καταθέσεις»
«επιλέξιμες καταθέσεις»

Δ/Ε

«καλυμμένο ομόλογο»
παροχής
ασφάλειας
με

«συμφωνία συμψηφισμού»
«συμφωνία αλληλοσυμψηφισμού (setoff)»
«χρηματοπιστωτική σύμβαση»

«μέτρο διαχείρισης κρίσεων»
«δυνατότητα ανάκαμψης»
«καταθέτης»
«επενδυτής»
«ορισθείσα
εθνική
μακροπροληπτικής εποπτείας»
μικρές

και

Νέος
ορισμός
«συμφωνία
παροχής
χρηματοοικονομικής
ασφάλειας
με
μεταβίβαση τίτλων» στο άρθρο 2(1) του
βασικού νόμου
Νέος ορισμός «συμφωνία συμψηφισμού»
στο άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Δ/Ε
Νόμος Εξυγίανσης
Νέος ορισμός «μέτρο πρόληψης κρίσεων»
στο άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Δ/Ε

«μέτρο πρόληψης κρίσεων»

«πολύ μικρές,
επιχειρήσεις»

Δ/Ε
Νόμος Εξυγίανσης
Δ/Ε

«ρύθμιση χρηματοδότησης ομίλου»

«συμφωνία
χρηματοοικονομικής
μεταβίβαση τίτλων»

νόμου
Νέος ορισμός «μητρική επιχείρηση της
Ένωσης» στο άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νέος ορισμός «ίδρυμα τρίτης χώρας» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νέος ορισμός «μητρική επιχείρηση τρίτης
χώρας» στο άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Δ/Ε

αρχή
μεσαίες

«ρυθμιζόμενη αγορά»
Ορισμός αρμόδιων αρχών για την
εξυγίανση

Άρθρο 3 (5)-(6)
Άρθρο 3(7)
Άρθρο 3(8)
Άρθρο 3(9)
Άρθρο 3(10)
Άρθρο 3(11)

Νέος ορισμός «δυνατότητα ανάκαμψης» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νέος ορισμός «κατάθεση» στο άρθρο 2(1)
του βασικού νόμου
Νέος ορισμός «επενδυτής» στο άρθρο 2(1)
του βασικού νόμου
Νέος ορισμός «εντεταλμένη αρχή» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Δ/Ε
Νέος ορισμός «ρυθμιζόμενη αγορά» στο
άρθρο 2(1) του βασικού νόμου
Νέο εδάφιο (3)(α)-(β) στο άρθρο 32Α του
βασικού νόμου
Νέο εδάφιο (3)(γ) στο άρθρο 32Α του
βασικού νόμου
Δ/Ε
Δ/Ε
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Άρθρο 3(12)

Καλύπτεται στο υφιστάμενο άρθρο 32(1) του
βασικού νόμου

ΤΙΤΛΟΣ II – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Κεφάλαιο I - Σχεδιασμός της ανάκαμψης και της εξυγίανσης
Τμήμα 1 - Γενικές διατάξεις
Άρθρο
4(1)εισαγωγική
παράγραφος
Άρθρο 4(1)(α)

Απλουστευμένες υποχρεώσεις για
ορισμένα ιδρύματα

Νέο Μέρος VIIIA
Ανάκαμψη και Εξυγίανσης
Νέο άρθρο 23ΣΤ(1)(α)
Νέο άρθρο 23ΣΤ(1)(α)(i)

Άρθρο 4(1)(β)

Νέο άρθρο 23ΣΤ(1)(β)(i)&(ii)

Άρθρο 4(1)(γ)

Νέο άρθρο 23ΣΤ(1)(α)(ii)

Άρθρο 4(1)(δ)
Άρθρο 4(2)
Άρθρο 4(3)
Άρθρο 4(4)
Άρθρο 4(5)
Άρθρο 4(6)
Άρθρο 4(7)

Νέο άρθρο 23 ΣΤ(2)
Νέο άρθρο 23ΣΤ(3)
Νέο άρθρο 23ΣΤ(4)
Δ/Ε
Δ/Ε
Νέο άρθρο 23ΣΤ(5)

Άρθρο 4 (8)(α)

Νέο εδάφιο (10)(α) στο άρθρο 25Α του
βασικού νόμου
Δ/Ε
Νέο εδάφιο (10)(β) στο άρθρο 25Α του
βασικού νόμου
Δ/Ε
Νέο άρθρο 23ΣΤ(6)(α)

Άρθρο 4 (8)(β)
Άρθρο 4(9)(α)
Άρθρο 4(9)(β)
η
Άρθρο 4(10)1
παράγραφος
η
Άρθρο 4(10) 2
παράγραφος
Άρθρο 4(11)

Νέο άρθρο 23ΣΤ(6)(β)(i)&(ii)
Δ/Ε

Τμήμα 2 - Σχεδιασμός της ανάκαμψης
Άρθρο 5(1)
Σχέδια ανάκαμψης

Νέο άρθρο 23Α(1)

Άρθρο 5(2)
Άρθρο 5(3)
Άρθρο 5(4)
η
Άρθρο 5(5), 1
παραγραφος
η
Άρθρο 5(5), 2
παραγραφος
Άρθρο 5(6)
Άρθρο 5(7)
Άρθρο 5(8)

Νέο άρθρο 23Α(2)(α)&(β)
Νέο άρθρο 23Α(3)
Νέο άρθρο 23Α(4)
Νέο άρθρο 23Α(5)(α)-(β)

Άρθρο 5(9)

Νέο άρθρο 23Α(8)

Άρθρο 5(10)
Άρθρο 6(1)

Νέο άρθρο 23Α(5)(γ)
Νέο άρθρο 23Α(6)(α)&(β)
Δ/Ε
Νέο άρθρο 23Α(7)

Αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης

Άρθρο 6(2)

Δ/Ε
Νέο άρθρο 23Β (1)
Νέο άρθρο 23Β (2)
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Άρθρο 6(3)
Άρθρο 6(4)
η
Άρθρο 6(5),1
παράγραφος
η
Άρθρο 6(5), 2
παράγραφος
η
Άρθρο 6(5), 3
παράγραφος
η
Άρθρο 6(6), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 6(6) , 2
παράγραφος
η
Άρθρο 6(6), 3
παράγραφος, (α)-(ε)
η
Άρθρο 6(6), 4
παράγραφος
η
Άρθρο 6(7),1
παράγραφος
η
Άρθρο 6(7), 2
παράγραφος
Άρθρο 6 (8)
Άρθρο 7(1)

Νέο άρθρο 23Β (3)
Νέο άρθρο 23Β (4)
Νέο άρθρο 23Β(5)(α)
Νέο άρθρο 23Β(5)(β)
Νέο άρθρο 23Β(5)(γ)
Νέο άρθρο 23Β(6)(α)
Νέο άρθρο 23Β(6)(β)
Νέο άρθρο 23Β(6)(γ)(i)-(v)
Νέο άρθρο 23Β(6)(γ) επιφύλαξη
Νέο άρθρο 23Β(7)(α)
Νέο άρθρο 23Β(7)(β)
Δ/Ε
Σχέδια ανάκαμψης ομίλου

Άρθρο 7(2)
Άρθρο 7(3)(α)-(δ)
η
Άρθρο 7(4), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 7(4), 2
παράγραφος
Άρθρο 7(5)
η
Άρθρο 7(6), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 7(6), 2
παράγραφος
Άρθρο 7(7)
Άρθρο 8 (1)
η

Άρθρο 8 (2), 1
παράγραφος, (α)-(γ)
η
Άρθρο 8 (2), 2
παράγραφος
η
Άρθρο 8 (2), 3
παράγραφος
η
Άρθρο 8 (3), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 8 (3), 2
παράγραφος
η
Άρθρο 8 (4), 1
παράγραφος (α)&(β)
η
Άρθρο 8 (4), 2
παράγραφος
Άρθρο 8 (5)
Άρθρο 8 (6)
Άρθρο 8 (7)
η
Άρθρο 9(1), 1
παράγραφος

Νέο άρθρο 23Γ(1)(α)&(β)
Νέο άρθρο 23Γ(2)
Νέο άρθρο 23Γ(3) )(α)-(δ)
Νέο άρθρο 23Γ(4)(α)
Νέο άρθρο 23Γ(4)(β)
Νέο άρθρο 23Γ(5)
Νέο άρθρο 23Γ(6)(α)
Νέο άρθρο 23Γ(6)(β)
Νέο άρθρο 23Γ(7)

Αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης
ομίλου

Νέο άρθρο 23Δ(1)
Νέο άρθρο 23Δ(2)(α)(i)-(iii)
Νέο άρθρο 23Δ(2)(β)
Νέο άρθρο 23Δ(2)(γ)
Νέο άρθρο 23Δ(3)(α)-(γ)
Νέο άρθρο 23Δ(3)(δ)-(ε)
Νέο άρθρο 23Δ(4)(α)(i)-(ii)
Νέο άρθρο 23Δ(4)(β)-(δ)

Δείκτες σχεδίου ανάκαμψης

Νέο άρθρο 23Δ(5)
Νέο άρθρο 23Δ(6)
Νέο άρθρο 23Δ(7)
Νέο άρθρο 23Ε (1)(α)
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η

Άρθρο 9(1), 2
παράγραφος
η
Άρθρο 9(1), 3
η
παράγραφος, 1
πρόταση
η
Άρθρο 9(1), 3
η
παράγραφος, 2
πρόταση
η
Άρθρο 9(1), 4
παράγραφος,
(α)&(β)
η
Άρθρο 9(1), 5
παράγραφος
Άρθρο 9(2)

Νέο άρθρο 23Ε(1)(β)
Νέο άρθρο 23Ε(1)(γ)
Νέο άρθρο 23Ε(1)(δ)
Νέο άρθρο 23Ε(2)(α)(i)&(ii)
Νέο άρθρο 23Ε(2)(β)
Δ/Ε

Τμήμα 3 - Σχεδιασμός της εξυγίανσης
Άρθρο 10(1)
Σχέδια εξυγίανσης
Άρθρο 10(2)
Άρθρο 10(3)
Άρθρο 10(4)
Άρθρο 10(5)
η
Άρθρο 10(6)1
παράγραφος
η
Άρθρο 10(6)2
παράγραφος
Άρθρο 10(7)
Άρθρο 10(8)
Άρθρο 10(9)
η
Άρθρο 11(1)1
παράγραφος, (α)
η

Άρθρο 11(1)1
παράγραφος, (β)

Νέο άρθρο 23ΙΕ(3) του βασικού νόμου

Πληροφορίες για τους σκοπούς των
σχεδίων εξυγίανσης και της συνεργασίας
από το ίδρυμα

η

Δ/Ε

Νέο άρθρο 23ΙΕ(1)(α) του βασικού νόμου

Άρθρο 11(1)2
παράγραφος

Νέο άρθρο 23ΙΕ(1)(β) του βασικού νόμου

Άρθρο 11(2)
Άρθρο 11(3)
Άρθρο 12(1)
Άρθρο 12(2)
Άρθρο 12(3)
Άρθρο 12(4)
Άρθρο 12(5)
Άρθρο 12(6)

Νέο άρθρο 23ΙΕ(2) του βασικού νόμου
Δ/Ε

Σχέδια εξυγίανσης ομίλου

Δ/Ε

Άρθρο 13(1)
Άρθρο 13(2)
Άρθρο 13(3)
η
Άρθρο 13(4), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 13(4), 2
παράγραφος
Άρθρο 13(5)

Απαιτήσεις και διαδικασία για τα σχέδια
εξυγίανσης ομίλου

η

Άρθρο 13(6)1
η
παράγραφος, 1

Δ/Ε

Νέο άρθρο 23ΙΣΤ του βασικού νόμου
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πρόταση
η

Άρθρο 13(6), 1
η
παράγραφος, 2
πρόταση
η

Άρθρο 13(6), 2
παράγραφος
Άρθρο 13(7)
Άρθρο 13(8)
Άρθρο 13(9)
Άρθρο 13(10)
Άρθρο 14(1)&(2)

Διαβίβαση σχεδίων εξυγίανσης στις
αρμόδιες αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - Δυνατότητα εξυγίανσης
η
Άρθρο 15(1), 1
Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης
παράγραφος
των ιδρυμάτων

Νέο άρθρο 32Η του βασικού νόμου

η

Άρθρο 15(1), 1
παράγραφος (α)-(γ)
η

Άρθρο 15(1), 2
παράγραφος
Άρθρο 15(2)
Άρθρο 15(3)
Άρθρο 15(4)

Δ/Ε
η

Άρθρο 16(1), 1
παράγραφος

Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης
ομίλων

Νέο άρθρο 32Θ του βασικού νόμου

Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την
εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα
εξυγίανσης

Νέο άρθρο 32Ι(1) του βασικού νόμου

η

Άρθρο 16(1), 1
παράγραφος (α)-(γ)
η

Άρθρο 16(1), 2
παράγραφος
Άρθρο 16(2)
Άρθρο 16(3)
Άρθρο 17(1)
Άρθρο 17(2)

Άρθρο 17(3)
η
Άρθρο 17(4),1
παράγραφος
η
Άρθρο 17(4)2
παράγραφος
Άρθρο 17(5)
Άρθρο 17(6)
Άρθρο 17(7)

Νέο άρθρο 32Ι(2) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Ι(3) του βασικού νόμου

Νέο άρθρο 32Ι(4) του βασικού νόμου
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Άρθρο 17(8)
Άρθρο 18(1)

Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την
εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα
εξυγίανσης: αντιμετώπιση σε επίπεδο
ομίλου

Άρθρο 18 (2)
Άρθρο 18 (3)
Άρθρο 18(4)
η

Δ/Ε

Δ/Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - Ενδοομιλική χρηματοπιστωτική στήριξη
Άρθρο 19(1)
Συμφωνία χρηματοπιστωτικής στήριξης
ομίλου
Άρθρο 19(2)
Άρθρο 19(3),
(α)&(β)
Άρθρο 19(4)
Άρθρο 19(5),
(α)&(β)
Άρθρο 19(6)
Άρθρο 19(7), (α)-(ε)

Άρθρο 20(2)
Άρθρο 20(3)
Άρθρο 20(4)
η
Άρθρο 20(5), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 20(5), 2
παράγραφος
Άρθρο 20(6)
Άρθρο 20(7)
Άρθρο 21(1)
Άρθρο 21(2)
Άρθρο 21(3)
Άρθρο 22
Άρθρο 23(1)(α)-(θ)
Άρθρο 23(2)

Νέο άρθρο 32ΙΑ (1)(α)&(β) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 32ΙΑ (2) )(α)&(β) του βασικού
νόμου

Άρθρο 18(5)1
παράγραφος
η
Άρθρο 18(5)2
παράγραφος
Άρθρο 18(6)
Άρθρο 18(7)
Άρθρο 18(8)
Άρθρο 18 (9)

Άρθρο 19(8)
Άρθρο 19(9)
Άρθρο 20(1)

Δ/Ε

Εξέταση της προτεινόμενης συμφωνίας
από τις αρμόδιες αρχές και
διαμεσολάβηση

Νέο άρθρο 23Ζ(1)(α)&(β) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Ζ(2) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Ζ(3)(α)&(β) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Ζ(4) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Ζ(5)(α)&(β) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Ζ(6) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Ζ(7)(α)&(β)(i)-(v) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 23Ζ(8) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Ζ(9) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Η(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Η(2) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Η(3) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Η(4) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Η(5)(α)-(γ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Η(5)(δ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Η(6)(α)-(γ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Η(7)(α)-(γ) του βασικού νόμου

Έγκριση της προτεινόμενης συμφωνίας
από τους μετόχους
Διαβίβαση των συμφωνιών
χρηματοπιστωτικής στήριξης ομίλου στις
αρχές εξυγίανσης
Προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική
στήριξη ομίλου

Άρθρο 23(3)

Νέο άρθρο 23Θ(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Θ(2) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Θ(3) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23Ι του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23ΙΑ(α)-(θ)
του βασικού νόμου
Δ/Ε
Δ/Ε
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Άρθρο 24
η

Άρθρο 25(1), 1
παράγραφος, (α)-(δ)
Άρθρο 25(1), 2
παράγραφος

Απόφαση για την παροχή
χρηματοπιστωτικής στήριξης
Δικαίωμα εναντίωσης των αρμόδιων
αρχών

η

Νέο άρθρο 23ΙΓ(1)(α)(i)-(iv) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 23ΙΓ(1)(β) του βασικού νόμου

Άρθρο 25(2)

Νέο άρθρο 23ΙΓ(2)(α)&((β) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 23ΙΓ(3)(α)-(γ) του βασικού νόμου

η

Άρθρο 25(3), 1
παράγραφος, (α)-(γ)
Άρθρο 25(3), 2
παράγραφος

Νέο άρθρο 23ΙΒ(1)-(2) του βασικού νόμου

η

Νέο άρθρο 23ΙΓ(4) του βασικού νόμου

Άρθρο 25(4)

Νέο άρθρο 23ΙΓ(5) του βασικού νόμου

Άρθρο 25(5)

Νέο άρθρο 23ΙΓ(6) του βασικού νόμου
η

Άρθρο 25(6), 1
παράγραφος, (α)-(δ)
η
Άρθρο 25(6), 2
παράγραφος

Νέο άρθρο 23ΙΓ(7)(α)(i)-(iv) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 23ΙΓ(7)(β) του βασικού νόμου

Άρθρο 25(7)

Νέο άρθρο 23ΙΓ(8)(α)&((β) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 23ΙΔ(α) του βασικού νόμου

Άρθρο 26(1), 1
παράγραφος

η

Άρθρο 26(1), 2
παράγραφος

η

Γνωστοποίηση

Νέο άρθρο 23ΙΔ(β) του βασικού νόμου

Άρθρο 26(2)

Δ/Ε

Άρθρο 26(3)

Δ/Ε

ΤΙΤΛΟΣ III - ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ
Νέο άρθρο 30Γ(1)(α)-(η)
του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 30Γ(2) του βασικού νόμου

Άρθρο 27(1)(α)-(η)

Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης

η

Άρθρο 27(2)1
πρόταση
η
Άρθρο 27(2),2
πρόταση
Άρθρο 27(3)

Νέο άρθρο 30Γ(3) του βασικού νόμου

Άρθρο 27(4)

Δ/Ε

Άρθρο 27(5)

Δ/Ε

Άρθρο 28
Άρθρο 29(1)

Απομάκρυνση των ανώτατων διοικητικών
στελεχών και του διοικητικού οργάνου
Προσωρινός διαχειριστής

Νέο άρθρο 30Δ (α)-(β) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 30Ε(1)(α)-(ε) του βασικού νόμου

Άρθρο 29(2)

Νέο άρθρο 30Ε(2)(α)-(γ) του βασικού νόμου

Άρθρο 29(3)

Νέο άρθρο 30Ε(3)(α)&(β) του βασικού νόμου
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Άρθρο 29(4)

Νέο άρθρο 30Ε(4)(α)-(γ) του βασικού νόμου

Άρθρο 29(5), 1
παράγραφος

η

Νέο άρθρο 30Ε(5)(α)&(β) του βασικού νόμου

Άρθρο 29(5), 2
παράγραφος

η

Νέο άρθρο 30Ε(5)(γ) του βασικού νόμου

Άρθρο 29(6)

Νέο άρθρο 30Ε(6) του βασικού νόμου

Άρθρο 29(7)

Νέο άρθρο 30Ε(7)(α)-(γ) του βασικού νόμου

Άρθρο 29(8)

Νέο άρθρο 30Ε(8) του βασικού νόμου

Άρθρο 29(9)

Νέο άρθρο 30Ε(9) του βασικού νόμου

Άρθρο 29(10)

Νέο άρθρο 30Ε(10) του βασικού νόμου

Άρθρο 30(1)

Συντονισμός των μέτρων έγκαιρης
παρέμβασης και διορισμός προσωρινού
διαχειριστή για τους ομίλους

Άρθρο 30(2)
η

Άρθρο 30(3), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 30(3), 2
παράγραφος
η
Άρθρο 30(3), 3
παράγραφος
η
Άρθρο 30(4), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 30(4), 2
παράγραφος
η
Άρθρο 30(4), 3
παράγραφος
Άρθρο 30(5)
Άρθρο 30(6)
η
Άρθρο 30(7), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 30(7), 2
παράγραφος
Άρθρο 30(8)
ΤΙΤΛΟΣ IV – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - Στόχοι, προϋποθέσεις και γενικές αρχές
Άρθρο 31(1)
Στόχοι της εξυγίανσης

Νέο άρθρο 30ΣΤ(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(2)(α)&(β) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(3)(α) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(2)(γ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(3)(β)(i)-(iii) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(4)(α)-(δ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(5) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(6)(α) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(6)(β) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(7) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(8)(α)&(β) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(9)(α)&(β) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 30ΣΤ(9)(γ) του βασικού νόμου

Άρθρο 31(2)
Άρθρο 31(3)
η
Άρθρο 32(1), 1
παράγραφος
Άρθρο 32(1)(α)
Άρθρο 32(1)(β)-(γ)
Άρθρο 32(2)
Άρθρο 32(3)
η
Άρθρο 32(4), 1
παράγραφος, (α)-(δ)
η
Άρθρο 32(4), 2
παράγραφος

Προϋποθέσεις για την εξυγίανση
Νέο άρθρο 32Γ(1) του βασικού νόμου

Νέο άρθρο 32Γ(2)(α)-(δ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Γ(3)(α)&(β) του βασικού νόμου
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η

Άρθρο 32(4), 3
παράγραφος
η
Άρθρο 32(4), 4
παράγραφος
η
Άρθρο 32(4), 5
παράγραφος
Άρθρο 32(5)
Άρθρο 32(6)
Άρθρο 33

Νέο άρθρο 32Γ(3)(γ) του βασικού νόμου
Δ/Ε
Δ/Ε

Προϋποθέσεις εξυγίανσης όσον αφορά
χρηματοοικονομικά ιδρύματα και
εταιρείες συμμετοχών
Άρθρο 34
Γενικές αρχές που διέπουν την εξυγίανση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - Ειδική διαχείριση
Άρθρο 35

Δ/Ε

Ειδική διαχείριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - Αποτίμηση
Άρθρο 36(1)

Αποτίμηση για τους σκοπούς της
εξυγίανσης

Άρθρο 36(2)
Άρθρο 36(3)
Άρθρο 36(4)
Άρθρο 36(5)
Άρθρο 36(6)
Άρθρο 36(7)
Άρθρο 36(8)
Άρθρο 36(9)
Άρθρο 36(10)
Άρθρο 36(11)
Άρθρο 36(12)
Άρθρο 36(13)
Άρθρο 36(14)
Άρθρο 36(15)
Άρθρο 36(16)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Εργαλεία εξυγίανσης
Τμήμα 1 - Γενικές αρχές
Άρθρο 37
Γενικές αρχές των εργαλείων εξυγίανσης
Τμήμα 2 - Το εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων
η
Άρθρο 38(1), 1
Το εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων
παράγραφος,(α)&(β)
η
Άρθρο 38(1), 2
παράγραφος
Άρθρο 38(2)
Άρθρο 38(3)
Άρθρο 38(4)
Άρθρο 38(5)
Άρθρο 38(6)
η
Άρθρο 38(7), 1
πρόταση
η
Άρθρο 38(7), 2
πρόταση
Άρθρο 38(8)
Άρθρο 38(9)(α)-(ε)
Άρθρο 38(9)(στ)(i)
Άρθρο 38(9)(στ)(ii)
Άρθρο 38(9)(στ)(iii)
Άρθρο 38(10)

Δ/Ε
Δ/Ε
Δ/Ε

Νέο άρθρο 17ΣΤ(1)(α)&(β) του βασικού
νόμου

Νέο άρθρο 17ΣΤ(τελευταία πρόταση) του
βασικού νόμου
Νέο άρθρο 17Ζ(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 17Ζ(2)(α)-(ε) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 17Ζ(2)(στ)(i) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 17Ζ(2)(στ)(ii) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 17Ζ(3) του βασικού νόμου
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Άρθρο 38(11)
Άρθρο 38(12)
Άρθρο 38(13)
Άρθρο 39(1)-(3)
Άρθρο 39(4)

Νέο άρθρο 17Ζ(4) του βασικού νόμου
Εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων:
διαδικαστικές απαιτήσεις

Δ/Ε

Τμήμα 3 - Το εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος
Άρθρο 40(1)
Εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος
Άρθρο 40(2)
Άρθρο 40(3)
Άρθρο 40(4)
Άρθρο 40(5)
Άρθρο 40(6)
Άρθρο 40(7)
Άρθρο 40(8)
Άρθρο 40(9)
Άρθρο 40(10)
Άρθρο 40(11)
Άρθρο 41(12)
η
Άρθρο 41(1),1
Λειτουργία του μεταβατικού ιδρύματος
παράγραφος, (α)-(δ)
Άρθρο 41(1)(ε)
Άρθρο 41(1)(στ)
Άρθρο 41(1)(ζ)
η
Άρθρο 41(1), 2
παράγραφος
Άρθρο 41(2)
Άρθρο 41(3)
Άρθρο 41(4)
Άρθρο 41(5)
Άρθρο 41(6)
Άρθρο 41(7)
Άρθρο 41(8)
Άρθρο 41(9)
Τμήμα 4 - Το εργαλείο διαχωρισμού περιουσιακών
στοιχείων·
Άρθρο 42(1)
Εργαλείο διαχωρισμού περιουσιακών
στοιχείων
Άρθρο 42(2)
Άρθρο 42(3)
Άρθρο 42(4)
Άρθρο 42(5)
Άρθρο 42(6)
Άρθρο 42(7)
Άρθρο 42(8)
Άρθρο 42(9)
Άρθρο 42(10)
Άρθρο 42(11)
Άρθρο 42(12)
Άρθρο 42(13)
Άρθρο 42(14)

Νέο άρθρο 4Β(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 4Β(2) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 4Β(3) του βασικού νόμου

Δ/Ε

Τμήμα 5 - Το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα
Υποτμήμα 1 - Στόχος και πεδίο εφαρμογής του εργαλείου
διάσωσης με ίδια μέσα
Άρθρο 43(1)
Το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα
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Άρθρο 43(2)
Άρθρο 43(3)
Άρθρο 43(4)
Άρθρο 44(1)

Πεδίο εφαρμογής του εργαλείου
διάσωσης με ίδια μέσα

Άρθρο 44(2)
Άρθρο 44(3)
Άρθρο 44(4)
Άρθρο 44(5)
Άρθρο 44(6)
Άρθρο 44(7)
Άρθρο 44(8)
Άρθρο 44(9)
Άρθρο 44(10)
Άρθρο 44(11)
Άρθρο 44(12)
Υποτμήμα 2 - Ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και
επιλέξιμων υποχρεώσεων
Άρθρο 45(1)
Εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης
η

Νέο Μέρος VIIΒ

Άρθρο 45(2), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 45(2), 2
παράγραφος
η
Άρθρο 45(2), 3
παράγραφος
η
Άρθρο 45(2), 4
παράγραφος
Άρθρο 45(3)
Άρθρο 45(4)
Άρθρο 45(5)
η
Άρθρο 45(6)1 παρ.
Άρθρο 45(6) (α)-(στ)
Άρθρο 45(7)
Άρθρο 45(8)
Άρθρο 45(9)
Άρθρο 45(10)
Άρθρο 45(11)
Άρθρο 45(12)-(14)

Δ/Ε

Άρθρο 45(15)
Άρθρο 45(16)
Άρθρο 45(17)
Άρθρο 45(18)
Άρθρο 45(19)
Άρθρο 45(20)

Νέο άρθρο 22ΔΑ(2) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 22ΔΑ(3) του βασικού νόμου
Δ/Ε
Δ/Ε
Δ/Ε
Δ/Ε

Δ/Ε
Δ/Ε

Νέο άρθρο 22ΔΑ(1) του βασικού νόμου

Υποτμήμα 3 - Εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια
μέσα
Άρθρο 46(1)
Εκτίμηση του ποσού διάσωσης με ίδια
μέσα
Άρθρο 46(2)
Άρθρο 46(3)
Άρθρο 46(4)
Άρθρο 47(1)

Μεταχείριση των μετόχων σε
περιπτώσεις διάσωσης με ίδια μέσα ή
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Άρθρο 47(2)
Άρθρο 47(3)
Άρθρο 47(4)
Άρθρο 47(5)
Άρθρο 47(6)
Άρθρο 48(1)
Άρθρο 48(2)
Άρθρο 48(3)
Άρθρο 48(4)
Άρθρο 48(5)
Άρθρο 48(6)
Άρθρο 49(1)
Άρθρο 49(2)
Άρθρο 49(3)
Άρθρο 49(4)
Άρθρο 49(5)
Άρθρο 50(1)
Άρθρο 50(2)
Άρθρο 50(3)
Άρθρο 50(4)
Άρθρο 51(1)

απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών
μέσων

Ακολουθία απομείωσης και μετατροπής
σε περίπτωση διάσωσης με ίδια μέσα

Παράγωγα

Συντελεστής μετατροπής του χρέους σε
μετοχικό κεφάλαιο

Μέτρα ανάκαμψης και αναδιοργάνωσης
που συνοδεύουν τη διάσωση με ίδια
μέσα

Άρθρο 51(2)
η
Άρθρο 52(1), 1
Σχέδιο αναδιοργάνωσης
πρόταση
η
Άρθρο 52(1), 2
πρόταση
Άρθρο 52(2)
Άρθρο 52(3)
Άρθρο 52(4)
Άρθρο 52(5)
Άρθρο 52(6)
η
Άρθρο 52(7), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 52(7), 2
παράγραφος
Άρθρο 52(8)
Άρθρο 52(9)
Άρθρο 52(10)
Άρθρο 52(11)
Άρθρο 52(12)
Άρθρο 52(13)
Άρθρο 52(14)
Υποτμήμα 4 - Εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα:
Επικουρικές διατάξεις
Άρθρο 53(1)
Αποτέλεσμα της διάσωσης με ίδια μέσα
Άρθρο 53(2)
Άρθρο 53(3)
Άρθρο 53(4)
Άρθρο 54(1)
Άρση των διαδικαστικών εμποδίων στη
διάσωση με ίδια μέσα
Άρθρο 54(2)
Άρθρο 54(3)

Νέο άρθρο 17Ε(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 17Ε(2) του βασικού νόμου
Δ/Ε

Δ/Ε

Δ/Ε

Δ/Ε

Νέο άρθρο 33δις(α) του βασικού νόμου

Νέο άρθρο 33δις(β) του βασικού νόμου

Νέο άρθρο 33δις(γ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 33δις(δ) του βασικού νόμου
Δ/Ε
Δ/Ε
Δ/Ε

Νέο άρθρο 22ΔΒ(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 22ΔΒ(2) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 22ΔΒ(3) του βασικού νόμου
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Άρθρο 54(4)
Άρθρο 55(1),

Άρθρο 55(2)
Άρθρο 55(3)
Άρθρο 56(1)
Άρθρο 56(2)
Άρθρο 56(3)
Άρθρο 56(4)
Άρθρο 56(5)
Άρθρο 57(1)
Άρθρο 57(2)
Άρθρο 57(3)
Άρθρο 58(1)

Συμβατική αναγνώριση της διάσωσης με
ίδια μέσα

Δημόσια εργαλεία χρηματοπιστωτικής
σταθεροποίησης

Δ/Ε

Δ/Ε

Εργαλείο δημόσιας κεφαλαιακής
στήριξης

Εργαλείο προσωρινής δημόσιας
ιδιοκτησίας

Άρθρο 58(2)
Άρθρο 58(3)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - Απομείωση των κεφαλαιακών μέσων
Άρθρο 59(1)
Απαίτηση απομείωσης ή μετατροπής
των κεφαλαιακών μέσων
Άρθρο 59(2)
Άρθρο 59(3)(α)-(ε)
Άρθρο 59(4)(α)&(β)
Άρθρο 59(5)
Άρθρο 59(6)
Άρθρο 59(7)
Άρθρο 59(8)
Άρθρο 59(9)
Άρθρο 59(10)
Άρθρο 60(1)
Διατάξεις που διέπουν την απομείωση ή
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων
Άρθρο 60(2)
Άρθρο 60(3)
Άρθρο 60(4)
Άρθρο 60(5)
Άρθρο 61(1)-(3)
Αρχές αρμόδιες για τη διαπίστωση
Άρθρο 61(4)(α)&(β)
η
Άρθρο 62(1), 1
Ενοποιημένη εφαρμογή: διαδικασία
παράγραφος
διαπίστωσης
Άρθρο 62(1),(α)-(β)
Άρθρο 62(2)
Άρθρο 62(3)
Άρθρο 62(4)(α)-(γ)
Άρθρο 62(5)
Άρθρο 62(6)
Άρθρο 62(7)
Άρθρο 62(8)
Άρθρο 62(9)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - Εξουσίες εξυγίανσης
Άρθρο 63(1)
Γενικές εξουσίες

Νέο άρθρο 32Δ(1)(α)-(ε) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Δ(2)(α)&(β) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Δ(3) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Δ(4) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Δ(5) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Δ(6) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Δ(7) του βασικού νόμου

Νέο άρθρο 32Ε(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Ε(2)(α)&(β) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΣΤ(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΣΤ(2) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΣΤ(3) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΣΤ(4)(α)-(γ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΣΤ(5) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΣΤ(6) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΣΤ(7) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΣΤ(8) του βασικού νόμου
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Άρθρο 63(2)
Άρθρο 63(3)
Άρθρο 63(4)
Άρθρο 64(1)
Άρθρο 64(2)
Άρθρο 64(3)
Άρθρο 64(4)
Άρθρο 65(1)
Άρθρο 65(2)
Άρθρο 65(3)
Άρθρο 65(4)
Άρθρο 65(5)
Άρθρο 66(1)
Άρθρο 66(2)
Άρθρο 66(3)
Άρθρο 66(4)
Άρθρο 66(5)
Άρθρο 67(1)

Άρθρο 67(2)
Άρθρο 68(1)
Άρθρο 68(2)
Άρθρο 68(3)
Άρθρο 68(4)
Άρθρο 68(5)
Άρθρο 68(6)
Άρθρο 69(1)
Άρθρο 69(2)
Άρθρο 69(3)
Άρθρο 69(4)
Άρθρο 69(5)
Άρθρο 70(1)
Άρθρο 70(2)
Άρθρο 70(3)
Άρθρο 70(4)
Άρθρο 71(1)
Άρθρο 71(2)
Άρθρο 71(3)
Άρθρο 71(4)
Άρθρο 71(5)
Άρθρο 71(6)
η
Άρθρο 71(7), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 71(7), 2

Επικουρικές εξουσίες

Εξουσία απαίτησης παροχής υπηρεσιών
και εγκαταστάσεων

Εξουσία επιβολής της εφαρμογής μέτρων
διαχείρισης κρίσης ή μέτρων πρόληψης
κρίσης από άλλα κράτη μέλη

Δ/Ε

Εξουσία όσον αφορά τα περιουσιακά
στοιχεία, τα δικαιώματα, τις
υποχρεώσεις, τις μετοχές και άλλα μέσα
ιδιοκτησίας που βρίσκονται σε τρίτες
χώρες
Αποκλεισμός ορισμένων συμβατικών
ρητρών στην έγκαιρη παρέμβαση και
εξυγίανση

Εξουσία αναστολής ορισμένων
υποχρεώσεων

Εξουσία να περιορίζεται η αναγκαστική
εκτέλεση συμφωνιών παροχής
ασφάλειας

Εξουσία να αναστέλλονται προσωρινά τα
δικαιώματα καταγγελίας

Νέο άρθρο 32Ζ(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Ζ(2) του βασικού νόμου
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παράγραφος
Άρθρο 71(8)
Άρθρο 72(1)

Δ/Ε
Άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης

Άρθρο 72(2)
Άρθρο 72(3)
Άρθρο 72(4)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - Διασφαλίσεις
Άρθρο 73
Μεταχείριση των μετόχων και των
πιστωτών σε περίπτωση εν μέρει
μεταβιβάσεων και εφαρμογής του
εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα
Άρθρο 74(1)
Αποτίμηση της διαφοράς ως προς τη
μεταχείριση
Άρθρο 74(2)
Άρθρο 74(3)
Άρθρο 74(4)
Άρθρο 75
Διασφάλιση για τους μετόχους και τους
πιστωτές
Άρθρο 76(1)
Άρθρο 76(2)
Άρθρο 76(3)
Άρθρο 76(4)
Άρθρο 77

Άρθρο 78
Άρθρο 79
Άρθρο 80
Άρθρο 81(1)

Διασφαλίσεις για τους
αντισυμβαλλομένους στις μεταβιβάσεις
εν μέρει

Προστασία των συμφωνιών παροχής
χρηματοοικονομικής ασφάλειας με
μεταβίβαση τίτλων, αλληλοσυμψηφισμού
και συμψηφισμού
Προστασία των συμφωνιών εγγυοδοσίας
Προστασία των συμφωνιών δομημένης
χρηματοδότησης και των καλυμμένων
ομολόγων
Μεταβιβάσεις εν μέρει: προστασία των
συστημάτων διαπραγμάτευσης,
εκκαθάρισης και διακανονισμού
Απαιτήσεις κοινοποίησης

Άρθρο 81(2)
Άρθρο 81(3)(α)
Άρθρο 81(3)(β)
Άρθρο 81(3)(γ)
Άρθρο 81(3)(δ)
Άρθρο 81(3)(ε)
Άρθρο 81(3)(στ)
Άρθρο 81(3)(ζ)
Άρθρο 81(3)(η)
Άρθρο 81(3)(θ)
Άρθρο 81(3)(ι)
Άρθρο 81(3)(ια)
Άρθρο 81(4)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - Διαδικαστικές υποχρεώσεις
Άρθρο 82(1)

Δ/Ε

Δ/Ε

Νέο άρθρο 32Β(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Β(2) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Β(3)(α) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Β(3)(β) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Β(3)(γ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Β(3)(δ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Β(3)(ε) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Β(3)(στ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Β(3)(ζ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Β(3)(η) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32Β(3)(θ) του βασικού νόμου
Δ/Ε

Απόφαση της αρχής εξυγίανσης

Άρθρο 82(2)
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Άρθρο 82(3)
Άρθρο 83(1)
Άρθρο 83(2)
Άρθρο 83(3)
Άρθρο 83(4)
Άρθρο 83(5)
Άρθρο 84(1)(α)-(ιγ)

Διαδικαστικές υποχρεώσεις των αρχών
εξυγίανσης

Εμπιστευτικότητα

Νέο άρθρο 28Ζ(1)(α)-(ιγ) του βασικού νόμου

Άρθρο 84(2)
η
Άρθρο 84(3), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 84(3), 2
παράγραφος
η
Άρθρο 84(3), 3
παράγραφος
η
Άρθρο 84(3), 4
παράγραφος
Άρθρο 84(4)(α)&(β)
Άρθρο 84(5)(α)-(γ)
Άρθρο 84(6)
Άρθρο 84(7)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX - Δικαίωμα προσφυγής και αποκλεισμός
άλλων μέτρων
Άρθρο 85(1)
Εκ των προτέρων δικαστική έγκριση και
δικαιώματα αμφισβήτησης των
αποφάσεων
Άρθρο 85(2)
Άρθρο 85(3)
Άρθρο 85(4)
Άρθρο 86(1)
Άρθρο 86(2)(α)&(β)

Περιορισμός
διαδικασιών

Δ/Ε

άλλων

δικαστικών

Νέο άρθρο 28Ζ(2) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 28Ζ(3)(α) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 28Ζ(3)(β)(i)-(ii) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 28Ζ(3)(γ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 28Ζ(3)(δ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 28Ζ(4)(α)&(β) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 28Ζ(5)(α)-(γ) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 28Ζ(6) του βασικού νόμου
Δ/Ε

Νέο εδάφιο (3) στο άρθρο 42Δ του βασικού
νόμου

Νέο άρθρο 32ΙΔ(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΙΔ(2)(α)&(β) του βασικού
νόμου

Άρθρο 86(3)
ΤΙΤΛΟΣ V - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Άρθρο 87(α)-(θ)
Γενικές αρχές σχετικά με τη λήψη
αποφάσεων που αφορούν περισσότερα
του ενός κράτη μέλη
Άρθρο 87(ι)
Άρθρο 87(ια)
Άρθρο 87(ιβ)
η
Άρθρο 88(1), 1
Σώματα εξυγίανσης
παράγραφος
η
Άρθρο 88(1), 2
παράγραφος
(εισαγωγική
πρόταση)
η
Άρθρο 88(1), 2
παράγραφος (α)-(θ)
η
Άρθρο 88(1), 3
παράγραφος
Άρθρο 88 (2)
Άρθρο 88 (3)
Άρθρο 88 (4)
Άρθρο 88 (5)

Νέο άρθρο 32ΙΒ(α)-(θ) του βασικού νόμου

Νέο άρθρο 32ΙΒ(ι) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΙΒ(ια) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 32ΙΓ του βασικού νόμου

Δ/Ε
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Άρθρο 88 (6)
Άρθρο 88 (7)
Άρθρο 89(1)

Ευρωπαϊκά σώματα εξυγίανσης

Άρθρο 89(2)
Άρθρο 89(3)
Άρθρο 89(4)
Άρθρο 89(5)
Άρθρο 90(1)

Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 90(2)
Άρθρο 90(3)
Άρθρο 90(4)
Άρθρο 91(1)
Άρθρο 91(2)
Άρθρο 91(3)
Άρθρο 91(4)
Άρθρο 91(5)
Άρθρο 91(6)
η
Άρθρο 91(7), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 91(7), 2
παράγραφος
Άρθρο 91(8)
Άρθρο 91(9)
Άρθρο 91(10)
Άρθρο 91(11)
Άρθρο 91(12)
Άρθρο 91(3)
Άρθρο 92(1)

Δ/Ε

Νέο εδάφιο (9) στο άρθρο 27Β του βασικού
νόμου

Εξυγίανση ομίλου στην οποία εμπλέκεται
θυγατρική του ομίλου

Δ/Ε

Εξυγίανση ομίλου

Άρθρο 92(2)
η
Άρθρο 92(3), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 92(3), 2
παράγραφος
Άρθρο 92(4)
Άρθρο 92(5)
Άρθρο 92(6)
Άρθρο 92(7)
ΤΙΤΛΟΣ VI - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Άρθρο 93(1)-(2)
Συμφωνίες με τρίτες χώρες

Δ/Ε

Δ/Ε

Άρθρο 93(3)-(4)
Άρθρο 94(1)
Άρθρο 94(2)
Άρθρο 94(3)
Άρθρο 94(4)
Άρθρο 95
Άρθρο 96(1)

Αναγνώριση και επιβολή των
διαδικασιών εξυγίανσης τρίτων χωρών

Δικαίωμα άρνησης της αναγνώρισης ή
της επιβολής της εφαρμογής των
διαδικασιών εξυγίανσης τρίτων χωρών
Εξυγίανση υποκαταστημάτων στην
Ένωση

Άρθρο 96(2)
Άρθρο 96(3)
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Άρθρο 97(1)

Συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών

Άρθρο 97(2)
Άρθρο 97(3)
η
Άρθρο 97(4), 1
παράγραφος
η
Άρθρο 97(4), 2
παράγραφος
Άρθρο 97(5)

Δ/Ε

Άρθρο 97(6)

Νέο άρθρο 23ΙΖ(2) του βασικού νόμου

Νέο άρθρο 23ΙΖ(1)(α) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23ΙΖ(1)(β) του βασικού νόμου

Άρθρο 98(1)

Ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών

Άρθρο 98(2)
Άρθρο 98(3)
ΤΙΤΛΟΣ VII - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 99
Ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοδοτικών
ρυθμίσεων
Άρθρο 100
Απαίτηση θέσπισης ρυθμίσεων
χρηματοδότησης της εξυγίανσης
Άρθρο 101
Χρήση των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων
εξυγίανσης
Άρθρο 102
Επίπεδο-στόχος
Άρθρο 103

Συνεισφορές εκ των προτέρων

Άρθρο 104

Έκτακτες συνεισφορές εκ των υστέρων

Άρθρο 105
Άρθρο 106

Εναλλακτικά χρηματοδοτικά μέσα
Δανεισμός μεταξύ χρηματοδοτικών
ρυθμίσεων

Άρθρο 107

Αλληλέγγυα χρήση των εθνικών
χρηματοδοτικών ρυθμίσεων σε
περίπτωση εξυγίανσης ομίλου

Άρθρο 108(α)(i)-(ii)
Άρθρο 108(β)(i)-(ii)

Κατάταξη
των
καταθέσεων
πτωχευτική ιεραρχία

στην

Χρήση συστημάτων εγγύησης των
καταθέσεων στο πλαίσιο της εξυγίανσης
ΤΙΤΛΟΣ VIII - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 110(1)
Διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά
μέτρα
Άρθρο 110(2)

Νέο άρθρο 23ΙΗ(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23ΙΗ(2)(α)&(β) του βασικού
νόμου
Νέο άρθρο 23ΙΗ(3) του βασικού νόμου

Νέο άρθρο 33Ο(α)(i)-(ii) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 33Ο(β)(i)-(ii) του βασικού νόμου

Άρθρο 109

η

Άρθρο 110(3), 1
πρόταση
η
Άρθρο 110(3), 2
πρόταση
Άρθρο 110(4)
Άρθρο 111(1)(α)(i)

Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 111(1)(α)(ii)
Άρθρο 111(1)(α)(iii)

Εισαγωγική παράγραφος στο νέο εδάφιο (1)
στο άρθρο 41ΣΤ του βασικού νόμου
Καλύπτεται στο υφιστάμενο άρθρο 42(2) του
βασικού νόμου
Νέο εδάφιο (2) στο άρθρο 41ΣΤ του βασικού
νόμου
Νέο εδάφιο (3) στο άρθρο 41ΣΤ του βασικού
νόμου
Νέο εδάφιο (1)(α) στο άρθρο 41ΣΤ του
βασικού νόμου
Νέο εδάφιο (1)(β) στο άρθρο 41ΣΤ του
βασικού νόμου
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Άρθρο 111(1)(α)(iv)
Άρθρο 111(2)(α)(στ)
η
Άρθρο 112(1), 1
παράγραφος

Ειδικές διατάξεις
Δημοσιοποίηση των διοικητικών
κυρώσεων

η

Άρθρο 112(1), 2
παράγραφος
η
Άρθρο 112(2), 1
παράγραφος (α)-(γ)
η
Άρθρο 112(2), 2
παράγραφος
Άρθρο 112(3)
Άρθρο 112(4)
Άρθρο 113(1)
Άρθρο 113(2)

Διατήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων
από την ΕΑΤ

Άρθρο 114(α)-(η)

Αποτελεσματική εφαρμογή των
κυρώσεων και άσκηση των εξουσιών
επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες
αρχές και τις αρχές εξυγίανσης
ΤΙΤΛΟΣ IX - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
Άρθρο 115
Άσκηση της εξουσιοδότησης
ΤΙΤΛΟΣ X - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 82/891/ΕΟΚ,
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 ΚΑΙ
ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1093/2010 ΚΑΙ (ΕΕ) ΑΡΙΘ.
648/2012
Άρθρο 116
Τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ
Άρθρο 117(1)
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2001/24/ΕΚ
Άρθρο 117(2)
Άρθρο 117(3)
Άρθρο 118
Άρθρο 119
Άρθρο 120
Άρθρο 121
Άρθρο 122
Άρθρο 123
Άρθρο 124

Τροποποίηση της οδηγίας 2002/47/ΕΚ
Τροποποίηση της οδηγίας 2004/25/ΕΚ
Τροποποίηση της οδηγίας 2005/56/ΕΚ
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2007/36/ΕΚ
Τροποποίηση της οδηγίας 2011/35/ΕΕ
Τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ
Τροποποίηση Οδηγίας 2013/36

Άρθρο 125

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1093/2010
Άρθρο 126
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012
ΤΙΤΛΟΣ XI - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 127
Επιτροπή εξυγίανσης στο πλαίσιο της
ΕΑΤ
η

Άρθρο 128, 1
παράγραφος
η
Άρθρο 128, 2

Συνεργασία με την ΕΑΤ

Νέο εδάφιο (1)(γ) στο άρθρο 41ΣΤ του
βασικού νόμου
Νέο εδάφιο (1)(γ)(α)-(ζ) στο άρθρο 41ΣΤ του
βασικού νόμου
Καλύπτεται στο υφιστάμενο άρθρο 42Β(1)(α)
του βασικού νόμου
Καλύπτεται στο υφιστάμενο άρθρο 42Β(1)(β)
του βασικού νόμου
η
Καλύπτεται στο υφιστάμενο άρθρο 42Β(2), 1
παράγραφος, (α)-(γ) του βασικού νόμου
η
Καλύπτεται στο υφιστάμενο άρθρο 42Β(2), 2
παράγραφος, του βασικού νόμου
Καλύπτεται στο υφιστάμενο άρθρο 42Β(3)
του βασικού νόμου
Δ/Ε
Καλύπτεται στο υφιστάμενο άρθρο 42Γ(1)
του βασικού νόμου
Καλύπτεται στο υφιστάμενο άρθρο 42Γ(4)
του βασικού νόμου
Καλύπτεται στο υφιστάμενο άρθρο 41E(α)(η) του βασικού νόμου

Δ/Ε

Νέο εδάφια (13) και (14) στο άρθρο 33 του
βασικού νόμου
Αντικατάσταση
ορισμού
«μέτρα
αναδιοργάνωσης» του βασικού νόμου
Αντικατάσταση εδαφίου (2) στο άρθρο 33Η
του βασικού νόμου.

Διαγραφή εδαφίων (α) και (α1) του άρθρου
30Β του βασικού νόμου

Νέο άρθρο 23ΙΘ(1) του βασικού νόμου
Νέο άρθρο 23ΙΘ(2) του βασικού νόμου
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παράγραφος
Άρθρο 129

Επανεξέταση

Δ/Ε

Άρθρο 130

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Δ/Ε

Άρθρο 131

Έναρξη ισχύος

Δ/Ε

Άρθρο 132

Αποδέκτες

Δ/Ε

Πληροφορίες που πρέπει να
περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης
Πληροφορίες που μπορούν να ζητήσουν
οι αρχές εξυγίανσης από τα ιδρύματα για
τους σκοπούς της κατάρτισης και της
διατήρησης σχεδίων ανάκαμψης
Ζητήματα που πρέπει να εξετάσει η αρχή
εξυγίανσης κατά την εκτίμηση της
δυνατότητας εξυγίανσης ενός ιδρύματος
ή ενός ομίλου

Νέο Παράρτημα V

Παράρτημα
Τμήμα Α
Τμήμα Β

Τμήμα Γ
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