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Έκθεση 

δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 

σχετικά με κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση (του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, 

του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή άλλως) που απορρέει από την άσκηση των 

καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού αυτού 

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής 
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1. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ), ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 806/2014 (κανονισμός ΕΜΕ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της τραπεζικής ένωσης 

της ΕΕ, καθόσον συμπληρώνει την οδηγία της για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 

τραπεζών στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Σκοπός του μηχανισμού είναι, οσάκις τελεί υπό 

πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει τράπεζα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΕΜΕ2

2. Το ΕΣΕ είναι η αρχή εξυγίανσης για σημαντικές οντότητες και ομίλους και 

διασυνοριακούς τραπεζικούς ομίλους που εδρεύουν σε συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

Αποστολή του είναι να διασφαλίζει την εύρυθμη εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών 

με τον ελάχιστο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Το ΕΣΕ 

ξεκίνησε το έργο του όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης για πιστωτικά 

ιδρύματα τον Ιανουάριο του 2015, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι πλήρως 

λειτουργικό, διαθέτοντας ολοκληρωμένο σύνολο εξουσιών εξυγίανσης. 

, 

να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την εξυγίανσή της διαμέσου ενός Ενιαίου Συμβουλίου 

Εξυγίανσης (ΕΣΕ) και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (ΕΤΕ), χρηματοδοτούμενων από τον 

τραπεζικό τομέα. 

3. Η απόφαση να τεθεί μια οντότητα υπό εξυγίανση λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το ΕΣΕ, την Επιτροπή και, πιθανώς, το Συμβούλιο. Η διαδικασία και 

το χρονοδιάγραμμα κάθε σταδίου περιγράφονται στο πλαίσιο 1

Πλαίσιο 1 - Η διαδικασία εξυγίανσης 

. 

α) Η ΕΚΤ ενημερώνει το ΕΣΕ σε περίπτωση που μια τράπεζα τελεί υπό πτώχευση ή 

ενδέχεται να πτωχεύσει. Σε τέτοιου είδους εκτίμηση μπορεί να προβεί και το ίδιο το 

                                                      

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση 
πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1). 

2 Τράπεζες στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και στις χώρες της ΕΕ οι οποίες επιλέγουν να 
προσχωρήσουν στην τραπεζική ένωση.  
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ΕΣΕ, αλλά μόνον εφόσον έχει ενημερώσει σχετικά την ΕΚΤ για την πρόθεσή του αυτή 

και η ΕΚΤ δεν προβεί σε εκτίμηση εντός τριών ημερολογιακών ημερών. 

β) Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης, το ΕΣΕ εγκρίνει καθεστώς εξυγίανσης στο 

οποίο καθορίζονται τα εργαλεία εξυγίανσης και η χρήση του ΕΤΕ. Το καθεστώς τίθεται 

σε εφαρμογή εάν το Συμβούλιο ή η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση εντός 24 ωρών 

αφότου το ΕΣΕ διαβιβάσει το καθεστώς.  

γ) Κατά τον χρόνο αυτό, η Επιτροπή μπορεί είτε να αποδεχθεί το καθεστώς είτε να 

προβάλει αντιρρήσεις όσον αφορά τις πτυχές του καθεστώτος οι οποίες αποτελούν 

αντικείμενο διακριτικής ευχέρειας. Εντός 12 ωρών από τη διαβίβαση του καθεστώτος 

εξυγίανσης εκ μέρους του ΕΣΕ, η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει στο Συμβούλιο, 

το οποίο θα αποφασίσει με απλή πλειοψηφία, είτε να προβάλει αντιρρήσεις σχετικά με 

το καθεστώς εξυγίανσης για τον λόγο ότι δεν πληρούται το κριτήριο του δημόσιου 

συμφέροντος είτε να εγκρίνει ή να διατυπώσει αντιρρήσεις σε σημαντική τροποποίηση 

του ποσού του ΕΤΕ που προβλέπεται στο καθεστώς εξυγίανσης του ΕΣΕ. 

δ) Το Συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση επί της πρότασης της Επιτροπής εντός 

24 ωρών από τη διαβίβαση του καθεστώτος εξυγίανσης από το ΕΣΕ. Εάν το Συμβούλιο 

προβάλει αντιρρήσεις ως προς το να τεθεί ένα ίδρυμα υπό εξυγίανση επειδή δεν 

πληρούται το κριτήριο του δημόσιου συμφέροντος, το ίδρυμα αυτό τίθεται υπό 

διαδικασία εκκαθάρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία. 

4. Ο κανονισμός ΕΜΕ προβλέπει στο άρθρο 92, παράγραφος 4, ότι το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «το Συνέδριο») υποβάλλει στο πλαίσιο της έκθεσής του για 

τους ετήσιους λογαριασμούς του ΕΣΕ έκθεση ειδικά για κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση (του 

ΕΣΕ, του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή άλλως) που απορρέει από την άσκηση των 

καθηκόντων του ΕΣΕ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού αυτού.  
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5. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η πληροφόρηση για κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 92, παράγραφος 4, του κανονισμού για τον ΕΜΕ3. 

Εμβέλεια του ελέγχου 

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

6. Αντικείμενο του ελέγχου αποτέλεσαν οι διαλαμβανόμενες στο άρθρο 92, 

παράγραφος 4, του κανονισμού ΕΜΕ, ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αφορούν το 

οικονομικό έτος 2015. 

Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

7. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στους ετήσιους λογαριασμούς 

και να προσδιορίζονται στον λογιστικό κανόνα της Επιτροπής αριθ. 10 - Προβλέψεις, 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις (βλέπε πλαίσιο 2

Πλαίσιο 2 - Ορισμός της ενδεχόμενης υποχρέωσης 

). 

Ενδεχόμενη υποχρέωση είναι ένα πιθανό στοιχείο παθητικού που απορρέει από 

παρελθόντα γεγονότα και του οποίου η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί μόνον εφόσον συμβούν ή 

δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα τα οποία δεν ελέγχει 

πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μια παρούσα υποχρέωση που απορρέει από παρελθόντα 

γεγονότα, αλλά δεν αναγνωρίζεται διότι δεν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων 

που συνίσταται σε οικονομικά οφέλη ή δυναμικό εξυπηρέτησης προκειμένου να 

διακανονισθεί η υποχρέωση, ή διότι το ποσό της υποχρέωσης δεν μπορεί να αποτιμηθεί με 

επαρκή ακρίβεια. 

8. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα περιπτώσεων που θα μπορούσαν να έχουν ως 

απόρροια ενδεχόμενη υποχρέωση στο πλαίσιο του ΕΜΕ: 

α) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνδέονται με εξυγίανση: 
                                                      

3 Βλέπε επίσης σημείο 13 της ειδικής ετήσιας έκθεσης για τους ετήσιους λογαριασμούς του ΕΣΕ 
για το οικονομικό έτος 2015. Η έκθεση διατίθεται στον ιστότοπο του Συνεδρίου: 
http://www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/�
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Ενδιαφερόμενοι μπορεί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την προσβολή απόφασης ή 

μέρους αυτής, που διατάσσει την εξυγίανση (ή τη μη εξυγίανση) πιστωτικού ιδρύματος. 

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν συνδέονται με εξυγίανση: 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να αμφισβητήσουν τις εισφορές στο ΕΤΕ. 

9. Το Συνέδριο έλεγξε τους ετήσιους λογαριασμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου για 

το οικονομικό έτος 2015 στο πλαίσιο των εργασιών του για την ετήσια έκθεση. Οι ετήσιοι 

λογαριασμοί του Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2015 υποβλήθηκαν σε 

έλεγχο από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή και το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών ελήφθη 

υπόψη στη γνώμη του Συνεδρίου σχετικά με την αξιοπιστία τους4. 

10. Το ΕΣΕ κατέστη πλήρως λειτουργικό μόλις από την 1η Ιανουαρίου 2016 και κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αναφοράς δεν κινήθηκε καμία διαδικασία εξυγίανσης τράπεζας στο 

πλαίσιο του ΕΜΕ. Κατά συνέπεια, στους λογαριασμούς του ΕΣΕ, της Επιτροπής και του 

Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2015 δεν γνωστοποιήθηκε καμία ενδεχόμενη 

υποχρέωση που να αφορά περίπτωση εξυγίανσης.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

11. Το 2015 οι εθνικές αρχές εξυγίανσης συγκέντρωσαν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

των συμμετεχόντων κρατών μελών 4,33 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισφορές προς το ΕΤΕ. Το 

ΕΣΕ γνωστοποίησε ενδεχόμενη υποχρέωση ύψους 437 125 144 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί 

στο συνολικό ποσό των εισφορών που αποτέλεσαν το αντικείμενο διαφοράς στην 

περίπτωση 67 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι διαφορές αφορούσαν κυρίως τον 

υπολογισμό των εισφορών και την εφαρμογή του άρθρου 5 του κατ’ εξουσιοδότηση 

                                                      

4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του Συνεδρίου παρουσιάζονται 
την ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 
2015 και στην ειδική ετήσια έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του ΕΜΕ για 
το οικονομικό έτος 2015. Οι εκθέσεις αυτές διατίθενται στον ιστότοπο του Συνεδρίου: 
http://www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/�
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/63 της Επιτροπής, στο οποίο ορίζονται οι υποχρεώσεις που 

εξαιρούνται από το υπολογισμό των συνεισφορών5

12. Ο υπόλογος του Συμβουλίου ανέφερε σε δήλωση πληρότητας ότι, στις 

31 Δεκεμβρίου 2015, το Συμβούλιο δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις απορρέουσες από 

τον κανονισμό του ΕΜΕ (άρθρο 92). Οι υπόλογοι του ΕΣΕ και της Επιτροπής επιβεβαίωσαν 

σε δήλωση πληρότητας σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 

2015 ότι έχει γνωστοποιηθεί ή καταχωριστεί κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 92, παράγραφος 4, του κανονισμού του ΕΜΕ

.  

6

13. Το Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των ετήσιων 

λογαριασμών του ΕΣΕ, της Επιτροπής και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2015

.  

7

 

.  

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 

της 22ας Νοεμβρίου 2016. 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

Πρόεδρος 

 

                                                      

5 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/63 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2014, 
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων συνεισφορές σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις 
εξυγίανσης (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 44). 

6 Βλέπε σημεία 10 και 11 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καταχωριζόμενες ή 
γνωστοποιούμενες ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

7 Βλέπε ετήσια έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2015 και την ειδική ετήσια έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του 
ΕΣΕ για το οικονομικό έτος 2015.  



SRB – Single Resolution Board 
 

SRB_EL 

 
 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 

11. Οι διαφορές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο αφορούν τις εκ των προτέρων 
εισφορές που υπολογίστηκαν και εισπράχθηκαν από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης το 2015 
και οι οποίες μεταβιβάστηκαν στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης τον Ιανουάριο του 2016, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της διακυβερνητικής συμφωνίας για τη μεταφορά 
και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Οι εν λόγω διαφορές 
επιλύονται σε εθνικό επίπεδο. Τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται 
στην εν λόγω παράγραφο αντιπροσωπεύουν την κατάσταση στο τέλος του 2015. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εθνικές αρχές εξυγίανσης. 



 
SN 4941/16  ΜΜ/μκρ 1 
 DG A4  LIMITE EL 

 

Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  

 

  Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016 
(OR. en) 

    

  

SN 4941/16 
 
 
LIMITE 
 

  
 

 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Θέμα: Απάντηση στο ΕΕΣ (Άρθρο 92 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 806/2014 σχετικά με τον ΕΜΕ και το ΕΤΕ) 
 
 

Δεδομένου ότι στους λογαριασμούς που σχετίζονται με το Συμβούλιο δεν κατεγράφησαν, κατά το 

έτος αναφοράς, ενδεχόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 4 του κανονισμού 

ΕΜΕ, δεν υπάρχουν σχόλια από το εν λόγω θεσμικό όργανο. 



 

EL    EL 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 18.11.2016  

COM(2016) 734 final 

LIMITED 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 92 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 806/2014, 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η 

ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 



 

2 

Απάντηση της Επιτροπής 

στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 4 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, σχετικά με κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση (του Ενιαίου 

Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή άλλως) που απορρέει από την 

άσκηση των καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. 

 

 

«Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» 


	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
	Εμβέλεια του ελέγχου
	Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

		2016-12-09T11:56:38+0100
	Klaus-Heiner LEHNE
	Proof of creation




