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Τι πραγματεύεται η έκθεση: 

Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης είναι το σύστημα της ΕΕ για τη διαχείριση της 
εξυγίανσης των τραπεζών που βρίσκονται σε σημείο πτώχευσης στη ζώνη του ευρώ, 
όπου κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single 
Resolution Board, SRB), από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Το SRB 
εποπτεύει το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Single Resolution Fund, SRF), το οποίο είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εξυγίανσης τραπεζών. Ως Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούμαστε να υποβάλλουμε έκθεση σε ετήσια βάση 
σχετικά με κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση που προκύπτει. 

Το SRF δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής, ωστόσο πληθαίνουν ολοένα 
περισσότερο οι εν εξελίξει νομικές διαδικασίες που συνδέονται με την πρώτη 
απόφαση εξυγίανσης ή με άλλες αποφάσεις, καθώς και με τις εκ των προτέρων 
εισφορές σε αυτό. Για το οικονομικό έτος 2021, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν 
ανέφεραν ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Σε συνέχεια της σύστασης που διατυπώσαμε 
στην έκθεση του περασμένου έτους, το SRB ανέπτυξε μέθοδο για τον υπολογισμό 
των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προσφυγών 
κατά αποφάσεων σχετικά με εκ των προτέρων εισφορές, και ανέφερε σημαντικά 
χαμηλότερο ποσό σε σύγκριση με αυτό που γνωστοποιήθηκε στους λογαριασμούς 
του 2020. Το SRB δεν γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετικά με απόφαση 
εξυγίανσης. Δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να έρχονται σε αντίθεση με την εκτίμηση 
του SRB επί της ουσίας. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι ορισμένες νομικές διαδικασίες 
που αφορούν εκ των προτέρων εισφορές στο SRF εστιάζουν σε συγκεκριμένες 
πτυχές των υπολογισμών του SRB, καθώς και ότι, σε ορισμένες υποθέσεις, ο 
κίνδυνος εκροής οικονομικών πόρων εκτιμήθηκε ως πιθανός. 
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Σύνοψη 
I Ως Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, έχουμε τη νομική υποχρέωση να καταρτίζουμε 
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ενιαίου Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, απορρέουσες από την άσκηση των 
καθηκόντων εξυγίανσης που τους ανατίθενται. Αξιολογήσαμε κατά πόσον το SRB, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν γνωστοποιήσει τους οικονομικούς κινδύνους τους 
μέσω ενδεδειγμένων ενδεχόμενων υποχρεώσεων και προβλέψεων. Κατά τον χρόνο 
του κλεισίματος των λογαριασμών τους για το 2021, τον Ιούνιο του 2022, 
εκκρεμούσαν διάφορες νομικές διαδικασίες κατά του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης 
και της Επιτροπής (αλλά όχι κατά του Συμβουλίου) σχετικά με τα καθήκοντα 
εξυγίανσης που έχουν αναλάβει, τόσο ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. 

II Σε επίπεδο ΕΕ, τον Ιούνιο του 2022, εκκρεμούσαν 95 υποθέσεις σχετικές με την 
εξυγίανση της Banco Popular Español S.A. που πραγματοποιήθηκε το 2017. Μεταξύ 
αυτών, το Γενικό Δικαστήριο είχε αρχικά προσδιορίσει έξι πιλοτικές υποθέσεις που θα 
εκδικάζονταν κατά προτεραιότητα. Οι σχετικές προσφυγές απορρίφθηκαν, όπως και 
μία σχετική αίτηση αναίρεσης. Επιπλέον, σε εθνικό επίπεδο εξακολουθούν να 
εκκρεμούν 919 διοικητικές διαδικασίες και δικαστικές υποθέσεις σχετικά με την 
εξυγίανση της Banco Popular Español S.A. Εκκρεμούσε επίσης η εκδίκαση δύο 
προσφυγών ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, με αντικείμενο την ακύρωση των 
αποφάσεων του SRB περί μη εξυγίανσης. 

III Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
σχετικά με τις 95 αυτές υποθέσεις, καθώς θεωρεί απίθανο τον σχετικό κίνδυνο. Όσον 
αφορά τις σχετικές υποθέσεις ενώπιον εθνικών αρχών, το SRB γνωστοποίησε τη φύση 
των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που συνδέονται με τις διαφορές αυτές, αλλά θεωρεί 
ότι δεν είναι σε θέση να ποσοτικοποιήσει τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο. 

IV Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης εισπράττει τις εκ των προτέρων εισφορές των 
τραπεζών προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη στήριξη της εξυγίανσής τους. Τον Ιούνιο του 2021, εκκρεμούσαν 63 υποθέσεις 
κατά αποφάσεων σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές σε επίπεδο ΕΕ. Σε 
συνέχεια της απόφασης του Δικαστηρίου του Ιουλίου του 2022 και της σύστασης που 
διατυπώσαμε στην έκθεσή μας για το 2020, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης ανέπτυξε 
νέα μέθοδο υπολογισμού για να βελτιώσει τη γνωστοποίηση του πραγματικού 
οικονομικού κινδύνου που συνδέεται με τις διαδικασίες αυτές. Αποτέλεσμα αυτού 
ήταν να γνωστοποιήσει ενδεχόμενες υποχρεώσεις ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ 
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σχετικά με πιθανές εκταμιεύσεις από το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Επιπλέον, το 
Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ύψους 
2,55 εκατομμυρίων ευρώ σχετικά με την πιθανή τακτοποίηση δικαστικών εξόδων. Δεν 
γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με νομικές διαδικασίες που 
εκκρεμούν ενώπιον εθνικών αρχών κατά αποφάσεων σχετικά με εκ των προτέρων 
εισφορές, δεδομένου ότι θεωρεί ότι ο συναφής κίνδυνος είναι απίθανος. 

V Ένδικες διαδικασίες έχουν κινηθεί ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ και κατά της 
Επιτροπής σχετικά με την εξυγίανση της Banco Popular Español S.A., τόσο ατομικά 
όσο και από κοινού με το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Η Επιτροπή δεν 
γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις, δεδομένου ότι εκτίμησε ως απίθανο το 
ενδεχόμενο εκροής οικονομικών πόρων. Σημειώνουμε ότι το Γενικό Δικαστήριο 
απέρριψε όλες τις εκκρεμείς πιλοτικές υποθέσεις την 1η Ιουνίου 2022. Το Συμβούλιο 
δεν εμπλεκόταν σε διαφορές που σχετίζονται με τα καθήκοντα εξυγίανσης με τα 
οποία είναι επιφορτισμένο και, συνεπώς, δεν γνωστοποίησε ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις. 

VI Βάσει των διαδικασιών που εφαρμόστηκαν, των αποδεικτικών στοιχείων που 
συνελέγησαν και των διαθέσιμων πληροφοριών κατά το κλείσιμο των λογαριασμών 
του 2021, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας οτιδήποτε που να μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προέκυψαν από την άσκηση των 
καθηκόντων εξυγίανσής του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου είχαν ουσιώδεις ανακρίβειες. 

VII Συνιστούμε στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης τα εξής: 

o να απευθύνει απευθείας αίτημα στις εθνικές αρχές εξυγίανσης να του 
διαβιβάζουν έγγραφες δηλώσεις πληρότητας σχετικά με τις διαδικασίες που 
εκκρεμούν σε εθνικό επίπεδο· 

o να βελτιστοποιήσει τη μέθοδο για την ποσοτικοποίηση των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με την τακτοποίηση δικαστικών εξόδων· και 

o να ενισχύσει τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τις 
υποθέσεις εκείνες στις οποίες ο κίνδυνος εκταμίευσης από το Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης αξιολογείται ως πιθανός, αλλά το χρηματοοικονομικό άνοιγμα δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 
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Εισαγωγή 
01 Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (SRM) συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός SRM) 
και αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της τραπεζικής ένωσης της ΕΕ. Σκοπός του είναι η 
διαχείριση της εξυγίανσης των τραπεζών που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν 
σε πτώχευση με σκοπό την ελαχιστοποίηση τόσο του αντικτύπου στην πραγματική 
οικονομία όσο και της προσφυγής σε δημόσιους πόρους. Το Ενιαίο Συμβούλιο 
Εξυγίανσης (SRB) συνιστά τον βασικό παράγοντα του εν λόγω μηχανισμού, καθώς και 
την αρχή εξυγίανσης όλων των σημαντικών τραπεζών1 και των λιγότερο σημαντικών 
διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων που έχουν την έδρα τους στη ζώνη του ευρώ2. Το 
SRB μετετράπη σε ανεξάρτητο φορέα την 1η Ιανουαρίου 2015 και διαθέτει πλήρεις 
εξουσίες εξυγίανσης από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

02 Στη διαδικασία για τη λήψη της απόφασης να τεθεί μια τράπεζα υπό καθεστώς 
εξυγίανσης μετέχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το SRB, η Επιτροπή και, 
ενδεχομένως, το Συμβούλιο της ΕΕ (το Συμβούλιο)3. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για 
την υποστήριξη της εξυγίανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης (SRF, βλέπε σημείο 12). Το SRB και το SRF χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από τον τραπεζικό τομέα. 

03 Βάσει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού SRM, οφείλουμε να 
υποβάλλουμε έκθεση για κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση (του SRB, του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής ή άλλου οργάνου) που απορρέει από την άσκηση των καθηκόντων του SRB, 
του Συμβουλίου ή της Επιτροπής δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. 

  

                                                        
1 Στην παρούσα έκθεση, ο όρος «τράπεζα» αναφέρεται στις οντότητες που ορίζονται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού SRM. 
2 Κατάσταση των τραπεζών για τις οποίες αρχή εξυγίανσης είναι το SRB. 
3 Άρθρο 18 του κανονισμού SRM. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του 
ελέγχου 

Εμβέλεια του ελέγχου 

04 Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης ελέγχου αξιολογήθηκε κατά πόσον το SRB, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο γνωστοποίησαν δεόντως τους οικονομικούς κινδύνους 
που ανέκυψαν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους δυνάμει του κανονισμού SRM4, 
ιδίως τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τις προβλέψεις. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, αξιολογήσαμε κάθε πληροφορία που αναφέρεται στις 
γνωστοποιήσεις για το οικονομικό 2021, τόσο όσον αφορά τις προβλέψεις όσο και 
σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

05  Πέραν των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που ανέκυψαν το 2021, ο υπόλογος 
υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη κάθε σχετική πληροφορία που του περιέρχεται έως 
την ημερομηνία παρουσίασης των οριστικών λογαριασμών5. Συνεπώς, για την εύλογη 
παρουσίαση των λογαριασμών, ενδέχεται να απαιτηθούν προσαρμογές ή πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις, οι οποίες να περιλαμβάνουν στοιχεία που συνελέγησαν μέχρι το 
κλείσιμο των λογαριασμών τον Ιούνιο του 2022. Οι οριστικοί λογαριασμοί μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάστηκαν: 

o στις 15 Ιουνίου 2022 από το SRB· 

o στις 17 Ιουνίου 2022 από την Επιτροπή· 

o στις 7 Ιουνίου 2022 από το Συμβούλιο. 

06 Υποβάλαμε επίσης σε έλεγχο τους ετήσιους λογαριασμούς του SRB6, της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου7 για το οικονομικό έτος 2021. Τα αποτελέσματα των 
ελέγχων αυτών παρουσιάζονται σε άλλες εκθέσεις. 

                                                        
4 Άρθρο 92, παράγραφος 4, του κανονισμού SRM. 
5 Άρθρο 98, παράγραφος 4, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/715 της 

Επιτροπής. 
6 Ετήσια έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2021 

(27.10.2022). 
7 Ετήσιες εκθέσεις για το 2021 (13.10.2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=EL
https://www.eca.europa.eu/eI/Pages/DocItem.aspx?did=62271
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=61254
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07 Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στους ετήσιους 
λογαριασμούς σύμφωνα με τον λογιστικό κανόνα αριθ. 10 της ΕΕ, ο οποίος βασίζεται 
στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο του Δημόσιου Τομέα αριθ. 19 σχετικά με τις 
προβλέψεις, τα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
(βλέπε πλαίσιο 1). Ουσιαστικά, οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και οι προβλέψεις 
εκφράζουν τον οικονομικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται η οντότητα. 

Πλαίσιο 1 

Ορισμός της ενδεχόμενης υποχρέωσης 

Ενδεχόμενη υποχρέωση είναι: 

o μια πιθανή υποχρέωση που προκύπτει από παρελθόντα συμβάντα και της 
οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί μόνον από την επέλευση ή μη ενός ή 
περισσότερων αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων που δεν εμπίπτουν πλήρως 
στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

o ή μια ενεστώσα υποχρέωση που προκύπτει από παρελθόντα συμβάντα, 
αλλά δεν αναγνωρίζεται επειδή, για την τακτοποίησή της, δεν είναι πιθανό 
ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικών πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη ή δυναμικό εξυπηρέτησης, ή επειδή το ποσό της υποχρέωσης δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί αρκούντως αξιόπιστα. 

08 Για να καθοριστεί αν μια ενδεχόμενη υποχρέωση πρέπει να γνωστοποιηθεί ή μια 
πρόβλεψη να αναγνωριστεί, πρέπει να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο εκροής οικονομικών 
πόρων (ταμειακής εκροής κατά κανόνα). Εάν μια μελλοντική εκροή πόρων είναι: 

o πολύ πιθανή, πρέπει να αναγνωριστεί πρόβλεψη, 

o πιθανή, πρέπει να γνωστοποιηθεί ενδεχόμενη υποχρέωση, 

o απίθανη, δεν χρειάζεται γνωστοποίηση. 

09 Το SRB, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν με τη σειρά τους προσδιορίσει αυτές 
τις πιθανότητες στις αντίστοιχες λογιστικές πολιτικές τους. Σύμφωνα με τις πρακτικές 
της αγοράς, το SRB και το Συμβούλιο ορίζουν ως «απίθανη» περίπτωση με βαθμό 
πιθανότητας μικρότερο του 10 % και ως «πιθανή» περίπτωση με βαθμό πιθανότητας 
μεταξύ του 10 % και του 50 % (βλέπε γράφημα 1). Η Επιτροπή ορίζει ως «απίθανη» 
περίπτωση με βαθμό πιθανότητας μικρότερο του 20 % και ως «πιθανή» περίπτωση με 
βαθμό πιθανότητας μεταξύ του 20 % και του 50 %. 
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Γράφημα 1 – Κατώτατα όρια βαθμών πιθανότητας για τις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις και τις προβλέψεις 

 
Πηγή: Λογιστικές πρακτικές του SRB, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. 

Τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 

10 Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των λογαριασμών, κατά του SRB και της 
Επιτροπής εκκρεμούσαν δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούσαν τα καθήκοντά 
τους δυνάμει του κανονισμού SRM (βλέπε πίνακα 1), αλλά όχι κατά του Συμβουλίου. 
Για το οικονομικό έτος 2021, το SRB γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 
ανέρχονταν σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 5 561,1 εκατομμυρίων το 2020) σχετικά 
με τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες για τις οποίες είχε εκτιμήσει πιθανό τον κίνδυνο 
εκροής οικονομικών πόρων εξαιτίας του επανυπολογισμού των εισφορών. Η 
σημαντική διαφορά σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια έγκειται στη νέα νομολογία 
και στη νέα μέθοδο που εφαρμόζει το SRB (βλέπε σημείο 33). Το SRB γνωστοποίησε 
επίσης 2,55 εκατομμύρια ευρώ (έναντι μηδενικού ποσού το 2020) για αμοιβές 
νομικής εκπροσώπησης του αντιδίκου στις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες είχε 
εκτιμηθεί πιθανή η επιτυχής έκβαση για τους προσφεύγοντες. Οι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις που γνωστοποιήθηκαν συνδέονται όλες με εκ των προτέρων εισφορές 
στο SRF. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Επιτροπή δεν γνωστοποίησε 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Για τους σκοπούς του ελέγχου μας, επιλέξαμε δείγμα 
46 υποθέσεων που εκκρεμούσαν ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ και εξετάσαμε τη 
σχετική δικογραφία. 

Ενιαίο 
Συμβούλιο 
Εξυγίανσης

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Συμβούλιο 
της ΕΕ

<10 % <10 %
<20 %

>50 % >50 % >50 %

ΑΠΙΘΑΝΗ
ΠΙΘΑΝΗ
ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΗ

≥10 % έως ≤50 % ≥20 % έως ≤50 % ≥10 % έως ≤50 %
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Πίνακας 1 – Εκκρεμείς νομικές διαδικασίες κατά του SRB και της 
Επιτροπής σε σχέση με τα καθήκοντά τους δυνάμει του κανονισμού 
SRM (κατάσταση στις 15 Ιουνίου 2022) 

Υποθέσεις σχετικές με 
Ενώπιον 
δικαστηρίων της 
ΕΕ 

Ενώπιον εθνικών 
δικαστηρίων ή 
διοικητικές διαδικασίες 

Εξυγίανση της Banco Popular 
Español S.A. (BPE) 95 919 

Αποφάσεις περί μη εξυγίανσης της 
ABLV και της PNB Banca 2 Άνευ αντικειμένου 

Απόφαση «περί μη επιδείνωσης 
της θέσης των πιστωτών» για την 
BPE 6 Άνευ αντικειμένου 

Εκ των προτέρων εισφορές 63 711 

Διοικητικές εισφορές 0 Άνευ αντικειμένου 

ΣΥΝΟΛΟ 166 1 630 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει δεδομένων του SRB και της Επιτροπής κατά την ημερομηνία υπογραφής των 
λογαριασμών· ο πίνακας δεν περιλαμβάνει υποθέσεις με αποκλειστικό αντικείμενο το αίτημα παροχής 
πρόσβασης σε έγγραφα ή υποθέσεις σχετικές με την προστασία δεδομένων ή με τους ανθρώπινους 
πόρους που δεν συνδέονταν με τα καθήκοντα του SRB δυνάμει του κανονισμού SRM. 

11 Εκτός από το δείγμα δικαστικών υποθέσεων, τα αποδεικτικά στοιχεία του 
ελέγχου μας περιλάμβαναν πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις, 
έγγραφα από το SRB, την Επιτροπή και το Συμβούλιο και τις δηλώσεις πληρότητας 
εξωτερικών δικηγόρων. Αξιολογήσαμε τη νέα μέθοδο που ανέπτυξε το SRB 
προκειμένου να εκτιμά τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνδέονται με τις 
υποθέσεις που αφορούν αποφάσεις σχετικά με εκ των προτέρων εισφορές και το 
εσωτερικό σύστημα που είχε θέσει σε εφαρμογή, ούτως ώστε να παρακολουθεί τις 
διαδικασίες που έχουν κινηθεί σε εθνικό επίπεδο. Αναλύσαμε επίσης αποδεικτικά 
στοιχεία προερχόμενα από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης (ΕΑΕ), καθώς και δημοσίως 
διαθέσιμα στοιχεία. Επιπλέον, εξετάσαμε έγγραφα από την ιδιωτική εταιρεία που 
διενήργησε τον εξωτερικό έλεγχο του SRB και είχε την ευθύνη της επαλήθευσης των 
ετήσιων λογαριασμών του8. 

  

                                                        
8 Άρθρο 104, παράγραφος 1, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/715 της 

Επιτροπής. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=EL
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Παρατηρήσεις 

Μέρος I: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις του SRB 

12 Οι λογαριασμοί του SRB αποτελούνται από δύο μέρη (βλέπε γράφημα 2). Στο 
μέρος Ι παρουσιάζονται οι καθημερινές δραστηριότητες του SRB. Το SRB 
χρηματοδοτείται μέσω ετήσιων διοικητικών εισφορών από όλες τις τράπεζες. Οι 
εισφορές αυτές χρησιμοποιούνται για τη διοίκηση και τις λειτουργίες του SRB. Το 
μέρος ΙΙ αφορά το SRF, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του SRB. Το SRF 
χρηματοδοτείται από τράπεζες μέσω ετήσιων εκ των προτέρων εισφορών έως ότου 
επιτευχθεί το συγκεκριμένο επιδιωκόμενο ύψος (βλέπε πλαίσιο 3). Επιπλέον, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, το SRB μπορεί να εισπράττει έκτακτες εκ των υστέρων 
εισφορές9. Εάν είναι απαραίτητο, οι οικονομικοί πόροι του SRF μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη εξυγίανσης κατ’ εφαρμογή ειδικών εργαλείων, 
εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις10. 

Γράφημα 2 – Προϋπολογισμός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης 

 
*Υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. 

                                                        
9 Βλέπε άρθρο 71 του κανονισμού SRM. 

10 Βλέπε άρθρο 76 του κανονισμού SRM. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Διοικητικές εισφορές

Προσωπικό, γραφεία, 
δραστηριότητες του SRB

Χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης*

Εκ των προτέρων εισφορές

Μέρος Ι Μέρος II

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με ένδικες διαδικασίες 
κινούμενες κατόπιν αποφάσεων εξυγίανσης και μη εξυγίανσης 

13 Στις 7 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα 
εξυγίανση σε επίπεδο ΕΕ για την BPE. Το SRB ενέκρινε το καθεστώς εξυγίανσης για τη 
BPE και η Επιτροπή επικύρωσε την απόφαση αυτή. Έκτοτε, το SRB έχει αποφανθεί για 
την τύχη μιας σειράς τραπεζών, ήτοι για το αν θα υποβληθούν σε εξυγίανση ή αν θα 
υπαχθούν σε κάποια εθνική διαδικασία αφερεγγυότητας (βλέπε πίνακα 2). Στο 
παράρτημα I παρέχεται σύντομη περίληψη των ρυθμίσεων εργασίας στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), καθώς και των διαθέσιμων ένδικων μέσων κατά 
αποφάσεων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Στο 
παράρτημα II παρουσιάζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων που οδηγεί είτε στην 
εξυγίανση μιας τράπεζας είτε σε εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας. 
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Πίνακας 2 – Αποφάσεις που ελήφθησαν από το SRB 

Ημερομηνία Τράπεζα Απόφαση Αιτιολογία 

7 Ιουνίου 2017 
Banco 
Popular 
Español S.A. 

Εξυγίανση 
Έλλειψη ρευστότητας 
και ύπαρξη δημόσιου 
συμφέροντος 

23 Ιουνίου 2017 

Banca 
Popolare di 
Vicenza 
S.p.A. 

Εθνικές 
διαδικασίες 
αφερεγγυότητας 

Κεφαλαιακό 
έλλειμμα αλλά 
απουσία δημόσιου 
συμφέροντος 

Veneto 
Banca S.p.A. 

Εθνικές 
διαδικασίες 
αφερεγγυότητας 

Κεφαλαιακό 
έλλειμμα αλλά 
απουσία δημόσιου 
συμφέροντος 

24 Φεβρουαρίου 2018 ABLV Bank, 
AS 

Εθνικές 
διαδικασίες 
αφερεγγυότητας 

Προβλήματα σχετικά 
με ξέπλυμα 
χρήματος, αλλά 
απουσία δημόσιου 
συμφέροντος 

15 Αυγούστου 2019 AS PNB 
Banka 

Εθνικές 
διαδικασίες 
αφερεγγυότητας 

Κεφαλαιακό 
έλλειμμα αλλά 
απουσία δημοσίου 
συμφέροντος 

1 Μαρτίου 2022 

Sberbank 
Europe AG 

Εθνικές 
διαδικασίες 
αφερεγγυότητας 

Έλλειψη ρευστότητας 
αλλά απουσία 
δημόσιου 
συμφέροντος 

Sberbank 
d.d. 

Εξυγίανση Έλλειψη ρευστότητας 
και ύπαρξη δημοσίου 
συμφέροντος 

Sberbank 
banka d.d 

Εξυγίανση Έλλειψη ρευστότητας 
και ύπαρξη δημόσιου 
συμφέροντος 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του SRB και της ΕΚΤ. 

Προσφυγές κατά της απόφασης εξυγίανσης της Banco Popular Español 

14 Τον Ιούνιο του 2017, η ΕΚΤ εκτίμησε ότι η BPE βρισκόταν σε σημείο πτώχευσης ή 
κινδύνευε να πτωχεύσει. Το SRB κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε εύλογη 
προοπτική να μπορέσει οποιοδήποτε εναλλακτικό μέτρο του ιδιωτικού τομέα να 
αποτρέψει την πτώχευση της BPE και ότι η εξυγίανσή της εξυπηρετούσε το δημόσιο 
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συμφέρον. Αποτέλεσμα ήταν η απομείωση και η μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων 
και η πώληση της τράπεζας έναντι του ποσού του 1 ευρώ. 

15 Λαμβανομένων υπόψη του πλήθους και της πολυπλοκότητας των υποθέσεων σε 
σχέση με την εξυγίανση της BPE και των παρεμφερών προβαλλομένων λόγων 
ακύρωσης, το Γενικό Δικαστήριο προσδιόρισε έξι πιλοτικές υποθέσεις προς εκδίκαση 
κατά προτεραιότητα11, ενώ όλες οι άλλες υποθέσεις ανεστάλησαν, έως ότου 
εκδικαστούν οι πιλοτικές υποθέσεις. Στις 24 Οκτωβρίου 2019, το Γενικό Δικαστήριο 
απέρριψε την πρώτη από τις πιλοτικές υποθέσεις ως απαράδεκτη12. Οι 
προσφεύγουσες άσκησαν αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο 
επικύρωσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου σε απόφασή του της 
4ης Μαρτίου 202113. 

16 Την 1η Ιουνίου 2022, το Γενικό Δικαστήριο αποφάνθηκε σχετικά με τις πέντε 
εναπομένουσες πιλοτικές υποθέσεις που αφορούσαν το καθεστώς εξυγίανσης της 
BPE. Και στις πέντε υποθέσεις, οι προσφεύγοντες είχαν ζητήσει την ακύρωση της 
απόφασης εξυγίανσης, ενώ σε μία14 προβαλλόταν επίσης αίτημα αποζημίωσης. Το 
Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές-αγωγές (βλέπε πλαίσιο 2). 

Πλαίσιο 2 

Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε όλες τις σχετικές με τη Banco 
Popular πιλοτικές υποθέσεις 

Την 1η Ιουνίου 2022, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους 
ακύρωσης που προέβαλαν οι προσφεύγοντες και η θέση του SRB επικράτησε σε 
όλες τις υποθέσεις. 

Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της απόφασης του SRB να 
εξυγιάνει τη Banco Popular Español και της απόφασης της Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε το εν λόγω καθεστώς εξυγίανσης. Η αγωγή αποζημίωσης 
απορρίφθηκε και οι προσφεύγοντες-ενάγοντες καταδικάστηκαν στα δικαστικά 
έξοδα του SRB και της Επιτροπής. 

                                                        
11 Ετήσια έκθεση του SRB για το 2020, ενότητα 5.4.1. 

12 Υπόθεση T-557/17. 

13 Υπόθεση C-947/19 P. 

14 Υπόθεση T-557/17. 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-557%252F17&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=379248
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-947%252F19P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=379431
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-523%252F17&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13673
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Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι απόφαση του SRB σχετικά με το καθεστώς 
εξυγίανσης δεν αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη, αλλά πράξη η οποία 
παράγει έννομα αποτελέσματα και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των 
δικαστηρίων της Ένωσης. 

Διευκρίνισε ότι μπορεί να ασκηθεί προσφυγή-αγωγή κατά καθεστώτος 
εξυγίανσης που έχει εγκριθεί από το SRB, χωρίς να χρειάζεται να ασκηθεί επίσης 
προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το εν λόγω 
καθεστώς. 

Έκρινε επίσης ότι ο έλεγχός του ήταν περιορισμένος, δεδομένου ότι ένα 
καθεστώς εξυγίανσης βασίζεται σε εξαιρετικά περίπλοκες οικονομικές και 
τεχνικές εκτιμήσεις. 

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η αποτίμηση15 στην οποία προέβη ο ανεξάρτητος 
εκτιμητής δεν ήταν «δίκαιη, συνετή και ρεαλιστική», το Γενικό Δικαστήριο έκρινε 
ότι, δεδομένων των χρονικών περιορισμών και των διαθέσιμων πληροφοριών, 
ορισμένες αβεβαιότητες και κατά προσέγγιση εκτιμήσεις είναι εγγενείς σε κάθε 
προσωρινή αποτίμηση. Λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης, η Επιτροπή ορθώς έκρινε ότι το SRB θα μπορούσε να βασιστεί στην 
εν λόγω αποτίμηση προκειμένου να εγκρίνει το καθεστώς εξυγίανσης. 

Όσον αφορά τα αιτήματα αποζημίωσης κατά του SRB και της Επιτροπής, το Γενικό 
Δικαστήριο έκρινε ότι οι προσφεύγοντες-ενάγοντες δεν απέδειξαν ότι είτε το SRB 
είτε η Επιτροπή είχαν ενεργήσει παρανόμως. Οι προσφεύγοντες-ενάγοντες δεν 
απέδειξαν ότι είτε το SRB είτε η Επιτροπή είχαν κοινολογήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες και, ως εκ τούτου, δεν είχαν αθετήσει την υποχρέωσή τους περί 
επαγγελματικού απορρήτου. 

17 Κατά των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση 
ενώπιον του Δικαστηρίου, η οποία περιορίζεται σε νομικά ζητήματα, εντός δύο μηνών 
και δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Έχουν ασκηθεί πέντε αιτήσεις 
αναίρεσης κατά των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου σε τέσσερις από τις 
πιλοτικές υποθέσεις16. 

18 Όσον αφορά τους οριστικούς λογαριασμούς του 2021, το SRB δεν γνωστοποίησε 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις ως απόρροια των εκκρεμών υποθέσεων εξυγίανσης της 
BPE. Μολονότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί η έκβαση των εν λόγω νομικών 
διαδικασιών λόγω της πολυπλοκότητας του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου, καθώς 

                                                        
15 Άρθρο 20, παράγραφος 10, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 806/2014. 

16 Υπόθεση C-448/22 P, υπόθεση C-535/22 P, υπόθεση C-539/22 P, υπόθεση C-541/22 P, και 
υπόθεση C-551/22 P. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-448%252F22P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=14200
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B535%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0535%2FP&lg=&cid=14250
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B539%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0539%2FP&lg=&cid=14304
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B541%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0541%2FP&lg=&cid=14362
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&lg=&cid=349407
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και του καινοφανούς χαρακτήρα των ζητημάτων που εγέρθηκαν και της σπάνιας 
σχετικής νομολογίας, δεν εντοπίσαμε κανένα στοιχείο που να έρχεται σε αντίθεση με 
την απόφαση του SRB να μην γνωστοποιήσει ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τους 
λογαριασμούς του για το 2021. 

Προσφυγές κατά της απόφασης περί μη διενέργειας εκ των υστέρων οριστικής 
αποτίμησης της Banco Popular Español 

19 Κατά του SRB ασκήθηκαν τρεις προσφυγές ακύρωσης λόγω μη διενέργειας 
οριστικής εκ των υστέρων αποτίμησης, οι οποίες απορρίφθηκαν όλες ως απαράδεκτες 
από το Γενικό Δικαστήριο17. Με τις αποφάσεις του της 21ης Δεκεμβρίου 2021, το 
Δικαστήριο, αποφαινόμενο επί αίτησης αναίρεσης κατά δύο εκ των διατάξεων18 
αυτών, έκρινε ότι ορθώς το Γενικό Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εν πάση 
περιπτώσει, η εκ των υστέρων αποτίμηση δεν θα είχε καμία επίπτωση στη νομική 
κατάσταση της αναιρεσείουσας υπό τις περιστάσεις των υπό κρίση υποθέσεων. 
Διαπίστωσε επίσης ότι το εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνεται 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20, παράγραφος 12, του κανονισμού 
SRM, κατά τις οποίες μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση κατόπιν οριστικής εκ των 
υστέρων αποτίμησης. 

20 Όσον αφορά τους οριστικούς λογαριασμούς του 2021, το SRB δεν γνωστοποίησε 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να συνδέονται με τις υποθέσεις περί της εκ των 
υστέρων οριστικής αποτίμησης. Υπό το πρίσμα των αποφάσεων του Δικαστηρίου της 
21ης Δεκεμβρίου 2021 και της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 
1ης Ιουνίου 2022 (βλέπε πλαίσιο 2) που αναπαράγει το σκεπτικό του Δικαστηρίου, 
δεν εντοπίσαμε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να έρχεται σε αντίθεση με την 
απόφαση του SRB να μην γνωστοποιήσει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετικώς. 

Προσφυγές κατά της εθνικής εκτελεστικής απόφασης για την εξυγίανση της Banco 
Popular Español 

21 Δυνάμει του κανονισμού SRM προβλέπεται ότι, έπειτα από απόφαση εξυγίανσης 
και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το SRB ενδεχομένως να οφείλει να καλύψει τις 
αποζημιώσεις τις οποίες οι ΕΑΕ έχουν διαταχθεί να καταβάλουν από εθνικό 

                                                        
17 Υποθέσεις T-2/19, T-599/18 και T-512/19. 
18 Υποθέσεις C-874/19 P και C-934/19 P. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=219287&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=16901
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=219002&part=1&doclang=FR&text=&dir=&occ=first&cid=16944
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=260268&part=1&doclang=FR&text=&dir=&occ=first&cid=17045
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223151&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225052&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
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δικαστήριο19. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να περιέρχονται στη γνώση του SRB 
αξιώσεις αποζημίωσης που εκκρεμούν κατά ΕΑΕ των συμμετεχόντων κρατών μελών. 

22 Μετά την επικύρωση του καθεστώτος εξυγίανσης της BPE από την Επιτροπή, η 
ισπανική εθνική αρχή εξυγίανσης [Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(FROB)] εξέδωσε εκτελεστική απόφαση τον Ιούνιο του 201720. Κατά της απόφασης της 
FROB ασκήθηκαν διοικητικές προσφυγές, υποβλήθηκαν αξιώσεις αποζημίωσης και 
κινήθηκαν δικαστικές διαδικασίες. Η εκτελεστική απόφαση θεμελιώνεται στο εθνικό 
δίκαιο και, επομένως, υπόκειται στον δικαστικό έλεγχο των εθνικών δικαστηρίων. Η 
FROB οφείλει να υποβάλλει στο SRB μηνιαία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
καθεστώτος εξυγίανσης και τις τυχόν σχετικές προσφυγές και λοιπές αξιώσεις21. 

23 Με βάση την έκθεση της FROB του Ιουνίου του 2022, κατά της προαναφερθείσας 
εκτελεστικής απόφασης της είχαν κατατεθεί 118 διοικητικές προσφυγές τις οποίες 
είχε απορρίψει στο σύνολό τους ή είχε κηρύξει απαράδεκτες. Στη FROB υποβλήθηκαν 
επίσης 1 073 αιτήσεις για κίνηση διοικητικής διαδικασίας σχετικά με την 
εξωσυμβατική ευθύνη του κράτους βάσει του ισπανικού εθνικού δικαίου. Εξ αυτών, η 
FROB απέρριψε 414 αιτήσεις αποζημίωσης. Κατά της FROB κινήθηκαν 260 ένδικες 
διαδικασίες, οι οποίες ωστόσο ανεστάλησαν στο σύνολό τους από το τμήμα 
διοικητικών διαφορών του ανώτατου δικαστηρίου της Ισπανίας. 

24 Επισημαίνουμε ότι οι εθνικές διαδικασίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
εγκυρότητα του καθεστώτος εξυγίανσης και της επικυρωτικής απόφασης της 
Επιτροπής. Διαπιστώσαμε ότι η FROB ενημέρωνε το SRB τακτικά σχετικά με τις 
διαδικασίες που εκκρεμούσαν σε εθνικό επίπεδο. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης 
των 260 δικαστικών διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων 
υπέρ των προσφευγόντων, η οποία θα σημαίνει την αναγνώριση της υποχρέωσης της 
FROB σε αποζημίωση, το SRB ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει εν όλω ή εν μέρει 
τα αντίστοιχα ποσά22. Το SRB δεν ζήτησε από τη FROB δήλωση πληρότητας στην 
οποία να αξιολογείται η πιθανότητα εκροής πόρων, προτού οριστικοποιήσει τους 
ετήσιους λογαριασμούς για το 2021. Κατόπιν αιτήματός μας, το SRB ζήτησε και έλαβε 
τη δήλωση πληρότητας. Το SRB γνωστοποίησε τη φύση των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων που συνδέονται με τη διαφορά αυτή, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι σε 
θέση να ποσοτικοποιήσει τον οικονομικό αντίκτυπο. Δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να 

                                                        
19 Άρθρο 87, παράγραφος 4, του κανονισμού SRM. 
20 Απόφαση που υιοθετήθηκε από τη διοικητική επιτροπή της FROB στις 7 Ιουνίου 2017 

σχετικά με τη Banco Popular Español S.A. 
21 Άρθρο 28, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο iii), του κανονισμού SRM. 
22 Άρθρο 87, παράγραφος 4, του κανονισμού SRM. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://www.frob.es/en/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.aspx?k=2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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θέτουν υπό αμφισβήτηση την απόφαση του SRB να μη γνωστοποιήσει ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις σχετικώς. 

Προσφυγές κατά αποφάσεων μη εξυγίανσης 

25 Τον Μάιο του 2018, το Γενικό Δικαστήριο επιλήφθηκε δύο υποθέσεων 
στρεφόμενων κατά της απόφασης του SRB να μην αναλάβει καμία δράση εξυγίανσης 
όσον αφορά την ABLV Bank AS και τη θυγατρική της ABLV Bank Luxembourg. Για τους 
σκοπούς των ετήσιων λογαριασμών του 2021, το SRB εμμένει στη θέση του ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος εκροής οικονομικών πόρων23 σε σχέση με τις υποθέσεις αυτές· ως 
εκ τούτου, δεν γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις24. Πράγματι, έως τις 
6 Ιουλίου 2022, το Γενικό Δικαστήριο είχε απορρίψει αμφότερες τις υποθέσεις, 
καταλήγοντας25 ωστόσο, σύμφωνα με την προηγούμενη νομολογία, στο συμπέρασμα 
ότι η απόφαση να μην υιοθετηθούν εργαλεία εξυγίανσης έναντι πιστωτικού 
ιδρύματος συνιστά πράξη δεκτική προσφυγής. Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι, 
λαμβανομένης υπόψη της διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει το SRB, δεν υπέπεσε σε 
πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως όταν έκρινε ότι η προσφεύγουσα βρισκόταν σε σημείο 
πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης. Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το SRB 
είχε δικαίωμα να στηριχθεί στην εκτίμηση της ΕΚΤ ως προς το αν η τράπεζα βρισκόταν 
«σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης», προκειμένου να εξακριβώσει ότι δεν 
υπήρχε εύλογη προοπτική ότι άλλα εναλλακτικά μέτρα θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν την πτώχευσή της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η ABLV Bank AS 
καταδικάστηκε στα δικαστικά έξοδα του SRB. 

26 Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2019, το SRB κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
εξυγίανση της AS PNB Banka δεν ήταν αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
σε συνέχεια της εκτίμησης της ΕΚΤ ότι η τράπεζα «βρισκόταν σε σημείο πτώχευσης ή 
πιθανής πτώχευσης». Κατά της απόφασης του SRB να μην εγκρίνει καθεστώς 
εξυγίανσης ασκήθηκε από την τράπεζα προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. 
Τον Μάιο του 2022, το Γενικό Δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία 

                                                        
23 Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης – Οικονομικό 

έτος 2021, σ. 41. 
24 Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης – Οικονομικό 

έτος 2021, σ. 41. 
25 Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-282/18 SRB κατά 

Ernests Bernis κ.λπ. και απόφαση της 6ης Ιουλίου 2022 στην υπόθεση T-280/18 SRB κατά 
ABLV Bank AS. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.en.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=T&num=T-282%252F18&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=fr&lg=&page=1&cid=260324
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-280%252F18&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=610770
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μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης σε συναφείς υποθέσεις26. Το SRB 
εξακολουθεί να αξιολογεί το ενδεχόμενο εκροής οικονομικών πόρων ως απίθανο και, 
ως εκ τούτου, δεν γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στους λογαριασμούς 
του 202127. Δεν εντοπίσαμε αποδεικτικά στοιχεία που να έρχονται σε αντίθεση με την 
εκτίμηση του SRB. 

27  Μετά την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ 
και οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε ορισμένες ρωσικές τράπεζες. Η Sberbank d.d. στην 
Κροατία και η Sberbank banka d.d. στη Σλοβενία θεωρήθηκαν ότι βρίσκονται «σε 
σημείο πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης» λόγω επιδείνωσης της κατάστασής τους 
από άποψη ρευστότητας.28 Συνακολούθως, το SRB αποφάσισε να εγκρίνει καθεστώτα 
εξυγίανσης όσον αφορά τις Sberbank d.d. και Sberbank banka d.d. Στο πλαίσιο του 
αντίστοιχου καθεστώτος εξυγίανσης, το SRB αποφάσισε να μεταβιβάσει όλες τις 
μετοχές που είχαν εκδώσει η Sberbank d.d. και η Sberbank banka d.d. στην Hrvatska 
Poštanska Banka d.d. και στη Nova ljubljanska banka d.d., αντίστοιχα· το SRB 
αποφάσισε επίσης να μην εγκρίνει καθεστώς εξυγίανσης για τη Sberbank Europe AG. 
Μέχρι την υπογραφή των οριστικών λογαριασμών του SRB για το 2021, δεν είχε 
κινηθεί δικαστική διαδικασία κατά της εν λόγω απόφασης. Επομένως, το SRB δεν 
γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή προβλέψεις29 Ωστόσο, μετά τη 
δημοσίευση των λογαριασμών, η Sberbank Europe και η Sberbank της Ρωσίας 
άσκησαν αρκετές προσφυγές κατά του SRB, της Επιτροπής και του Συμβουλίου.30 Ως 
εκ τούτου, οι υποθέσεις αυτές θα συνεκτιμηθούν μόνο κατά την κατάρτιση των 
λογαριασμών για το έτος 2022. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την αρχή «περί μη 
επιδείνωσης της θέσης των πιστωτών» 

28 Προκειμένου να διασφαλίζονται τα βασικά δικαιώματα κυριότητας, στον 
κανονισμό SRM ορίζεται ότι κανένας πιστωτής δεν περιέρχεται σε δυσμενέστερη 
οικονομική θέση ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης, σε σύγκριση με 

                                                        
26 T-275/19 PNB Banka κατά ΕΚΤ, T-301/19 PBN Banka κατά ΕΚΤ, και T-330/19 PNB Banka 

κατά ΕΚΤ. 
27 Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης – Οικονομικό 

έτος 2021, σ. 41. 
28 ECB’s failing or likely to fail assessment, 28 Φεβρουαρίου 2022. 
29 Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης – Οικονομικό 

έτος 2021, σ. 47. 
30 Υποθέσεις T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22, T-

572/22. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-275%252F19&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=617701
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-301%252F19&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=617862
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-330%252F19&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=617999
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.en.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-450%252F22&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=1275817
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=EL
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τη θέση στην οποία θα είχε περιέλθει, εάν εφαρμοζόταν η κανονική διαδικασία 
αφερεγγυότητας. Βάσει της αρχής «περί μη επιδείνωσης της θέσης των πιστωτών», οι 
πιστωτές που θα είχαν τύχει καλύτερης μεταχείρισης, εάν το υπό εξυγίανση ίδρυμα 
είχε υπαχθεί σε κανονική διαδικασία αφερεγγυότητας, πρέπει να λάβουν αποζημίωση 
από το SRF. Προκειμένου να εκτιμηθεί η μεταχείριση των πιστωτών και των μετόχων, 
πρέπει να διενεργηθεί αποτίμηση της διαφοράς ως προς τη μεταχείριση. Καμία 
εξέλιξη δεν σημειώθηκε το 2021 σε σχέση με τις έξι εκκρεμείς υποθέσεις που 
αφορούν την αρχή «περί μη επιδείνωσης της θέσης των πιστωτών». Βλέπε την έκθεσή 
μας για το 2020. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις εισφορές των 
τραπεζών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 

29 Οι τράπεζες της τραπεζικής ένωσης υποχρεούνται εκ του νόμου να 
συνεισφέρουν στο SRF (βλέπε πλαίσιο 3 και παράρτημα III) με βάση το ατομικό 
προφίλ κινδύνου τους, όπως αυτό υπολογίζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/63 της Επιτροπής, και το συγκεκριμένο 
επιδιωκόμενο ύψος, όπως το υπολογίζει το SRB. 

Πλαίσιο 3 

Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) 

Το συγκεκριμένο επιδιωκόμενο ύψος του SRF έχει οριστεί στο 1 % τουλάχιστον 
του συνολικού ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων στην τραπεζική ένωση έως 
το τέλος του 2023. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα ετήσια ανάπτυξη των 
καλυπτόμενων καταθέσεων, αυτό θα ανερχόταν σε περίπου 
80 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ετήσιες εισφορές που κοινοποιήθηκαν σε 
2 896 τράπεζες το 2022 ανήλθαν σε 13,67 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων εισφορών για τον κύκλο του 2022, 
οι διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι του ταμείου θα ανέρχονται περίπου σε 
66 δισεκατομμύρια ευρώ. 

https://www.eca.europa.eu/eI/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EL
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Σημ.: Η διαφορά αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, έως το 2023. 

Στις 27 Ιανουαρίου και στις 8 Φεβρουαρίου 2021, τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας υπέγραψαν συμφωνία για την τροποποίηση της 
Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Οι τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν μηχανισμό ασφαλείας για το SRF, ο οποίος, σύμφωνα με το 
σχέδιο απόφασης του συμβουλίου των διοικητών, θα παρέχει πιστωτικό όριο 
μέχρι το ονομαστικό ανώτατο όριο των 68 δισεκατομμυρίων ευρώ31. Η 
αναθεωρημένη συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ όταν επικυρωθεί από τα κοινοβούλια 
και των 19 μελών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας32. 

Πηγή: SRB, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από υποθέσεις που σχετίζονται με εκ 
των προτέρων εισφορές σε επίπεδο ΕΕ 

30 Κατά τον χρόνο υπογραφής των οριστικών λογαριασμών του SRB για το 2021, 
εκκρεμούσαν κατά του SRB 63 διαδικασίες σχετικά με εκ των προτέρων εισφορές 
(έναντι 44 διαδικασιών το 2020) ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (62) και του 
Δικαστηρίου (1). Δεν είχαν ασκηθεί προσφυγές κατά των αποφάσεων του SRB για τις 
εκ των προτέρων εισφορές του 2022. Μετά την υπογραφή των λογαριασμών, 
κατατέθηκαν 24 προσφυγές κατά των εκ των προτέρων εισφορών του 202233 (βλέπε 

                                                        
31 Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. 

32 Συμφωνία για την τροποποίηση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας. 

33 Η υπόθεση T-347/21, που κινήθηκε στις 21 Ιουνίου 2021, ήταν η πρώτη προσφυγή που 
ασκήθηκε κατά απόφασης του SRB για τις εκ των προτέρων εισφορές του 2021. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

58
65

72,5
75

52,0

42,0

33,0
24,9

17,4
10,8

6,4 6,6 7,5 7,8 9,2 10,4

(ποσά σε δισεκατομμύρια ευρώ)

80

66,0

13,7

Επιδιωκόμενο ύψος του SRF

Πραγματικό ύψος του SRFΓνωστοποιηθείσες
εισφορές

έτος

58
65

https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty-amending-agreement
https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer?_sm_au_=iVVDSDkfWT1DMWkNVkFHNKt0jRsMJ
https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=en
https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=en
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-347%252F21&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=6476
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γράφημα 3). Ως εκ τούτου, οι υποθέσεις αυτές θα συνεκτιμηθούν μόνο κατά την 
κατάρτιση των λογαριασμών για το έτος 2022. 

Γράφημα 3 – Κατανομή των υποθέσεων που αφορούν εκ των προτέρων 
εισφορές ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 2022 

 
Πηγή: SRB. 

31 Στους οριστικούς λογαριασμούς του για το 2021, το SRB γνωστοποίησε 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετικά με εκ των προτέρων εισφορές αξίας 
5,5 εκατομμυρίων ευρώ (έναντι 5 561 εκατομμυρίων ευρώ το 2020) που σχετίζονται 
με οκτώ (έναντι 41 το 2020) εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου34 
(βλέπε γράφημα 4), καθώς το SRB αξιολόγησε τον κίνδυνο εκροής οικονομικών 
πόρων ως πιθανό. Επίσης, γνωστοποίησε ποσό 2,55 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με 
51 υποθέσεις, το οποίο αντιστοιχεί στα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος στα 
οποία θα καταδικαστεί το SRB, εάν τέτοια είναι η απόφαση του ΔΕΕ. 

                                                        
34 Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης – Οικονομικό 

έτος 2021, σ. 39-40. 

Απόφαση σχετικά με εκ των προτέρων εισφορές

2016

1

Σύνολο εκκρεμών 
υποθέσεων ενώπιον 
των δικαστηρίων της ΕΕ

εκ των οποίων έχει 
ασκηθεί αναίρεση

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4
1

6
11

19 22 24

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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Γράφημα 4 – Ιστορική εξέλιξη του ποσού των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων στους λογαριασμούς του SRB σε σχέση με τις εκ των 
προτέρων εισφορές στο SRF 

 
Πηγή: Λογαριασμοί του SRB· το 2021 ποσό ύψους 5 509 446,47 ευρώ αφορούσε ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις σχετικά με νομικές υποθέσεις που αφορούν εκ των προτέρων εισφορές σε επίπεδο ΕΕ και 
ποσό 2 550 000,00 ευρώ τα δικαστικά έξοδα για τις εκκρεμείς υποθέσεις. 

32 Η σημαντική μεταβολή του αναφερόμενου ποσού των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η 
ακύρωση από το Δικαστήριο της απόφασης του SRB σχετικά με τις εκ των προτέρων 
εισφορές του 2017 και η συνακόλουθη διευκρίνιση σχετικά με την ισχύ του νομικού 
πλαισίου για τις εκ των προτέρων εισφορές (βλέπε σημείο 42 και πλαίσιο 5). 
Απόρροια αυτού ήταν να μειωθεί σημαντικά ο οικονομικός κίνδυνος εκταμίευσης από 
το SRF. Αντ’ αυτού, το SRB γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις για δικαστικά 
έξοδα που σχετίζονται με διαδικαστικές πλημμέλειες. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η 
νέα μέθοδος που υιοθέτησε το SRB, βάσει προηγούμενης σύστασής μας35, για την 
εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων (βλέπε σημείο 35) στο πλαίσιο υποθέσεων 
στις οποίες το ενδεχόμενο εκροής οικονομικών πόρων από το SRF θεωρείται πιθανό 
και μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με αξιοπιστία. 

                                                        
35 Ετήσια έκθεση για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του 2020, σύσταση 1, σ. 43. 

20162015 2017 2018 2019 2021

Εθνικές 
διαδικασίες

Δικαστήρια 
της ΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ

(εκατ. ευρώ)

2020

800,8437,1 1 208,7
40,1

1 861

50,5
185,8

181,141,1

5 561,1
81,1

81,1
841,9437,1 1 389,8

90,6
2 046,8 5 561,1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_EL.pdf
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33 Στους λογαριασμούς του για το 2020, το SRB δημοσίευσε τη συνολική αξία των 
εκ των προτέρων εισφορών ως ενδεχόμενων υποχρεώσεων από αντιδικίες, εξαιτίας 
της αβεβαιότητας σχετικά με την προσέγγιση που υιοθέτησε το Δικαστήριο όσον 
αφορά την ισχύ του νομικού πλαισίου σε συνέχεια της απόφασης του Γενικού 
Δικαστηρίου το 202036. Στους λογαριασμούς του για το 2021, το SRB, βασιζόμενο σε 
νέα μέθοδο, γνωστοποίησε την εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ των εισπραχθέντων 
ποσών και του δυνητικού επανυπολογισμού του ποσού των εκ των προτέρων 
εισφορών του 2021 σχετικά με τις νομικές υποθέσεις στις οποίες ο κίνδυνος εκροής 
οικονομικών πόρων εκτιμήθηκε ως πιθανός. 

34 Για τους κύκλους των εκ των προτέρων εισφορών του 2016, του 2017, του 2018, 
του 2019 ή του 2020, το SRB δεν γνωστοποίησε άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
πέραν των σχετικών με τα δικαστικά έξοδα, καθώς εκτίμησε τον κίνδυνο εκροής 
οικονομικών πόρων από το SRF ως απίθανο. Η διαδικασία στις υποθέσεις αυτής 
επαναλήφθηκε μετά την έκδοση των αποφάσεων του Δικαστηρίου σε τρεις υποθέσεις 
που αφορούσαν τον κύκλο εισφορών του 201737. 

Μέθοδος που χρησιμοποίησε το SRB για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ της 
αρχικής απόφασης για τις εκ των προτέρων εισφορές και της ενδεχόμενης 
αναθεωρημένης απόφασης για τις υποθέσεις εκ των προτέρων εισφορών του 2021 

35 Προκειμένου να υλοποιήσει τη σύστασή μας38, το SRB ανέπτυξε νέα μέθοδο για 
τον υπολογισμό της εκτιμώμενης διαφοράς μεταξύ του ποσού της εισφοράς που έχει 
καθοριστεί στην εκάστοτε αρχική απόφαση σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές 
και εκείνου που υπολογίζεται σε ενδεχόμενη αναθεωρημένη απόφαση βάσει 
επανυπολογισμού στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες κινδύνου 
και η διαδικασία προσαρμογής βάσει προφίλ κινδύνου που αποτελούν αντικείμενο 
αμφισβήτησης (βλέπε γράφημα 5 και γράφημα 6). Ωστόσο, η νέα μέθοδος 
χρησιμοποιήθηκε μόνο για εκείνες τις σχετικές με εκ των προτέρων εισφορές 
του 2021 υποθέσεις, για τις οποίες ο κίνδυνος είχε εκτιμηθεί ως πιθανός, ανάλογα με 
το είδος των λόγω ακύρωσης που προβλήθηκαν στις αντίστοιχες προσφυγές. Για τις 
υπόλοιπες εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες αφορούν τις αποφάσεις για τις εκ των 
προτέρων εισφορές της περιόδου 2016-2021, το SRB εκτίμησε τον κίνδυνο ως 

                                                        
36 Απόφαση της 15ης Ιουλίου 2021 στις υποθέσεις C-584/20 P και C-621/20 P, Επιτροπή κατά 

Landesbank Baden-Württemberg και SRB κατά Landesbank Baden-Württemberg. 
37 Υποθέσεις C-584/20 P και C-621/20 P, C-663/20 P και C-664/20 P. 

38 Ετήσια έκθεση για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του 2020, σύσταση 1, σ. 43. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=12782
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=12956
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13549
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13670
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13888
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=14001
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_EL.pdf
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απίθανο. Ως εκ τούτου, δεν εφάρμοσε τη νέα μέθοδο και δεν υπολόγισε ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις. 
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Γράφημα 5 – Υπολογισμός εκ των προτέρων εισφορών: προσδιορισμός 
του προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων 

 
Πηγή: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/63 της Επιτροπής, πίνακας στην αιτιολογική 
σκέψη 136 της απόφασης SRB/ES/2021/22 και νομικές υποθέσεις σχετικά με τον κύκλο εκ των 
προτέρων εισφορών του 2021. 

Ίδιοι πόροι και επιλέξιμες υποχρεώσεις 
καθ’ υπέρβαση των ελάχιστων απαιτήσεων 
ιδίων πόρων και επιλέξιμων υποχρεώσεων
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Γράφημα 6 – Στάδια υπολογισμού των συντελεστών προσαρμογής 
βάσει του προφίλ κινδύνου 

 
Πηγή: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/63 και νομικές υποθέσεις σχετικά με τον κύκλο εκ των 
προτέρων εισφορών του 2021. 

36 Ορισμένοι από τους προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι, επειδή υπάγονται σε 
θεσμικά συστήματα προστασίας (IPS), θα πρέπει να τους παρέχεται ίση προστασία, 
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προφίλ κινδύνου τους. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι το κανονιστικό πλαίσιο είναι 
παράνομο, καθόσον επιτρέπει στο SRB, κατά παράβαση των γενικών αρχών του 
δικαίου της Ένωσης, να καθορίζει διαφορετικούς δείκτες IPS και να εφαρμόζει 
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στην οποία περίπτωση θα ήταν πιθανή τυχόν εκροή οικονομικών πόρων, και 
υπολόγισε ενδεχόμενη υποχρέωση για τις σχετικές υποθέσεις. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EL
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δραστηριότητες, εκτός ισολογισμού ανοίγματα, παράγωγα, πολυπλοκότητα και 
δυνατότητα εξυγίανσης» και την εφαρμογή του πολλαπλασιαστή προσαρμογής 
κινδύνου. Το SRB εκτίμησε ως πιθανό τον κίνδυνο εκροής οικονομικών πόρων και 
υπολόγισε αντίστοιχη ενδεχόμενη υποχρέωση. 

38 Στο πλαίσιο άλλων υποθέσεων αμφισβητείται η από μέρους του SRB ερμηνεία 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63 ως προς το ότι το SRB δεν έλαβε 
υπόψη ορισμένους δείκτες κινδύνου κατά τον υπολογισμό του, και συγκεκριμένα 
τους δείκτες «ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις που κατέχει το ίδρυμα 
πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων», 
τον «δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης» και τους επιμέρους δείκτες 
«πολυπλοκότητα» και «δυνατότητα εξυγίανσης» (βλέπε γράφημα 5 και γράφημα 4 
και γλωσσάριο). Πράγματι, το SRB δεν έλαβε υπόψη τους εν λόγω δείκτες κινδύνου 
στον υπολογισμό του, επικαλούμενο την έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων για όλες 
τις τράπεζες και την ανάγκη ίσης μεταχείρισής τους. Παραδείγματος χάριν, το SRB δεν 
ήταν σε θέση να υπολογίσει τις καθ’ υπέρβαση «ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων» που είχαν στη διάθεσή τους όλες οι 
τράπεζες, καθώς ούτε το SRB ούτε οι ΕΑΕ έχουν ακόμη καθορίσει δεσμευτικές τιμές-
στόχο σχετικά με τις «ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων 
υποχρεώσεων» για όλες τις τράπεζες, δυνάμει των οικείων αρμοδιοτήτων τους. 
Πρόκειται για ζήτημα που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες εκθέσεις μας.39 
Μολονότι, σε ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις, το SRB είχε εκτιμήσει ως πιθανό τον 
συνολικό κίνδυνο εκροής οικονομικών πόρων, δεν γνωστοποίησε ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις για τους οικείους λόγους ακύρωσης που προβλήθηκαν επί της ουσίας, 
λόγω της μη διαθεσιμότητας σχετικών δεδομένων (βλέπε πλαίσιο 4). Επιπλέον, δεν 
συμπεριέλαβε στους λογαριασμούς αιτιολόγηση για τη μη γνωστοποίηση σχετικών 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων. 

                                                        
39 Ειδική έκθεση 23/2017, σύσταση 2α, και ειδική έκθεση 01/2021, σημείο 73. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/eI/Pages/DocItem.aspx?did=57531
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Πλαίσιο 4 

Δείκτες κινδύνου που αμφισβητήθηκαν από τράπεζες και για τους 
οποίους το SRB δεν υπολόγισε χρηματοοικονομικό άνοιγμα 

Η τυποποιημένη αναφορά σχετικά με τον «δείκτη καθαρής σταθερής 
χρηματοδότησης» άρχισε να εφαρμόζεται ως ουσιαστική απαίτηση προληπτικής 
εποπτείας τον Ιούνιο του 202140. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 εισήγαγε την 
εποπτική απαίτηση ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης να διατηρείται 
στο 100 %, με έναρξη εφαρμογής από τις 28 Ιουνίου 202141. Πριν από την 
ημερομηνία αυτή, δεν εφαρμοζόταν δεσμευτικό εναρμονισμένο πρότυπο για τον 
δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, το SRB αποφάσισε να 
μην το χρησιμοποιήσει για τον κύκλο εκ των προτέρων εισφορών του 2021. Το 
SRB θα εφαρμόσει τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης αρχής 
γενομένης από τον κύκλο των εκ των προτέρων εισφορών του 2023. 

Όσον αφορά το σύνολο των υποθέσεων στις οποίες προβάλλονται λόγοι 
ακύρωσης σχετικά με τον δείκτη κινδύνου «διακρατούμενες υποχρεώσεις που 
υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων 
υποχρεώσεων», το SRB δεν ήταν σε θέση να υπολογίσει τη διαφορά στις 
εισφορές μεταξύ των αρχικών αποφάσεων για τις εκ των προτέρων εισφορές και 
μιας ενδεχόμενης αναθεωρημένης απόφασης. Ως εκ τούτου, το SRB δεν 
ποσοτικοποίησε τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τις εν λόγω υποθέσεις σε 
σχέση με τους οικείους λόγους ακύρωσης. 

Το SRB δήλωσε ότι η εφαρμογή του δείκτη κινδύνου «ίδια κεφάλαια και 
επιλέξιμες υποχρεώσεις που κατέχει το ίδρυμα πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων 
ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων» μόνο για τα ιδρύματα για τα 
οποία έχουν ήδη καθοριστεί ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και 
επιλέξιμων υποχρεώσεων θα παραβίαζε την αρχή της ίσης μεταχείρισης. 

Ομοίως, τα δεδομένα σχετικά με τους επιμέρους δείκτες «πολυπλοκότητας» και 
«δυνατότητας εξυγίανσης», δεν διατίθενται σε εναρμονισμένη μορφή για όλα τα 
ιδρύματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς 2019 (κύκλος εκ 
των προτέρων εισφορών του 2021). Ως εκ τούτου, το SRB εκτίμησε ότι δεν μπορεί 
να εφαρμόσει τους εν λόγω επιμέρους δείκτες για τον κύκλο εκ των προτέρων 
εισφορών του 2021. 

39 Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και το πολύπλοκο 
κανονιστικό πλαίσιο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της νέας 

                                                        
40 EBA/ITS/2020/05 Final Draft implementing technical standards on supervisory reporting 

requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013. 
41 Αιτιολογικές σκέψεις 45 έως 48, άρθρο 2, παράγραφος 4, και άρθρο 3, παράγραφος 2, του 

κανονισμού (ΕΕ) 2019/876. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=EL
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=EL
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μεθόδου για την εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων στις υποθέσεις των εκ των 
προτέρων εισφορών βελτίωσε την ακρίβεια του γνωστοποιούμενου ποσού. 

Εξέλιξη υποθέσεων που αφορούν τις αποφάσεις του SRB σχετικά με τις εκ των 
προτέρων εισφορές του 2016 

40 Τον Σεπτέμβριο του 2019, η NRW Bank άσκησε αναίρεση42 κατά της απόφασης 
του Γενικού Δικαστηρίου του Ιουνίου του 2019 στην υπόθεση T-466/16, με την οποία 
η προσφυγή είχε απορριφθεί ως απαράδεκτη. Τον Οκτώβριο του 2021, το Δικαστήριο 
αναίρεσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και ανέπεμψε την υπόθεση στο 
δεύτερο, προκειμένου αυτό να αποφανθεί επί της ουσίας. Το SRB εκτίμησε τον 
σχετικό με τη συγκεκριμένη υπόθεση κίνδυνο ως απίθανο και δεν γνωστοποίησε 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να έρχονται σε αντίθεση με 
την εκτίμηση του SRB. 

Εξέλιξη υποθέσεων που αφορούν τις αναθεωρημένες αποφάσεις του SRB σχετικά με 
τις εκ των προτέρων εισφορές του 2016 

41 Στις 28 Νοεμβρίου 2019, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις του SRB 
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2016 όσον αφορά τρεις τράπεζες, για 
διαδικαστικούς λόγους43. Δεδομένου ότι ο υπολογισμός παρέμενε έγκυρος, το SRB 
εξέδωσε νέα απόφαση σχετικά με τις επίμαχες εκ των προτέρων εισφορές του 2016, 
ακολουθώντας αναθεωρημένη προσέγγιση της διαδικασίας. Τον Μάιο, τον Ιούνιο και 
τον Αύγουστο του 2020, οι τρεις τράπεζες προσέφυγαν ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου ζητώντας την ακύρωση της νέας απόφασης του SRB σχετικά με τις εκ των 
προτέρων εισφορές του 2016. Το Γενικό Δικαστήριο διέταξε την επανάληψη της 
εκδίκασης των υποθέσεων σε τρεις περιπτώσεις44 αφότου το Δικαστήριο εξέδωσε 
απόφαση σε τρεις εκκρεμείς υποθέσεις σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές 
του 201745. Το SRB εκτίμησε τον σχετικό με τις συγκεκριμένες υποθέσεις κίνδυνο ως 
απίθανο και δεν γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν εντοπίσαμε στοιχεία 
που να έρχονται σε αντίθεση με την εκτίμηση του SRB. 

                                                        
42 Υπόθεση C-662/19 P. 
43 Υπόθεση T-365/16, συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-377/16, T-645/16 και T-809/16, καθώς 

και υπόθεσηT-323/16. 
44 Υποθέσεις T-336/20, T-339/20 και T-499/20. 

45 Υποθέσεις C-584/20 P και C-621/20 P, C-663/20 P και C-664/20 P. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-466%252F16&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3656464
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-662%252F19P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3656222
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-365%252F16&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=24445
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-377%252F16&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=24593
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-645%252F16&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=24680
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-809%252F16&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=24905
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-323%252F16&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=25024
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-336%252F20&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=25109
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-339%252F20&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=25185
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=T&num=T-499%252F20&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=fr&lg=&page=1&cid=354991
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13549
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13670
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13888
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=14001
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Εξέλιξη υποθέσεων που αφορούν τις αποφάσεις σχετικά με τις εκ των προτέρων 
εισφορές του 2017 

42 Στις 15 Ιουλίου 2021, το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου αναίρεσε 
την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου σε μία υπόθεση46. Το Δικαστήριο ακύρωσε την 
απόφαση του SRB σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές λόγω ανεπαρκούς 
αιτιολογίας και διατήρησε την ισχύ των επίμαχων διατάξεων του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/63 της Επιτροπής47. Κατόπιν της απόφασης αυτής, το SRB 
εξέδωσε νέα απόφαση για τις εκ των προτέρων εισφορές στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Η 
τράπεζα κατέθεσε αίτημα ακύρωσης της νέας αυτής απόφασης στις 
15 Μαρτίου 202248. Το SRB άσκησε επίσης αιτήσεις αναίρεσης κατά των άλλων δύο 
αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2020 και το Δικαστήριο 
εξέδωσε την απόφασή του στις 3 Μαρτίου 202249 (βλέπε πλαίσιο 5). 

                                                        
46 Απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, Υπόθεση T-411/17, Landesbank Baden-

Württemberg κατά SRB. 
47 Υποθέσεις C-584/20 P και C-621/20 P Επιτροπή κατά Landesbank Baden-Württemberg και 

SRB κατά Landesbank Baden-Württemberg. 
48 Υπόθεση T-142/22, Landesbank Baden-Württemberg κατά SRB. 

49 Υποθέσεις C-663/20 P, SRB κατά Hypo Vorarlberg Bank και C-664/20 P, SRB κατά Portigon 
και Επιτροπής. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EL
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-411%252F17&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=27339
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13549
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0142
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13888
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=14001
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Πλαίσιο 5 

Γενικές επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 
3ης Μαρτίου 2022 επί της απόφασης του SRB σχετικά με τις εκ των 
προτέρων εισφορές του 2017 

Το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές 
του SRB για το 2017 σε σχέση με δύο τράπεζες50, τηρώντας τη γραμμή που 
ακολούθησε το Δικαστήριο στην προηγούμενη απόφασή του της 
15ης Ιουλίου 2021. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο διευκρίνισε τα ακόλουθα: 

1) Η απόφαση του SRB σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2017 και 
το παράρτημά της είχαν επικυρωθεί δεόντως. 

2) Η απόφαση του SRB σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2017 δεν 
ήταν επαρκώς αιτιολογημένη, αλλά η υποχρέωση αιτιολόγησης που υπέχει 
πρέπει να σταθμίζεται με την υποχρέωσή του να προστατεύει τα 
εμπιστευτικά δεδομένα άλλων τραπεζών. Όσον αφορά την έκταση της 
υποχρέωσης αιτιολόγησης που υπέχει το SRB, παραπέμπουμε στη σχετική 
απόφαση και τις διατάξεις του Δικαστηρίου.51  

Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η ακυρωθείσα απόφαση του SRB σχετικά με τις εκ 
των προτέρων εισφορές του 2017 διατηρεί τα αποτελέσματά της έναντι των δύο 
τραπεζών για μέγιστο διάστημα έξι μηνών έως την έναρξη ισχύος νέας απόφασης 
του SRB σχετικά με τον κύκλο των εκ των προτέρων εισφορών του 2017. 

Εξέλιξη υποθέσεων που αφορούν τους κύκλους εκ των προτέρων εισφορών των ετών 
2018-2020 

43 Σε μία από τις υποθέσεις που αφορούσαν τους κύκλους εισφορών του 2018 που 
εκδικάστηκε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (T-758/18, ABLV Bank κατά SRB), το 
SRB είχε κρίνει τον κίνδυνο ακύρωσης απίθανο και δεν είχε γνωστοποιήσει 
ενδεχόμενη υποχρέωση. Τούτο συνάδει με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου να 
απορρίψει την προσφυγή ακύρωσης τον Ιανουάριο του 2021, κατά της οποίας η 
τράπεζα άσκησε αναίρεση τον Μάρτιο του 202152. Τον Σεπτέμβριο του 2022, το 
Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναίρεσης. 

                                                        
50 Υποθέσεις T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank κατά SRB και T-420/17 Portigon AG κατά SRB 

και Επιτροπής. 
51 Υποθέσεις C-584/20 P και C-621/20 P, σκέψη 137, C-663/20 P, σκέψη 102 και C-664/20 P, 

σκέψη 105. 

52 Υπόθεση C-202/21 P, ABLV Bank κατά SRB. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-758%252F18&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=1481152
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-414%252F17&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=28097
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-420%252F17&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=28179
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=355452
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=355607
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=13888
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=14001
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-202%252F21P&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=1481357
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44 Ωστόσο, το SRB έκρινε πιθανό οι επίμαχες σε όλες τις άλλες υποθέσεις 
αποφάσεις σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές που αφορούσαν τους κύκλους 
εισφορών του 2018, του 2019 και του 2020 να ακυρωθούν για διαδικαστικούς λόγους 
λόγω ανεπαρκούς αιτιολόγησης, δεδομένου ότι δεν συμμορφώνονταν πλήρως με τα 
πρότυπα αιτιολόγησης που έθεσε το Δικαστήριο σε τρεις κατ’ αναίρεση διαδικασίες 
(βλέπε σημείο 42). Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες υποθέσεις, το SRB θεωρεί ότι, 
ακόμη και σε περίπτωση εκ νέου έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με τις εκ των 
προτέρων εισφορές κατ’ εκτέλεση δικαστικής απόφασης, ο υπολογισμός των εκ των 
προτέρων εισφορών δεν θα επηρεαζόταν, ανεξαρτήτως της προβολής ουσιαστικών 
ισχυρισμών, δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές θα διορθώνονταν μόνο ως προς την 
αιτιολόγησή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, παραμένει πιθανό το ενδεχόμενο ο 
υπολογισμός των εκ των προτέρων εισφορών να επηρεαστεί στο μέλλον, αλλά μόνον 
αν οι εμπλεκόμενες τράπεζες αποφάσιζαν να προσφύγουν κατά της απόφασης και να 
προβάλουν ουσιαστικούς λόγους κατά των επανεκδοθεισών αποφάσεων. Ως εκ 
τούτου, για τις υποθέσεις του 2018, του 2019 και του 2020, το SRB εκτίμησε απίθανο 
τον σχετικό με τις συγκεκριμένες υποθέσεις κίνδυνο εκροής οικονομικών πόρων από 
το SRF, εξαιρουμένων των δικαστικών εξόδων, και δεν εφάρμοσε τη νέα μέθοδο. 
Συγκριτικά, στις υποθέσεις του 2021 για τις οποίες ο κίνδυνος εκτιμήθηκε πιθανός, το 
SRB εφάρμοσε τη νέα μέθοδο, καθώς έκρινε ευλόγως ότι τα δικαστήρια της ΕΕ θα 
αποφαίνονταν επί της ουσίας όσον αφορά τον υπολογισμό των εκ των προτέρων 
εισφορών. 

45 Συνοψίζοντας, δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να έρχονται σε αντίθεση με τα 
συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το SRB σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
βασιζόμενο στις διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον χρόνο οριστικοποίησης των 
λογαριασμών του 2021. 

Εξέλιξη υποθέσεων που αφορούν τον κύκλο εκ των προτέρων εισφορών του 2021 

46 Κατά της απόφασης σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές του 2021 
ασκήθηκαν 22 προσφυγές ακύρωσης, οι οποίες εκκρεμούν ακόμη ενώπιον του 
Γενικού Δικαστηρίου. Για τις υποθέσεις στις οποίες ο κίνδυνος εκροής οικονομικών 
πόρων εκτιμήθηκε ως πιθανός, το SRB εφάρμοσε τη νέα μέθοδο και υπολόγισε 
ενδεχόμενη υποχρέωση (βλέπε σημεία 35-39). 

47 Δεν εντοπίσαμε αποδεικτικά στοιχεία που να αντικρούουν την εκτίμηση του SRB 
σχετικά με την πιθανότητα εκροής οικονομικών πόρων για τις υποθέσεις του 2021. 
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Υπόθεση που αφορά αμετάκλητες αναλήψεις πληρωμών 

48 Ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου εκκρεμεί μία ακόμη υπόθεση53 σχετικά με την 
ερμηνεία του άρθρου 7, παράγραφος 3, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/81 
του Συμβουλίου στο πλαίσιο συμφωνιών για αμετάκλητες αναλήψεις πληρωμών που 
συνήφθησαν με το SRB. Η προσφεύγουσα, η οποία έπαυσε να λειτουργεί ως 
πιστωτικό ίδρυμα, θεωρεί ότι η άρνηση του SRB να επιστρέψει τα ποσά που είχαν 
καταβληθεί ως εγγύηση σε ρευστό για αμετάκλητες αναλήψεις πληρωμών για την 
περίοδο 2015-2021 συνιστά αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Το SRB 
εκτίμησε ότι ο κίνδυνος εκροής οικονομικών πόρων από το SRF είναι απίθανος. Δεν 
εντοπίσαμε αποδεικτικά στοιχεία που να έρχονται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα 
του SRB. 

Εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων για τα δικαστικά έξοδα του αντιδίκου 

49 Στους οριστικούς λογαριασμούς του για το 2021, το SRB γνωστοποίησε, για 
πρώτη φορά, χωριστές ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αφορούν την καταβολή των 
δικαστικών εξόδων νομικής εκπροσώπησης του αντιδίκου για τις υποθέσεις στις 
οποίες θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο επιτυχούς έκβασης της δίκης για τον 
προσφεύγοντα (χωρίς αυτό να συνεπάγεται κατ’ ανάγκη εκταμίευση πόρων από το 
SRF). Το SRB εκτίμησε τα συνολικά δικαστικά έξοδα για όλες αυτές τις εκκρεμείς 
υποθέσεις σε 2,55 εκατομμύρια ευρώ. Βάσισε την εκτίμησή του αυτή στον τελευταίο 
καταλογισμό τέτοιων εξόδων στο πλαίσιο υπόθεσης παρόμοιας φύσης54. Ωστόσο, στο 
πλαίσιο της ανάλυσής του, το SRB δεν εξέτασε επαρκώς τις διαφορές των υποθέσεων 
ως προς την πολυπλοκότητά τους και τη διάρκεια της διαδικασίας, οι οποίες έχουν 
αντίκτυπο στα συνεπαγόμενα δικαστικά έξοδα. 

50 Σε σχέση με πέντε υποθέσεις, για τις οποίες το SRB εκτίμησε ως πιθανό το 
ενδεχόμενο εκροής οικονομικών πόρων, αναγνώρισε προβλέψεις ύψους 
242 750 ευρώ για το κόστος της νομικής εκπροσώπησης του αντιδίκου. Στο πλαίσιο 
αυτό, σημειώνουμε ότι το SRB ενέγραψε απευθείας ως έξοδο την καταβολή των 
δικαστικών εξόδων για μία υπόθεση που εκδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2021, χωρίς 
να χρησιμοποιήσει τη σχετική με την υπόθεση αυτή πρόβλεψη στους λογαριασμούς 
του 2020. 

                                                        
53 Υπόθεση T-688/21, BNP Paribas Public Sector κατά SRB. 

54 Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης – Οικονομικό 
έτος 2021, σ. 41. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=EL
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-688%252F21&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=473981
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από υποθέσεις σχετικές με εκ των 
προτέρων εισφορές σε εθνικό επίπεδο 

51 Εκτός από τις ανωτέρω υποθέσεις, ορισμένες τράπεζες σε τέσσερα κράτη μέλη 
(Αυστρία, Ιταλία, Φινλανδία και Γερμανία) έχουν κινήσει διοικητικές ή δικαστικές 
διαδικασίες κατά των αποφάσεων που αφορούν τις εκ των προτέρων εισφορές τους. 
Το αμφισβητούμενο ποσό των 4 712 εκατομμυρίων ευρώ (βλέπε πίνακα 3) αφορά 
αποφάσεις σχετικά με εκ των προτέρων εισφορές που αποτελούν αντικείμενο 
προσφυγών σε εθνικό επίπεδο (702 διοικητικές προσφυγές και 9 προσφυγές ενώπιον 
εθνικών δικαστηρίων στις τέσσερις εν λόγω χώρες). Οι περισσότερες από τις 
διαδικασίες κινήθηκαν στη Γερμανία. Σημειώνουμε ότι το συνολικό αμφισβητούμενο 
ποσό αυξήθηκε σε σχέση με το 2020. 

52 Παρά την απόφαση του Δεκεμβρίου του 2019, στην οποία το Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι μόνο το ΔΕΕ μπορούσε να ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων 
του SRB που αφορούν εκ των προτέρων εισφορές στο SRF55, εξακολουθούν να 
κινούνται νέες διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο. Το SRB θεωρεί απίθανο τον κίνδυνο να 
υπάρξει εκροή οικονομικών πόρων εξαιτίας υποθέσεων που στρέφονται κατά 
αποφάσεων σχετικά με εκ των προτέρων εισφορές σε εθνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, 
το SRB δεν γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετιζόμενες με αυτές τις 
υποθέσεις56. 

                                                        
55 Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεσηC-414/18 στις 3 Δεκεμβρίου 2019. 

56 Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης – Οικονομικό 
έτος 2021, σ. 40. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=221243&part=1&doclang=EL&text=&dir=&occ=first&cid=3661665
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-414%252F18&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3661791
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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Πίνακας 3 – Εξέλιξη των αμφισβητούμενων σε εθνικό επίπεδο ποσών, 
που σχετίζονται με τις εκ των προτέρων εισφορές στο SRF 

Εισφορά για 
το έτος 

Αριθμός 
υποθέσεων 

2022 

Αμφισβητούμενα 
ποσά 

2022 

(σε εκατ. ευρώ) 

Αριθμός 
υποθέσεων 

2021 

Αμφισβητούμενα ποσά 

2021 

(σε εκατομμύρια ευρώ) 

2022 3 232 Α/Α Α/Α 

2021 57 1 402 28 632 

2020 30 679 30 679 

2019 135 646 136 662 

2018 113 566 113 566 

2017 131 559 132 578 

2016 238 544 239 545 

2015 4 84 4 84 

Σύνολο 711 4 712 682 3 746 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του SRB· όλα τα ποσά ως έχουν μέχρι τον Μάιο του αντίστοιχου έτους· τα 
ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο εκατομμύριο. 

53 Μολονότι το SRB δεν γνωστοποίησε εκδικαζόμενες σε εθνικό επίπεδο υποθέσεις 
και αμφισβητούμενα ποσά στους λογαριασμούς του για το 2021, συνέχισε να 
παρακολουθεί τις υποθέσεις που εκκρεμούσαν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων 
σχετικά με τις αποφάσεις του SRB για τις εκ των προτέρων εισφορές. Επιπλέον, 
σύμφωνα με την προηγούμενη σύστασή μας57, το SRB ζήτησε και έλαβε έγγραφες 
δηλώσεις πληρότητας από τις ΕΑΕ εκ μέρους του ιδιώτη εξωτερικού ελεγκτή του. 

54 Το επίπεδο των πληροφοριών που παρέχουν οι ΕΑΕ ποικίλλει σημαντικά. Στο 
πλαίσιο της έγγραφης διαβεβαίωσης της, μία ΕΑΕ ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να 
εκτιμήσει την πιθανότητα ακύρωσης των αποφάσεων σχετικά με εκ τις των προτέρων 
εισφορές που αποτελούν αντικείμενο εθνικών διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών 
σε καμία από τις υποθέσεις, πλην εκείνων που αφορούν το έτος 2016, για τις οποίες ο 
συναφής κίνδυνος είχε εκτιμηθεί απίθανος. Μιαν άλλη ΕΑΕ δήλωσε ότι δεν είναι 
δυνατόν να εκτιμήσει τον κίνδυνο για τις σχετικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν σε 
εθνικό επίπεδο. Τέλος, μια τρίτη ΕΑΕ εκτίμησε τον κίνδυνο σχετικά με τις εθνικές 
υποθέσεις της ως απίθανο. 

                                                        
57 Ετήσια έκθεση για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του 2020, σύσταση 2, σ. 44. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_EL.pdf
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με διοικητικές εισφορές 

55 Οι προσφυγές κατά κοινοποιήσεων διοικητικών εισφορών μπορούν να 
υποβληθούν στην επιτροπή προσφυγών του SRB εντός έξι εβδομάδων από την 
ημερομηνία έκδοσης της κοινοποίησης58. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής 
προσφυγών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Το 2021 
οι τράπεζες δεν άσκησαν προσφυγές κατά κοινοποιήσεων διοικητικών εισφορών. 
Κατά συνέπεια, το SRB δεν γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετιζόμενες με 
διοικητικές εισφορές. 

Πρόσθετες πληροφορίες 

56 Το SRB κατέδειξε ότι διέθετε επαρκείς εσωτερικές δικλίδες ελέγχου, οι οποίες 
εξασφαλίζουν την εποπτεία των σχετικών δικαστικών διαφορών ενώπιον των 
δικαστηρίων της ΕΕ και των εθνικών δικαστηρίων. Ωστόσο, εξαιτίας της φύσης των 
διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο, το SRB εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
συνεργασία των σχετικών ΕΑΕ. Διαπιστώσαμε ότι η νομική υπηρεσία του SRB 
διενήργησε, για κάθε κατηγορία διαφορών, εσωτερική εκτίμηση κινδύνου, 
περιλαμβανομένης αντίστοιχης αιτιολόγησης, την οποία διαβίβασε στον υπόλογο. Οι 
εξελίξεις αναφέρονται ανά τακτά διαστήματα στο συμβούλιο του SRB. 

Μέρος II: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Επιτροπής 

57 Στους λογαριασμούς της ως είχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή δεν 
γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις απορρέουσες από τα καθήκοντά της στο 
πλαίσιο του κανονισμού SRM. 

58 Μετά την επικύρωση από την Επιτροπή του καθεστώτος εξυγίανσης της BPE59, 
που εγκρίθηκε από το SRB, τον Ιούνιο του 2022 εκκρεμούσαν ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου 26 υποθέσεις κατά της Επιτροπής. Σε τέσσερις επιπλέον υποθέσεις στις 
οποίες η Επιτροπή ήταν η καθής, το Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε, την 1η Ιουνίου 2022, 
αποφάσεις με τις οποίες απέρριψε τις προσφυγές στο σύνολό τους (βλέπε πλαίσιο 2). 
Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε εκροή οικονομικών πόρων όσον αφορά τις εν λόγω 
υποθέσεις. 

                                                        
58 Άρθρο 85, παράγραφος 3, του κανονισμού SRM. 
59 Επικύρωση του καθεστώτος εξυγίανσης σχετικά με τη Banco Popular Español S.A. (BPE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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59 Η Επιτροπή είναι επίσης η καθής σε δύο υποθέσεις εκ των προτέρων εισφορών 
και παρεμβαίνουσα σε άλλες δίκες σχετικά με εκ των προτέρων εισφορές. Εντούτοις, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις 
εκ των προτέρων εισφορές, δεν γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

60 Δεν εντοπίσαμε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να έρχεται σε αντίθεση με την 
εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με την εν εξελίξει διαφορά που αφορά το καθήκον 
της Επιτροπής όσον αφορά τον SRM. 

Μέρος ΙΙΙ: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Συμβουλίου 

61 Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, δεν υπήρχαν 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να απορρέουν από την εκτέλεση των καθηκόντων του 
βάσει του κανονισμού SRM. 

62 Μέχρι τον Ιούνιο του 2022, το Συμβούλιο δεν είχε εμπλακεί σε αποφάσεις 
εξυγίανσης. 
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Συμπεράσματα και συστάσεις 
63 Όσον αφορά τις υποθέσεις που σχετίζονται με αποφάσεις εξυγίανσης και μη 
εξυγίανσης σε επίπεδο ΕΕ, το SRB και η Επιτροπή εκτίμησαν ως απίθανο τον κίνδυνο 
εκροής οικονομικών πόρων και, κατά συνέπεια, δεν γνωστοποίησαν ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις (βλέπε σημεία 18, 20, 25, 26 και 57). 

64 Στους λογαριασμούς του για το 2021, το SRB γνωστοποίησε ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέονταν με πιθανές 
εκταμιεύσεις από το SRF σε σχέση με υποθέσεις που στρέφονταν κατά των 
αποφάσεων του SRB σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές το 2021. Το SRB 
γνωστοποίησε επίσης ενδεχόμενη υποχρέωση ύψους 2,55 εκατομμυρίων ευρώ για 
δικαστικά έξοδα της νομικής εκπροσώπησης του αντιδίκου. Η γνωστοποίηση αυτή 
αφορά τις περισσότερες από τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν αποφάσεις 
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές των ετών 2016-2021 (βλέπε σημείο 31 και 
γράφημα 4). Στο πλαίσιο της ανάλυσής του, το SRB δεν εξέτασε επαρκώς τις διαφορές 
στις σχετικές υποθέσεις ως προς την πολυπλοκότητα και τη διάρκεια της διαδικασίας, 
γεγονός που επηρεάζει τα συνεπαγόμενα τελικά δικαστικά έξοδα (βλέπε σημείο 49). 

65 Για τις υποθέσεις του 2021 για τις οποίες το SRB εκτίμησε ως πιθανό τον κίνδυνο 
εκροής οικονομικών πόρων από το SRF, εφάρμοσε μέθοδο για τον υπολογισμό της 
εκτιμώμενης διαφοράς μεταξύ του ποσού των εισφορών στην αρχική απόφαση 
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές και του ποσού που προκύπτει κατόπιν του 
ενδεχόμενου επανυπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο 
πραγματικός οικονομικός κίνδυνος που ενέχουν οι υποθέσεις αυτές. Ωστόσο, στο 
πλαίσιο της μεθόδου αυτής συνεκτιμήθηκαν μόνο οι υποθέσεις που θα μπορούσαν 
να ποσοτικοποιηθούν με αξιοπιστία από το SRB. Για τις υποθέσεις εκείνες στις οποίες 
ο κίνδυνος εκτιμήθηκε πιθανός, αλλά το SRB έκρινε ότι δεν ήταν σε θέση να 
ποσοτικοποιήσει το δυνητικό χρηματοοικονομικό άνοιγμα, δεν γνωστοποίησε τη 
φύση της σχετικής αβεβαιότητας, ούτε τους λόγους που τη δικαιολογούν (βλέπε 
σημείο 38). 

66 Το SRB δεν εφάρμοσε τη νέα μέθοδο στις προγενέστερες του 2021 υποθέσεις, 
καθώς εκτίμησε τον κίνδυνο εκροής οικονομικών πόρων ως απίθανο. Σε σχέση με 
όλες τις άλλες υποθέσεις που αφορούν τις αποφάσεις του SRB σχετικά με τις εκ των 
προτέρων εισφορές για τους κύκλους εισφορών του 2018, του 2019 και του 2020, είχε 
κρίνει πιθανό το ενδεχόμενο να ακυρωθούν για διαδικαστικούς λόγους λόγω 
ανεπαρκούς αιτιολόγησης, δεδομένου ότι δεν συμμορφώνονταν πλήρως με τα 
πρότυπα αιτιολόγησης που έθεσε το Δικαστήριο. Κατά την εκτίμηση του SRB, η 
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ακύρωση αυτή δεν θα επηρέαζε τον υπολογισμό του ποσού των εκ των προτέρων 
εισφορών, αλλά θα μπορούσε να έχει συνέπειες όσον αφορά την υποχρέωση 
απόδοσης των δικαστικών εξόδων (βλέπε σημείο 44). 

67 Ομοίως με τους λογαριασμούς προηγούμενων οικονομικών ετών, το SRB δεν 
γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να σχετίζονται με διαδικασίες που είχαν 
κινηθεί σε εθνικό επίπεδο κατά των αποφάσεων εκ των προτέρων εισφορών. Αυτό 
συνάδει με πρόσφατη προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου, στην οποία ορίζεται 
ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο των αποφάσεων του SRB 
σχετικά με τις εκ των προτέρων εισφορές προς το SRF (βλέπε σημείο 52). 

68 Βάσει των διαδικασιών που εφαρμόστηκαν και των αποδεικτικών στοιχείων που 
συνελέγησαν, δεν περιήλθε στην αντίληψή μας κανένα στοιχείο που να μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση 
των καθηκόντων εξυγίανσης του SRB, της Επιτροπής και του Συμβουλίου περιέχουν 
ουσιώδεις ανακρίβειες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά το κλείσιμο 
των λογαριασμών του 2021. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι κάθε εκτίμηση σχετικά με την 
έκβαση των νομικών διαδικασιών που αφορούν αποφάσεις εξυγίανσης και μη 
εξυγίανσης κατά του SRB και της Επιτροπής περιπλέκεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι 
το νομικό πλαίσιο που διέπει την εξυγίανση είναι σχετικά νέο και δημιουργεί μια 
πολύπλοκη, ειδική και πρωτοφανή νομική κατάσταση (βλέπε σημείο 18). 
Σημειώνουμε επίσης ότι οι νομικές διαδικασίες που αφορούν εκ των προτέρων 
εισφορές στο SRF εστιάζουν σε συγκεκριμένες πτυχές των υπολογισμών του SRB, 
καθώς και ότι ο κίνδυνος εκροής οικονομικών πόρων δεν μπορεί να θεωρηθεί 
εντελώς απίθανος (βλέπε σημεία 36 και 37). 

69 Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν εύλογα την 
οικονομική κατάσταση, ο υπόλογος πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε σχετική 
πληροφορία. Για την κατάρτιση των λογαριασμών του SRB για το 2021, ο υπόλογος 
του SRB είχε στη διάθεσή του εκτίμηση κινδύνου ανά κατηγορία, για τις δικαστικές 
διαφορές εν εξελίξει, που καταρτίστηκε από τη νομική υπηρεσία του SRB, καθώς και 
λεπτομερή ανάλυση της νέας μεθόδου υπολογισμού των ενδεχόμενων υποχρεώσεων. 
Η εκτίμηση κινδύνου περιλάμβανε επίσης ορισμένες αιτιολογικές σκέψεις (βλέπε 
σημείο 56). Ωστόσο, ο υπόλογος δεν έλαβε έγγραφες δηλώσεις πληρότητας από την 
FROB σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες που αφορούσαν την εξυγίανση της Banco 
Popular Español (βλέπε σημείο 24), κάτι που έγινε ωστόσο μετά τη δημοσίευση των 
οριστικών λογαριασμών. Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 2 σύστασής μας του 2020, το SRB 
έλαβε έγγραφη δήλωση πληρότητας εκ μέρους της ιδιωτικής εταιρείας εξωτερικού 
ελέγχου του, από τις αρμόδιες εθνικές αρχές εξυγίανσης σχετικά με τις εθνικές 
διαδικασίες που αφορούν τις εκ των προτέρων εισφορές (βλέπε σημείο 53). 
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Σύσταση 1 – Απευθείας αίτημα για γραπτή δήλωση 
πληρότητας σχετικά με τις διαδικασίες ενώπιον εθνικών 
αρχών 

Το SRB πρέπει να ζητά γραπτές δηλώσεις πληρότητας, οι οποίες να περιλαμβάνουν 
εκτίμηση της πιθανότητας εκροής οικονομικών πόρων λόγω διαδικασιών που έχουν 
κινηθεί σε εθνικό επίπεδο σχετικά με εξυγίανση ή εκ των προτέρων εισφορές στο SRF 
απευθείας από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης, πριν από την οριστικοποίηση των 
ετήσιων λογαριασμών του. 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: Παρουσίαση των λογαριασμών 
του SRB για το 2022 

Σύσταση 2 – Περαιτέρω βελτίωση της μεθόδου υπολογισμού 
της πιθανής καταβολής δικαστικών εξόδων 

Κατά την ποσοτικοποίηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με την 
τακτοποίηση των δικαστικών εξόδων νομικής εκπροσώπησης του αντιδίκου, το SRB 
πρέπει να αναλύει τις σχετικές υποθέσεις σε μεγαλύτερο βάθος, λαμβάνοντας υπόψη 
την πολυπλοκότητά τους, μεταξύ άλλων και την πιθανή διάρκεια της διαδικασίας. 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: Παρουσίαση των λογαριασμών 
του SRB για το 2022 

Σύσταση 3 – Γνωστοποίηση πιθανών εκταμιεύσεων από το 
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 

Για τις σχετικές με εκ των προτέρων εισφορές υποθέσεις, για τις οποίες το SRB εκτιμά 
πιθανό τον κίνδυνο εκροής οικονομικών πόρων, αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιήσει 
με αξιοπιστία την ενδεχόμενη υποχρέωση, το SRB πρέπει να γνωστοποιεί στους 
λογαριασμούς του τη φύση της αβεβαιότητας και τους λόγους που τη δικαιολογούν. 

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: Παρουσίαση των λογαριασμών 
του SRB για το 2022 
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο 
Mihails KOZLOVS, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη 
συνεδρίασή του της 8ης Νοεμβρίου 2022. 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Tony Murphy 
Πρόεδρος 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα I – Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
διαθέσιμα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των θεσμικών και 
λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ 
Το ΔΕΕ (βλέπε γράφημα 7) συγκροτείται από δύο δικαιοδοτικά όργανα: το Δικαστήριο 
και το Γενικό Δικαστήριο. Στο πλαίσιο του Δικαστηρίου, οι γενικοί εισαγγελείς 
διατυπώνουν στις προτάσεις τη γνώμη τους σχετικά με υποθέσεις, προκειμένου να 
υποστηρίξουν το Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Το Γενικό Δικαστήριο 
συστάθηκε με σκοπό να ελαφρύνει τον φόρτο του Δικαστηρίου. Εκδικάζει κυρίως 
υποθέσεις που υποβάλλουν ιδιώτες και εταιρείες κατά πράξεων της ΕΕ και 
κανονιστικών πράξεων που τους αφορούν άμεσα, καθώς και αγωγές που αποσκοπούν 
στην καταβολή αποζημίωσης για ζημίες που προκαλούνται από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Η προσβολή των αποφάσεων του Γενικού 
Δικαστηρίου ενώπιον του Δικαστηρίου είναι δυνατή εντός δύο μηνών, ωστόσο οι 
προσφυγές αυτές αφορούν αμιγώς νομικά ζητήματα. 

Γράφημα 7 – Σύνθεση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Δικαστήριο Γενικό Δικαστήριο
ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

X11 X27 X54
Γενικοί 

εισαγγελείς
Ένας δικαστής από κάθε 

κράτος μέλος της ΕΕ
Δύο δικαστές από κάθε 

κράτος μέλος της ΕΕ

ελαφρύνει τον φόρτο
του Δικαστηρίου

υποστηρίζουν το Δικαστήριο 
κατά τις συσκέψεις του 

διατυπώνοντας αμερόληπτες 
προτάσεις
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Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να προσβάλουν αποφάσεις θεσμικών 
και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ έχουν στη διάθεσή τους διάφορα ένδικα 
μέσα (βλέπε γράφημα 8). Ένα είδος ένδικου μέσου είναι η προσφυγή ακύρωσης κατά 
νομικά δεσμευτικής απόφασης που είτε απευθύνεται στο πρόσωπο είτε το αφορά 
άμεσα και ατομικά. Προκειμένου να επιτύχουν την ακύρωση απόφασης της ΕΕ ή 
οργάνου της, οι προσφεύγοντες πρέπει να καταθέσουν την προσφυγή τους εντός δύο 
μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης60. 

Γράφημα 8 – Διαθέσιμα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων θεσμικών και 
λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της ΣΛΕΕ και της νομολογίας. 

Ένα άλλο είδος ένδικου μέσου είναι η αγωγή αποζημίωσης λόγω εξωσυμβατικής 
ευθύνης της ΕΕ. Η προθεσμία για την κατάθεση τέτοιας αγωγής61 είναι πέντε έτη. 
Προκειμένου να γίνει δεκτή αγωγή αποζημίωσης, ο προσφεύγων πρέπει να αποδείξει 
ότι το θεσμικό όργανο διέπραξε κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που χορηγεί 
δικαιώματα σε άτομα, ότι ο προσφεύγων υπέστη ζημία και ότι υπάρχει άμεση 

                                                        
60 Με το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ ορίζεται χρονοδιάγραμμα εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση 

του μέτρου ή από την κοινοποίησή του στον προσφεύγοντα, ή ελλείψει των ανωτέρω, από 
την ημέρα που ο προσφεύγων έλαβε γνώση. 

61 Άρθρο 268 ΣΛΕΕ, άρθρο 87, παράγραφος 5, του κανονισμού SRM και άρθρο 46 του 
Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου. 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(απόφασης)

Άρθρο 263 ΣΛΕΕ

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
(εξωσυμβατική ευθύνη)

Άρθρα 268 και 340 ΣΛΕΕ

2 μήνες 5 έτη

Νομικά δεσμευτική πράξη Παράνομη συμπεριφορά

Άμεσο και ατομικό έννομο 
συμφέρον Πραγματική και βέβαιη ζημία

Προς όφελος 
του προσφεύγοντος

Άμεση αιτιώδης συνάφεια

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(κατάθεσης)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
(απλοποιημένες)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-el-div-c-0000-2016-201606984-05_01.pdf
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αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράνομης πράξης και της ζημίας που υπέστη ο 
προσφεύγων. 

Κάθε δικαστική διαδικασία ξεκινά με την υποβολή προσφυγής από τον 
προσφεύγοντα, όπου αναφέρονται οι λόγοι ακύρωσης και τα επιχειρήματα των 
οποίων γίνεται επίκληση, καθώς και τα αιτήματα του προσφεύγοντος. Εντός δύο 
μηνών62, ο καθ’ ου υποχρεούται να υποβάλει γραπτό υπόμνημα αντίκρουσης. 

Συνήθως, ο προσφεύγων μπορεί στη συνέχεια να απαντήσει στο υπόμνημα 
αντίκρουσης και ο καθ’ ου μπορεί να υποβάλει υπόμνημα ανταπάντησης. Στη 
διαδικασία έχουν δικαίωμα να παρέμβουν και άλλα μέρη που μπορούν να 
αποδείξουν έννομο συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης, με την κατάθεση 
υπομνήματος παρέμβασης, υποστηρίζοντας τα αιτήματα ενός διαδίκου. Επιπλέον, τα 
δικαστήρια της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν να θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα στους 
διαδίκους, οι οποίοι υποχρεούνται να απαντήσουν. Στο τέλος της έγγραφης αυτής 
διαδικασίας, τα δικαστήρια της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να διεξαγάγουν 
δημόσια ακρόαση ενώπιον του ΔΕΕ. Στη συνέχεια, οι δικαστές αποφασίζουν και 
εκδίδουν την απόφασή τους σε δημόσια συνεδρίαση (βλέπε γράφημα 9). Προσφυγή 
κατά των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να υποβληθεί ενώπιον του 
Δικαστηρίου εντός δύο μηνών και δέκα ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης 
στους διαδίκους63. Εάν δεν υποβληθεί προσφυγή, οι αποφάσεις τελεσιδικούν μετά 
την παρέλευση του ως άνω διαστήματος. 

Γράφημα 9 – Τυπική διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων ενώπιον του ΔΕΕ 

 
Πηγή: ΕΕΣ.  

                                                        
62 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατόπιν 

αιτιολογημένης αίτησης του καθ’ ου, βάσει του άρθρου 81 του Κανονισμού Διαδικασίας 
του Γενικού Δικαστηρίου (ΕΕ  L 105 της 23.4.2015, σ. 1). Αυτό συνέβη στις περισσότερες 
υποθέσεις που συνδέονταν με την εξυγίανση της BPE. 

63 Άρθρο 56 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ

Κατάθεση 
δικογράφου

Υπόμνημα 
αντικρούσεως

Aνταλλαγή/-ές
έγγραφων 

υπομνημάτων

Επ’ ακροατηρίου 
συζήτηση/συζητήσεις

Απόφαση

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-el-div-t-0000-2018-201810296-05_02.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-el-div-t-0000-2018-201810296-05_02.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-el-div-c-0000-2016-201606984-05_01.pdf
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Παράρτημα II – Διαδικασία και απόφαση εξυγίανσης 
Γράφημα 10 – Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (για την εξυγίανση 
τραπεζών που απειλούνται με πτώχευση) 

 
Πηγή: ΕΕΣ και σχετικό νομικό πλαίσιο [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014]. 

ΑΛΥΣΙΔΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
Τράπεζα που χαρακτηρίζεται ότι 

βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή 
πιθανής πτώχευσης (FOLTF)

Είναι άμεσα διαθέσιμα εναλλακτικά 
μέτρα του ιδιωτικού τομέα;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Είναι η εξυγίανση απαραίτητη
για λόγους δημοσίου συμφέροντος;

Δεν λαμβάνει 
χώρα εξυγίανση

ΝΑΙ ΟΧΙ

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
για τη στάθμιση του δημόσιου συμφέροντος:

συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών, προστασία 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προστασία 
των δημόσιων πόρων, προστασία των καταθετών, 
προστασία των κεφαλαίων και των περιουσιακών 

στοιχείων των πελατών.

Έγκριση 
καθεστώτος 
εξυγίανσης

Εκκαθάριση 
τράπεζας υπό 

κανονικές 
διαδικασίες 

αφερεγγυότητας

Σύσκεψη εκτελεστικών 
στελεχών ΕΚΤ/SRB

Σύσκεψη εκτελεστικών 
στελεχών SRB
σε συνεργασία με την ΕΚΤ

Σύσκεψη εκτελεστικών 
στελεχών του SRB

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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Γράφημα 11 – Διαδικασία λήψης αποφάσεων που οδηγούν σε 
εξυγίανση και τρέχουσες διαφορές 

 
* Η ΕΚΤ δεν εμπίπτει στην εμβέλεια του ελέγχου αυτού. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του νομικού πλαισίου. 

  

Προσφεύγοντες

Ένδικες διαδικασίες

Εκτίμηση της 
κατάστασης πτώχευσης 

ή πιθανής πτώχευσης

Καθεστώς εξυγίανσης

Απόφαση επικύρωσης

Εκτελεστική απόφαση

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Νομικό πλαίσιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα*

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Εθνική Αρχή Εξυγίανσης
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Παράρτημα III – Υπολογισμός και διαδικασία είσπραξης εκ των 
προτέρων εισφορών 
Διαδικασία είσπραξης εκ των προτέρων εισφορών προς το Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης 

Από το 2016, το SRB είναι υπεύθυνο για τον υπολογισμό των εισφορών στο SRF64, σε 
στενή συνεργασία με τις ΕΑΕ. Η εισφορά ανά τράπεζα υπολογίζεται είτε κατ’ αποκοπή 
για τις μικρές (μη ριψοκίνδυνες) τράπεζες είτε κατ’ αναλογία (βάσει κινδύνου, κατά 
περίπτωση) για τις μεγαλύτερες ή ριψοκίνδυνες τράπεζες65 (βλέπε γράφημα 12). 

Γράφημα 12 – Μέθοδος υπολογισμού των εκ των προτέρων εισφορών 

 
Πηγή: SRB. 

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό παρέχονται στο SRB από τις 
ΕΑΕ, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία από τις τράπεζες. Στη συνέχεια, το SRB διαβιβάζει 
την απόφασή του σε κάθε ΕΑΕ. Τους αποστέλλει την απόφασή του με το σκεπτικό της, 
ένα τυποποιημένο έντυπο που περιέχει πληροφορίες για κάθε τράπεζα που υπάγεται 
στην αρμοδιότητά της (μεταξύ των οποίων το ποσό των εκ των προτέρων εισφορών 
που πρέπει να καταβληθούν), ανάλυση του υπολογισμού και συναφή στοιχεία της 
τράπεζας (εναρμονισμένο παράρτημα). Βασιζόμενες στους υπολογισμούς του SRB, οι 
ΕΑΕ εισπράττουν τις εισφορές και μεταφέρουν τα ποσά στο SRF66, το οποίο τελεί υπό 

                                                        
64 Άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/81 του Συμβουλίου. 
65 Άρθρο 4, παράγραφος 1, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63 της Επιτροπής. 
66 Συμφωνία του Συμβουλίου για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο 

Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, 14 Μαΐου 2014. 

ΕΤΗΣΙΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΤΟΧΟΣ
Κατανομή του στόχου 
μεταξύ των ιδρυμάτων 

ΜΗ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΑ

ΜΙΚΡΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΑ

ΜΕΓΑΛΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠ

ΗΝ ΠΟΣΩΝ

ΒΑΣΗ/ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ/ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ SRF

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ/ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: 

Σύνολο 
υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Καλυπτόμενες 

καταθέσεις
Προσαρμογή 
παραγώγων

Ενδοομιλικές 
υποχρεώσεις

Ειδικές 
αφαιρέσεις 

του 
ιδρύματος

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EL
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/el/pdf
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τη διαχείριση του SRB (βλέπε γράφημα 13). Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 
υπολογισμού και κοινοποίησης, πρέπει να πληρούνται ορισμένες τυπικές 
διατυπώσεις. 

Γράφημα 13 – Διαδικασία είσπραξης των εκ των προτέρων εισφορών 
και προβλεπόμενα ένδικα μέσα 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του νομικού πλαισίου. 

 

Διοικητική 
προσφυγή ή ένδικες 
διαδικασίες ενώπιον 
των εθνικών 
δικαστηρίων

Ένδικες διαδικασίες 
ενώπιον του 
Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καταβολή
της εισφοράς

Μεταφορά
της εισφοράς

ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ 
την τράπεζα 
(τιμολόγιο)

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ

τα σχετικά 
στοιχεία

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ

τα συλλεχθέντα
στοιχεία

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 
τα ποσά 
των εισφορών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
για τις εκ των 
προτέρων 
εισφορές

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ 
τις εκ των 
προτέρων 
εισφορές

Τράπεζα

ΕΑΕ

SRB
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Παράρτημα IV – Παρακολούθηση των συστάσεων του προηγούμενου έτους 

Έτος έκδοσης Σύσταση Κατάσταση Αναλυτικά 

2021 

Το SRB πρέπει να αναπτύξει μέθοδο για τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης διαφοράς των 
εισφορών μεταξύ των αρχικών αποφάσεων 
για τις εκ των προτέρων εισφορές και τυχόν 
αναθεωρημένης απόφασης, κατά 
περίπτωση. 

Ολοκληρώθηκε 

Το SRB ανέπτυξε μέθοδο για την εκτίμηση των ποσών 
που θα ενδεχομένως να έχει την υποχρέωση να 
καταβάλει στα συνεισφέροντα ιδρύματα στο πλαίσιο 
δικαστικών διαφορών, στις περιπτώσεις που κρίνει 
πιθανό το ενδεχόμενο επιτυχούς έκβασης της δίκης για 
τον προσφεύγοντα· στους λογαριασμούς του 2021 
αναγνωρίζεται ως ενδεχόμενη υποχρέωση σχετικά με 
τις υποθέσεις αυτές μόνο η διαφορά μεταξύ των ποσών 
που εισπράχθηκαν και των ποσών που προκύπτουν από 
πιθανή αναθεωρημένη απόφαση. 

2021 

Το SRB πρέπει να επαναφέρει τη διαδικασία 
παρακολούθησης αυτών των υποθέσεων, 
ζητώντας από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης 
να παρέχουν σε ετήσια βάση γραπτή 
διαβεβαίωση σχετικά με τις παρεχόμενες 
πληροφορίες, καθώς και αξιολόγηση της 
πιθανότητας επιτυχούς έκβασης των 
διαδικασιών που στρέφονται κατά 
αποφάσεων για εκ των προτέρων εισφορές. 

Ολοκληρώθηκε 

Για τους λογαριασμούς του 2021, το SRB ζήτησε από τις 
εθνικές αρχές εξυγίανσης τον Ιανουάριο του 2022 να 
παράσχουν στον εξωτερικό ελεγκτή του —με 
κοινοποίηση στο SRB— μια αξιολόγηση της πιθανής 
έκβασης αυτών των εκκρεμών διοικητικών προσφυγών 
και των διαφορών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων 
που σχετίζονται με εκ των προτέρων εισφορές και 
εκτίμηση της υποχρέωσης που μπορεί να προκύψει από 
αυτές τις προσφυγές. 
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Συντομογραφίες 
Ακρωνύμιο ή 
συντομογραφία Διευκρίνιση 

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΑΕ Εθνική Αρχή Εξυγίανσης 

ΕΕΣ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Κανονισμός SRM 

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). 

ΣΛΕΕ Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

BPE Banco Popular Español S.A. 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(ισπανική εθνική αρχή εξυγίανσης) 

IPS Θεσμικά συστήματα προστασίας (Institutional 
Protection Schemes) 

SRB Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης 

SRF Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 

SRM Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=EL
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Γλωσσάριο 
Δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης: Πρότυπο ρευστότητας βάσει του 
οποίου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν επαρκή σταθερή 
χρηματοδότηση ώστε να καλύπτουν τη διάρκεια των μακροπρόθεσμων περιουσιακών 
στοιχείων τους. 

Ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων: Απαίτηση βάσει 
της οποίας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να κατέχουν επαρκή μέσα ώστε 
να μπορούν να καλύπτουν τις ζημίες και να ανακεφαλαιοποιούνται σε περίπτωση που 
αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσχέρειες και τεθούν υπό εξυγίανση. 

Εναρμονισμένο παράρτημα: Παράρτημα της απόφασης του Ενιαίου Συμβουλίου 
Εξυγίανσης σχετικά με τις ετήσιες εισφορές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο 
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα για τον έλεγχο του υπολογισμού των εισφορών τους. 

Εξυγίανση: Η ομαλή εκκαθάριση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που βρίσκεται 
σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας 
των βασικών του λειτουργιών, τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
και την προστασία των δημόσιων πόρων με ελαχιστοποίηση της ανάγκης για δημόσια 
χρηματοοικονομική στήριξη. 

Καθεστώς εξυγίανσης: Απόφαση στην οποία προσδιορίζονται τα μέσα που πρέπει να 
εφαρμοστούν για την εκκαθάριση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που βρίσκεται 
σε σημείο πτώχευσης. 

Κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1): Κεφάλαια ύψιστης ποιότητας 
τα οποία πρέπει να διαθέτουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για απεριόριστη και 
άμεση χρήση για την κάλυψη κινδύνων ή ζημιών αμέσως μετά την επέλευσή τους. 

Σχέδιο εξυγίανσης: Περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος και της στρατηγικής εξυγίανσης, στην οποία προσδιορίζονται τρόποι για 
την άρση τυχόν εμποδίων στην εξυγίανση και για την εκπλήρωση των ελάχιστων 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων. 
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Η απάντηση του Ενιαίου Συμβουλίου 
Εξυγίανσης 
Απάντηση του SRB στο πλαίσιο 4 

Το SRB τονίζει ότι, λόγω της μη διαθεσιμότητας εναρμονισμένων στοιχείων, σύμφωνα 
με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/63 της 
Επιτροπής, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν εφάρμοσε τον δείκτη κινδύνου «Δείκτης 
καθαρής σταθερής χρηματοδότησης» στο πλαίσιο του πυλώνα «Σταθερότητα και 
ποικιλομορφία πηγών χρηματοδότησης». 

Το SRB κάνει δεκτές τις συστάσεις 1, 2 και 3. 
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Η απάντηση της Επιτροπής 
Η Επιτροπή έλαβε γνώση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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Η απάντηση του Συμβουλίου 
Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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Κλιμάκιο ελέγχου 
Δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, για τη 
σύσταση του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, το ΕΕΣ υποβάλλει ετησίως έκθεση 
σχετικά με τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση των 
καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
δυνάμει του κανονισμού αυτού. 

Η εν λόγω έκθεση καταρτίστηκε από το Τμήμα Ελέγχου IV (Ρύθμιση των αγορών και 
ανταγωνιστική οικονομία), του οποίου προεδρεύει ο Mihails Kozlovs, Μέλος του ΕΕΣ. 
Επικεφαλής του ελέγχου ήταν ο Rimantas Šadžius, Μέλος του ΕΕΣ, 
συνεπικουρούμενος από τους Mindaugas Pakštys, προϊστάμενο του ιδιαίτερου 
γραφείου του, Matthias Blaas, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο του, 
Ιωάννα Μεταξοπούλου, διευθύντρια, Michal Machowski, διοικητικό στέλεχος, 
Λεωνίδα Τσονάκα, υπεύθυνο έργου, Carlos Soler Ruiz, Armin Hosp, Nadiya Sultan, 
Ιωάννη Στέρπη, ελεγκτές, και Andreea-Maria Feipel-Cosciug και Κλοτίλδη Καντζά, 
νομικές συμβούλους. Τον σχεδιασμό των γραφικών ανέλαβε η Giuliana Lucchese. 

 

Από αριστερά: Λεωνίδας Τσονάκας, Mindaugas Pakstys, Rimantas Šadžius,  
Andreea-Maria Feipel-Cosciug, Κλοτίλδη Καντζά, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz, 
Ιωάννης Στέρπης. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
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