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1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων 

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 

1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/20101. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες 
γραμμές. 

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες 
εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής 
Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον 
συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, για τις οποίες ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές, θα 
πρέπει να συμμορφώνονται ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. με 
τροποποίηση του νομικού τους πλαισίου ή των εποπτικών διαδικασιών τους), ακόμα και όταν 
οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ιδρύματα. 

Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ αν συμμορφώνονται ή προτίθενται να 
συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να παραθέσουν τους 
λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις (14.11.2021). Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει 
άπρακτη, η ΕΑΤ θα θεωρήσει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις 
πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον ιστότοπο της ΕΑΤ, 
με την επισήμανση «EBA/GL/2021/08». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από 
πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να αναφέρουν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων 
αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να 
αναφέρεται στην ΕΑΤ. 

4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 3. 

  

 

1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης  
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12). 
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2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και 
ορισμοί 

Αντικείμενο 

5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού και 
παρακολούθησης του κατώτατου ορίου για την υποχρέωση εγκατάστασης ενδιάμεσης 
ενωσιακής μητρικής επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 21β της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και 
εξειδικεύουν ορισμένες διαδικαστικές παραμέτρους σχετικά με την εγκατάσταση των 
ενδιάμεσων ενωσιακών μητρικών επιχειρήσεων.  

Πεδίο εφαρμογής 

6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 
επενδύσεων με άδεια λειτουργίας στην Ένωση, οι οποίες είναι θυγατρικές ομίλων τρίτης 
χώρας («ιδρύματα»), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 64) της οδηγίας 
2013/36/ΕΕ, και στα υποκαταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 21β παράγραφος 5 
στοιχείο β) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ («υποκαταστήματα τρίτης χώρας»).  

Αποδέκτες 

7. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 σημείο 2) στοιχείο i) και σημείο 2) στοιχείο viii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
και στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 1) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010, όποτε τα εν λόγω χρηματοοικονομικά ιδρύματα εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. 

Ορισμοί 

8. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην οδηγία 
2013/36/ΕΕ και στην οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 έχουν την ίδια έννοια και στις κατευθυντήριες 
γραμμές. 

3. Εφαρμογή 

Ημερομηνία εφαρμογής 

9. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν από την 14.11.2021. 
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4. Κατευθυντήριες γραμμές 

Προδιαγραφές για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση του 
κατώτατου ορίου  

10. Η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού ενός ομίλου τρίτης χώρας στην Ένωση θα πρέπει 
να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21β παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ως το 
άθροισμα των στοιχείων ενεργητικού των εγκατεστημένων στην ΕΕ μητρικών ιδρυμάτων του 
εν λόγω ομίλου που ενοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στην Ένωση μαζί με τα επιμέρους 
στοιχεία ενεργητικού των ιδρυμάτων που δεν αποτελούν μέρος ομίλου που υπόκειται σε 
ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 111 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ («αυτόνομα 
ιδρύματα») συν τα στοιχεία ενεργητικού των υποκαταστημάτων τρίτης χώρας του εν λόγω 
ομίλου.  

11. Όσον αφορά τον υπολογισμό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν τα 
ακόλουθα:  

α. Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες διατίθενται σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα 
με το μέρος έβδομο Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις σχετικές 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. 

β. Όταν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν διατίθενται σε τριμηνιαία βάση 
σύμφωνα με το μέρος έβδομο Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις σχετικές 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την υποβολή εποπτικών 
αναφορών.  

12. Το κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 21β παράγραφος 4 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ θα 
πρέπει να θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί όταν ο μέσος όρος της συνολικής αξίας των στοιχείων 
ενεργητικού ενός ομίλου τρίτης χώρας στην Ένωση, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 10 και 11 κατά τα προηγούμενα τέσσερα τρίμηνα, είναι ίσος ή υπερβαίνει τα 
40 δισεκατομμύρια ευρώ.  

13. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, για ομίλους τρίτης χώρας που 
λειτουργούν μέσω περισσότερων του ενός ιδρυμάτων στην Ένωση, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 21β παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, το κατώτατο όριο θα πρέπει να θεωρείται 
ότι έχει επιτευχθεί και η υποχρέωση που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο θα πρέπει να 
θεωρείται ότι ισχύει, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι προϋποθέσεις:  
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α. η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού του εν λόγω ομίλου στην Ένωση, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11 με σημείο αναφοράς την 27η 
Ιουνίου 2019, είναι ίση ή μεγαλύτερη από 40 δισεκατομμύρια ευρώ·  

β. στις 30 Δεκεμβρίου 2023, η μέση συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού του ομίλου 
στην Ένωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12, είναι ίση ή μεγαλύτερη από 40 
δισεκατομμύρια ευρώ.  

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), όταν δεν είναι διαθέσιμη η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού στην Ένωση στις 27 Ιουνίου 2019, η αξία αυτή θα πρέπει να 
υπολογίζεται κατά προσέγγιση με βάση τη συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού στις 
30 Ιουνίου 2019.  

14. Θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν υπάρχει πλέον υπέρβαση του κατώτατου ορίου που ορίζεται 
στο άρθρο 21β παράγραφος 4 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όταν η συνολική αξία των στοιχείων 
ενεργητικού ενός ομίλου τρίτης χώρας στην Ένωση, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 10 και 11, παραμένει κάτω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ επί δώδεκα συναπτά 
τρίμηνα και δεν υπάρχουν εύλογες προσδοκίες ότι θα αυξηθεί ξανά άνω των 40 
δισεκατομμυρίων ευρώ. 

15. Τα εγκατεστημένα στην ΕΕ μητρικά ιδρύματα και τα αυτόνομα ιδρύματα που ανήκουν σε 
όμιλο τρίτης χώρας θα πρέπει να υπολογίζουν τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 10 και 11, τη συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού του ομίλου στην 
Ένωση συνολικά, και να αξιολογούν αν το όριο έχει επιτευχθεί, έχει υπάρξει υπέρβαση αυτού 
ή όχι, σύμφωνα με τις παραγράφους 12 έως 14 («τριμηνιαίες αξιολογήσεις»).  Κατά την 
εγκατάστασή τους, μόνο οι ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
διενεργούν τους εν λόγω υπολογισμούς και τις τριμηνιαίες αξιολογήσεις.  

16. Μέχρι την εγκατάσταση των ενδιάμεσων ενωσιακών μητρικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 21β παράγραφος 1 ή 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, τα εγκατεστημένα στην ΕΕ μητρικά 
ιδρύματα και τα αυτόνομα ιδρύματα που ανήκουν σε όμιλο τρίτης χώρας θα πρέπει να 
παρακολουθούν σε μακροπρόθεσμη βάση και τουλάχιστον ετησίως το κατώτατο όριο που 
αξιολογείται σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, έναντι του στρατηγικού 
σχεδιασμού και της πρόβλεψης στοιχείων ενεργητικού για χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 
τριών ετών για τον όμιλο στο σύνολό του («μελλοντική παρακολούθηση»).  

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων και υποκαταστημάτων 
ομίλου τρίτης χώρας και υποβολή στις αρμόδιες αρχές  

17. Για τη διενέργεια των τριμηνιαίων αξιολογήσεων και της μελλοντικής παρακολούθησης, τα 
εγκατεστημένα στην ΕΕ μητρικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων 
ενωσιακών μητρικών επιχειρήσεων κατά την εγκατάστασή τους, των αυτόνομων ιδρυμάτων 
και των υποκαταστημάτων τρίτης χώρας ενός ομίλου τρίτης χώρας θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν εγκαίρως μεταξύ τους όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.  Ειδικότερα, τα 
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υποκαταστήματα τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλλουν εγκαίρως στα εγκατεστημένα στην 
ΕΕ μητρικά ιδρύματα και στα αυτόνομα ιδρύματα του σχετικού ομίλου τρίτης χώρας όλες τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των στοιχείων 
ενεργητικού τους σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11. Κατά την εγκατάσταση των 
ενδιάμεσων ενωσιακών μητρικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 21β παράγραφος 1 ή 
2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, τα υποκαταστήματα τρίτης χώρας του εν λόγω ομίλου τρίτης χώρας 
θα πρέπει να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες στις ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές 
επιχειρήσεις, αλλά όχι πλέον στα αυτόνομα ιδρύματα του σχετικού ομίλου τρίτης χώρας.  

18. Τα εγκατεστημένα στην ΕΕ μητρικά ιδρύματα και τα αυτόνομα ιδρύματα ενός ομίλου τρίτης 
χώρας θα πρέπει να συντονίζονται για να ειδοποιούν, παρέχοντας όλες τις σχετικές 
πληροφορίες και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρμόδια αρχή που πρόκειται να 
οριστεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 5 της 
οδηγίας 2013/36/ΕΕ, με βάση την παραδοχή ότι όλα τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας στην Ένωση και έχουν την ίδια, εγκατεστημένη στην ΕΕ μητρική χρηματοδοτική 
εταιρεία συμμετοχών αποτελούσαν μέρος ενός ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη 
εποπτεία σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο («αρχή ενοποιημένης εποπτείας») ή, κατά 
περίπτωση, όταν κανένα από τα ιδρύματα ενός ομίλου τρίτης χώρας δεν είναι πιστωτικό 
ίδρυμα, την αρμόδια αρχή που πρόκειται να οριστεί ως αρχή εποπτείας του ομίλου σύμφωνα 
με το άρθρο 46 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 («αρχή εποπτείας του ομίλου»), όταν αναμένουν 
ότι ο όμιλος τρίτης χώρας των εν λόγω ιδρυμάτων θα επιτύχει το όριο εντός των επόμενων 
τριών ετών με βάση τη μελλοντική παρακολούθηση.  

19. Τα εγκατεστημένα στην ΕΕ μητρικά ιδρύματα και τα αυτόνομα ιδρύματα ενός ομίλου τρίτης 
χώρας θα πρέπει να συντονίζονται ώστε να υποβάλλουν εγκαίρως στις αντίστοιχες αρμόδιες 
αρχές τους τις τριμηνιαίες αξιολογήσεις μαζί με όλες τις συνοδευτικές χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες.  Κατά την εγκατάσταση των ενδιάμεσων ενωσιακών μητρικών επιχειρήσεων, οι 
τριμηνιαίες αξιολογήσεις μαζί με όλες τις συνοδευτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται μόνο από τις ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές επιχειρήσεις στην αρχή 
ενοποιημένης εποπτείας ή στην αρχή εποπτείας του ομίλου, κατά περίπτωση. Τα 
υποκαταστήματα τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές τους τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 17.  

20. Τα εγκατεστημένα στην ΕΕ μητρικά ιδρύματα ενός ομίλου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων ενωσιακών μητρικών επιχειρήσεων κατά την 
εγκατάστασή τους, θα πρέπει να παρέχουν στις θυγατρικές τους εγκαίρως και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις τριμηνιαίες αξιολογήσεις τους και μελλοντική 
παρακολούθηση μαζί με όλες τις σχετικές συνοδευτικές πληροφορίες. 

21. Όταν από τη μελλοντική παρακολούθηση προκύπτει ότι ένας όμιλος τρίτης χώρας θα επιτύχει 
το κατώτατο όριο, τα εγκατεστημένα στην ΕΕ μητρικά ιδρύματα και τα αυτόνομα ιδρύματα 
του εν λόγω ομίλου θα πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση για όλες τις εποπτικές 
διαδικασίες και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εκπληρώσουν όλες τις 
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αναγκαίες νομικές απαιτήσεις για να τεθεί αμέσως σε λειτουργία η ενδιάμεση ενωσιακή 
μητρική επιχείρηση μόλις επιτευχθεί το όριο.  

Οδηγίες για τις αρμόδιες αρχές 

22. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουν 
ότι τα ιδρύματα και τα υποκαταστήματα τρίτης χώρας ή, κατά την εγκατάστασή τους, οι 
ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα τρίτης χώρας 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το άρθρο 21β της οδηγίας 
2013/36/ΕΕ, όπως ορίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.  Ειδικότερα, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα και τα υποκαταστήματα 
τρίτης χώρας ή, κατά την εγκατάστασή τους, από τις ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές 
επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα τρίτης χώρας, όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 19 και ότι τα υποκαταστήματα τρίτης χώρας συμμορφώνονται πλήρως με 
την υποχρέωσή τους να αναφέρουν όλα τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν στις 
δραστηριότητές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1α στοιχείο α) της οδηγίας 
2013/36/ΕΕ. 

23. Για τους σκοπούς της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 21β παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2013/36/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΑΤ σε ετήσια βάση, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου οποιουδήποτε 
δεδομένου έτους, τις πληροφορίες που έχουν λάβει από τα ιδρύματα και τα υποκαταστήματα 
τρίτης χώρας ή, κατά την εγκατάστασή τους, από τις ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές 
επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα τρίτης χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 19, για τα 
τέσσερα τρίμηνα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. 

24. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 23, σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής της συνολικής 
αξίας των στοιχείων ενεργητικού ενός ιδρύματος ή υποκαταστήματος τρίτης χώρας που 
αποτελεί μέρος ομίλου τρίτης χώρας, η αρμόδια αρχή θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του έτους, 
να ενημερώσει την ΕΑΤ σχετικά με τη μεταβολή αυτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η 
συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού των εν λόγω ιδρυμάτων ή υποκαταστημάτων τρίτης 
χώρας θα πρέπει να γνωστοποιείται ως ο μέσος όρος της συνολικής αξίας των εν λόγω 
στοιχείων ενεργητικού που θα υπολογίζεται κατά τα προηγούμενα τέσσερα τρίμηνα, 
ανεξάρτητα από το ημερολογιακό έτος. 

25. Εάν η αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή η αρχή εποπτείας του ομίλου έχει λάβει τη 
γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 18, ή εάν η τριμηνιαία αξιολόγηση δείξει ότι 
έχει επιτευχθεί το κατώτατο όριο και η ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση δεν έχει 
εγκατασταθεί ακόμη, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας ή η αρχή εποπτείας του ομίλου θα 
πρέπει να έρθει σε επαφή με το κοινοποιούν ίδρυμα και με άλλες σχετικές αρχές τουλάχιστον 
για να καθοριστούν τα ακόλουθα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση: 
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α. αν οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21β παράγραφος 2 και το άρθρο 21β 
παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ θα πρέπει να 
εφαρμοστούν στον συγκεκριμένο όμιλο τρίτης χώρας· 

β. λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 26 και 27, το χρονοδιάγραμμα για την 
εγκατάσταση της ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής επιχείρησης. 

26. Κατά τον καθορισμό του σχετικού χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 25 
στοιχείο β), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ενδιάμεση ενωσιακή μητρική 
επιχείρηση θα είναι σε λειτουργία όταν επιτευχθεί το όριο. Τα ιδρύματα θα πρέπει να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη συμμόρφωσή τους με την απαίτηση 
αυτή. 

27. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 26 και για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παραγράφου 25 στοιχείο β), οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προβλέπουν ένα επαρκές 
χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής επιχείρησης, όταν η 
επίτευξη του κατώτατου ορίου δεν ήταν προβλέψιμη στο πλαίσιο της μελλοντικής 
παρακολούθησης που ορίζεται στην παράγραφο 16 και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τηρηθεί 
το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στην παράγραφο 26, ιδίως σε περιπτώσεις όπως 
συγχωνεύσεις και εξαγορές που δεν προβλέπονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου, ή 
όταν υπάρχει εύλογη πρόβλεψη ότι η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού του εν λόγω 
ομίλου στην Ένωση θα μειωθεί μόνιμα κάτω από το κατώτατο όριο εντός χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία επίτευξης του κατώτατου 
ορίου. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερο και δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει το ένα έτος ή, σε εξαιρετικές αιτιολογημένες περιπτώσεις, έως και δύο έτη από 
την ημερομηνία επίτευξης του κατώτατου ορίου, εκτός εάν η συνολική αξία των στοιχείων 
ενεργητικού του εν λόγω ομίλου στην Ένωση έχει μειωθεί και παραμένει κάτω από το όριο. 

28. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 21β της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και 
δεν έχει εγκατασταθεί ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση εντός του 
χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται στην παράγραφο 25 στοιχείο β) και σύμφωνα με την 
παράγραφο 26 ή 27, οι αρμόδιες αρχές των ιδρυμάτων του εν λόγω ομίλου τρίτης χώρας θα 
πρέπει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να συντονιστούν προκειμένου να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το άρθρο 21β της οδηγίας 
2013/36/ΕΕ. 

29. Όταν η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού ενός ομίλου τρίτης χώρας στην Ένωση, όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11, έχει μειωθεί σημαντικά και μόνιμα 
κάτω από το κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 21β παράγραφος 4 της οδηγίας 
2013/36/ΕΕ λόγω στρατηγικών μεταβολών στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες του εν λόγω 
ομίλου τρίτης χώρας, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και, κατά περίπτωση, η αρχή εποπτείας 
του ομίλου και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ομίλου, να 
συντονιστούν για να καθορίσουν αν θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν υπάρχει πλέον υπέρβαση 
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του κατώτατου ορίου πριν από το τέλος της περιόδου των δώδεκα συναπτών τριμήνων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 14. 


