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Τελικές κατευθυντήριες γραμμές
για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής
που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και
τον κανονισμό/την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
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1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις
υποβολής στοιχείων
Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών
1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου
16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά 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, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές,
πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ.
τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους),
συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται
κυρίως στα ιδρύματα.

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών
3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες
αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να
συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους
λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις 11/09/2017 Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει
άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις
πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο
της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@eba.europa.eu με την επισήμανση
«EBA/GL/2017/02». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως
εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους.
Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην
ΕΑΤ.
4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό 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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Τίτλος I – Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Αντικείμενο
1. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τη σχέση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της
οδηγίας 2013/36/ΕΕ με την οδηγία 2014/59/ΕΕ για τους σκοπούς της ακολουθίας
απομείωσης και μετατροπής. Οι κατευθυντήριες γραμμές διασαφηνίζουν αυτή τη σχέση για
τους σκοπούς του άρθρου 48 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, το οποίο διέπει την ακολουθία
απομείωσης και μετατροπής όταν εφαρμόζεται το μέτρο της αναδιάρθρωσης παθητικού.
Αφορούν επίσης το άρθρο 60 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ακολουθία απομείωσης
και μετατροπής κεφαλαιακών μέσων στο σημείο μη βιωσιμότητας (PONV). Ως «κεφαλαιακά
μέσα» στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές νοούνται μέσα τα οποία ταξινομούνται ως
μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1), πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1
(AT1) ή μέσα της κατηγορίας 2 (T2) για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Το άρθρο 48 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ορίζει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν
εφαρμόζουν το μέτρο της αναδιάρθρωσης παθητικού, οι αρχές εξυγίανσης να ασκούν τις
εξουσίες απομείωσης και μετατροπής, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων εξαιρέσεων δυνάμει
του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, με την ακόλουθη σειρά:
στοιχεία CET1· στη συνέχεια, μέσα ΑΤ1· στη συνέχεια, μέσα Τ2· στη συνέχεια, άλλο χρέος
μειωμένης εξασφάλισης που δεν αποτελεί μέσα ΑΤ1 ή Τ2 βάσει της ιεράρχησης των
απαιτήσεων σύμφωνα με τη συνήθη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας· στη συνέχεια, τις
υπόλοιπες επιλέξιμες υποχρεώσεις βάσει της ιεράρχησης των απαιτήσεων σύμφωνα με τη
συνήθη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας.
3. Το άρθρο 48 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ αναφέρει ότι οι αρχές εξυγίανσης
επιμερίζουν τις ζημίες εξίσου μεταξύ των μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και των
επιλέξιμων υποχρεώσεων ιδίας τάξεως, εκτός εάν, σε περίπτωση προαιρετικών εξαιρέσεων
από το μέτρο της αναδιάρθρωσης παθητικού δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2014/59/ΕΕ, επιτρέπεται διαφορετικός επιμερισμός ζημιών μεταξύ των
υποχρεώσεων ιδίας τάξεως. Σε αυτή την περίπτωση, το επίπεδο απομείωσης ή μετατροπής
που εφαρμόζεται σε άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 44 παράγραφος 3, εφόσον το επίπεδο απομείωσης και μετατροπής συμμορφώνεται
με τη διασφάλιση περί μη επιδείνωσης της θέσης των πιστωτών (NCWO) που αναφέρεται
στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της εν λόγω οδηγίας.
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4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, προτού εφαρμοστεί
απομείωση ή μετατροπή σε άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις με ίδια σειρά
προτεραιότητας, οι αρχές εξυγίανσης μετατρέπουν ή μειώνουν την αξία πρόσθετων μέσων
της κατηγορίας 1, μέσων της κατηγορίας 2 και άλλων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης,
όταν οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν έχουν ήδη μετατραπεί και οι όροι τους προβλέπουν τα
ακόλουθα: (α) μείωση της αξίας του μέσου, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που
επηρεάζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τη φερεγγυότητα ή τα επίπεδα ιδίων
κεφαλαίων του ιδρύματος· ή (β) μετατροπή των μέσων σε μετοχές ή άλλους τίτλους
ιδιοκτησίας, σε περίπτωση επέλευσης τέτοιου γεγονότος.
5. Το άρθρο 48 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ορίζει ότι, όταν οι αρχές εξυγίανσης
μειώνουν, αλλά δεν μηδενίζουν, την αξία ενός μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του εν
λόγω άρθρου, τηρούν την ιεράρχηση των πιστωτών και ασκούν τις εξουσίες απομείωσης και
μετατροπής στο εναπομένον ποσό της εν λόγω αξίας σύμφωνα με το καθεστώς της
παραγράφου 1. Επιπροσθέτως, το άρθρο 48 παράγραφος 5 ορίζει ότι, κατά τη λήψη
απόφασης σχετικά με το κατά πόσον οι υποχρεώσεις πρόκειται να απομειωθούν ή να
μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο, οι αρχές εξυγίανσης δεν μετατρέπουν μία κατηγορία
υποχρεώσεων εάν άλλη κατηγορία υποχρεώσεων χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας
εξακολουθεί κατά βάση να μην έχει μετατραπεί σε μετοχές ή να μην έχει απομειωθεί, εκτός
εάν επιτρέπεται διαφορετικός τρόπος ενεργείας βάσει του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3
της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 48 και, ιδίως, η πρώτη παράγραφος δημιουργούν διάφορες σχέσεις
με το καθεστώς που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την οδηγία
2014/59/ΕΕ, οι οποίες πρέπει να διασαφηνιστούν. Ειδικότερα, αυτή η σχέση αφορά τα
κεφαλαιακά μέσα (ιδίως κατηγοριών ΑΤ1 και Τ2) για τους σκοπούς της ακολουθίας
απομείωσης και μετατροπής. Στα σημεία 69, 73 και 74 του άρθρου 2 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2014/59/ΕΕ, τα εν λόγω μέσα ορίζονται ως μέσα τα οποία πληρούν τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 52 και 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
αλλά δεν προσδιορίζεται η μεταχείριση μέσων της ίδιας κατηγορίας ή έκδοσης τα οποία
υπόκεινται, ωστόσο, σε διαφορετικό καθεστώς για σκοπούς υπολογισμού των ίδιων
κεφαλαίων του ιδρύματος.

2. Πεδίο και επίπεδο εφαρμογής
7. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε αρχές εξυγίανσης οι οποίες
εφαρμόζουν το μέτρο της αναδιάρθρωσης παθητικού ή ασκούν την εξουσία απομείωσης ή
μετατροπής κεφαλαιακών μέσων στο σημείο μη βιωσιμότητας σε ιδρύματα ή οντότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Τίτλος ΙΙ – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση μέσων
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την οδηγία
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2013/36/ΕΕ για τους σκοπούς της ακολουθίας απομείωσης και
μετατροπής
8. Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν μόνο τη σχέση μεταξύ του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ με την οδηγία 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την
ακολουθία απομείωσης και μετατροπής στην περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της
αναδιάρθρωσης παθητικού ή άσκησης της εξουσίας μετατροπής μέσων στο σημείο μη
βιωσιμότητας. Δεν αφορούν οποιαδήποτε άλλη σχέση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την οδηγία 2013/36/ΕΕ.
9. Σκοπός τους είναι να διασαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τα συμβατικά χαρακτηριστικά των μέσων που εκδίδει η οντότητα στην
οποία εφαρμόζεται το μέτρο της αναδιάρθρωσης παθητικού ή ασκούνται εξουσίες για μέσα
στο σημείο μη βιωσιμότητας, τα οποία ταξινομούνται ως πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή
μέσα της κατηγορίας 2 σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
575/2013 και την οδηγία 2013/36/ΕΕ, κατά τον προσδιορισμό της σειράς απομείωσης ή
μετατροπής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το εν λόγω πλαίσιο αναγνωρίζει μέσα ως
κεφαλαιακά μέσα, αλλά, λόγω των ειδικότερων συμβατικών χαρακτηριστικών τους, αυτά
εξαιρούνται πλήρως ή εν μέρει από τον υπολογισμό των «ιδίων κεφαλαίων». Οι αρχές
εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η μεταχείριση μέσων ίδιας κατηγορίας όσον
αφορά την ακολουθία απομείωσης και μετατροπής που περιγράφεται στο άρθρο 48
παράγραφος 1 ή το άρθρο 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ συμμορφώνεται με την
ιεράρχηση των πιστωτών σε συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
10. Γενικός κανόνας 1: Κατά την εφαρμογή του μέτρου της αναδιάρθρωσης παθητικού ή την
άσκηση εξουσίας απομείωσης και μετατροπής μέσων στο σημείο μη βιωσιμότητας, η αρχή
εξυγίανσης θα πρέπει να μεταχειρίζεται τα κεφαλαιακά μέσα που ανήκουν στην ίδια
κατηγορία όσον αφορά την ακολουθία που προβλέπεται στο άρθρο 48 ή το άρθρο 60 της
οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τα οποία είναι της ίδιας τάξεως σε
περίπτωση αφερεγγυότητας, με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων
χαρακτηριστικών τους ή μη ενεργοποιημένων συμβατικών όρων που διέπουν την
απομείωση και τη μετατροπή. Ειδικότερα, θα πρέπει να απομειώνονται στον ίδιο βαθμό ή να
υπόκεινται σε ίδιους όρους μετατροπής. Εάν κάποιο γεγονός ενεργοποίησης συμβατικών
όρων το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα την απομείωση ή τη μετατροπή ενός μέσου λάβει
χώρα πριν ή ταυτόχρονα με την άσκηση οποιασδήποτε από τις δύο εξουσίες, η αξιολόγηση
της ιεράρχησης των πιστωτών θα πρέπει να αποτυπώνει τα αποτελέσματα της εν λόγω
απομείωσης ή μετατροπής.
11. Γενικός κανόνας 2: Κατά τον προσδιορισμό της σειράς και του ποσού της απομείωσης ή της
μετατροπής, η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο όλα τα μέσα
που είναι επιλέξιμα ως ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το μέρος 2 ή το μέρος 10 τίτλος 1
κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ανεξάρτητα από το εάν εξαιρούνται
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πλήρως ή εν μέρει από τον υπολογισμό των ίδιων κεφαλαίων ενός ιδρύματος. Ειδικότερα, θα
πρέπει να απομειώνονται στον ίδιο βαθμό ή να υπόκεινται σε ίδιους όρους μετατροπής.
12. Ακολούθως παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτών των γενικών
κανόνων από τις αρχές εξυγίανσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Εφαρμογή γενικού κανόνα 1: εκδοθέντα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 (ΑΤ1) τα οποία
πληρούν απόλυτα τις προϋποθέσεις του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και
μέσα για τα οποία ισχύει η αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος σύμφωνα με το μέρος
10 τίτλος 1 κεφάλαιο 2 του εν λόγω κανονισμού, τα οποία είναι της ίδιας τάξεως στην
ιεράρχηση των πιστωτών, υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση όσον αφορά την ακολουθία
απομείωσης και μετατροπής. Ειδικότερα, θα πρέπει να απομειώνονται στον ίδιο βαθμό ή να
υπόκεινται σε ίδιους όρους μετατροπής.
13. Για να συμπεριλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια, τα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 θα
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Το
άρθρο 52 ορίζει ότι τα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 θα πρέπει να περιέχουν συμβατικές
διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες, εάν επέλθει κάποιο γεγονός ενεργοποίησης, η αξία του
μέσου απομειώνεται σε μόνιμη ή προσωρινή βάση ή το μέσο μετατρέπεται σε μέσο
κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, το
άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ορίζει επιπλέον ότι
τα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 πρέπει να μετατρέπονται όταν ο δείκτης κεφαλαίου
κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 μειώνεται στο 5,125% ή σε υψηλότερο επίπεδο, εάν
διευκρινίζεται στις διατάξεις που διέπουν το μέσο. Οι διατάξεις του μέσου μπορεί να
προβλέπουν περισσότερα από ένα γεγονότα ενεργοποίησης και πρέπει να προσδιορίζουν
είτε τον συντελεστή της μετατροπής και ένα όριο του επιτρεπόμενου ποσού της μετατροπής
είτε ένα εύρος εντός του οποίου τα μέσα θα μετατραπούν σε μέσα κεφαλαίου κοινών
μετοχών της κατηγορίας 1 [άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013].
14. Η οδηγία 2006/48/ΕΚ δεν θέτει την ίδια προϋπόθεση για σκοπούς επιλεξιμότητας των μέσων
ως ίδιων κεφαλαίων.
15. Σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους 10 τίτλος 1 κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 (αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για κεφαλαιακά μέσα), τα στοιχεία
που είναι επιλέξιμα ως ίδια κεφάλαια σύμφωνα με μέτρα ενσωμάτωσης της οδηγίας
2006/48/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων για
τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, παρόλο που δεν πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 52 και εξής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013. Επομένως, τα μέσα για τα οποία ισχύει η αποδοχή του προϋφιστάμενου
καθεστώτος και τα οποία δεν προβλέπουν τη συμβατική ενεργοποίηση του άρθρου 54 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα όρια
που προβλέπονται στον κανονισμό.
16. Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα 1 και για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός στην ιεράρχηση των
πιστωτών, η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να μεταχειρίζεται όλα τα πρόσθετα μέσα της
κατηγορίας 1 τα οποία είναι της ίδιας τάξεως στις διαδικασίες αφερεγγυότητας με τον ίδιο
τρόπο για σκοπούς απομείωσης και μετατροπής (εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται στην
οδηγία 2014/59/ΕΕ) χωρίς να λαμβάνει υπόψη άλλες διαφορές μεταξύ της ικανότητας
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απορρόφησης ζημιών αυτών των πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 ως αποτέλεσμα των
συμβατικών ρητρών που ισχύουν για αυτά. Επομένως, στην περίπτωση εφαρμογής του
μέτρου της αναδιάρθρωσης παθητικού ή άσκησης των εξουσιών απομείωσης και
μετατροπής μέσων στο σημείο μη βιωσιμότητας, η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να
μεταχειρίζεται με ισοδύναμο τρόπο τα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 που έχουν εκδοθεί
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 για
τα οποία ισχύει η αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος.
17. Τα μέσα για τα οποία ισχύει η αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα όρια του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (μέρος 10 κεφάλαιο 2), σύμφωνα με τα οποία τα εν λόγω
στοιχεία εξαιρούνται προοδευτικά από τα ίδια κεφάλαια ( 2). Εφαρμόζοντας τον γενικό
κανόνα 1 και τον γενικό κανόνα 2, με τη σειρά απομείωσης και μετατροπής, τα πρόσθετα
μέσα της κατηγορίας 1 που συμμορφώνονται με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 και τα μέσα για τα οποία ισχύει η αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος,
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού που εξαιρείται προοδευτικά από τα ίδια
κεφάλαια λόγω των ορίων που τίθενται στο μέρος 10 κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 (ιδίως το άρθρο 486), θα πρέπει να υφίστανται την ίδια μεταχείριση.
Εφαρμογή γενικού κανόνα 2: μέσα της κατηγορίας 2 τα οποία υπάγονται στο καθεστώς
απόσβεσης θα πρέπει να υφίστανται την ίδια μεταχείριση με τα μέσα της κατηγορίας 2 τα οποία
περιλαμβάνονται πλήρως στα ίδια κεφάλαια.
18. Σύμφωνα με το καθεστώς απόσβεσης που προβλέπεται στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, η αξία ενός μέσου της κατηγορίας 2 που μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στα
ίδια κεφάλαια είναι η ονομαστική αξία του η οποία αποσβένεται σε σταθερή βάση κατά τη
διάρκεια των 5 τελευταίων ετών πριν από τη ληκτότητά του. Το ποσό που υπόκειται σε
απόσβεση δεν περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια, ακόμα και εάν το μέσο της κατηγορίας 2
είναι επιλέξιμο σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Κατά τον
προσδιορισμό της σειράς και του ποσού απομείωσης ή μετατροπής, η αρχή εξυγίανσης θα
πρέπει να μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο μέσα της κατηγορίας 2 που περιλαμβάνονται
στην ίδια κατηγορία και δεν θα πρέπει να εφαρμόζει διακριτική μεταχείριση στην έκδοση
των ίδιων μέσων της κατηγορίας 2.
19. Το αποσβεσμένο ποσό των μέσων της κατηγορίας 2 θα πρέπει να υφίσταται επίσης την ίδια
μεταχείριση με το ποσό των μέσων της κατηγορίας 2 που περιλαμβάνεται στα ίδια
κεφάλαια, όταν το καθεστώς απόσβεσης εφαρμόζεται σε ένα μέσο για το οποίο ισχύει η
αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζοντας τους
γενικούς κανόνες 1 και 2 και σύμφωνα με την ιεράρχηση των πιστωτών, το πλήρες
ονομαστικό ποσό ενός μέσου της κατηγορίας 2 για το οποίο ισχύει η αποδοχή του
προϋφιστάμενου καθεστώτος και το οποίο υπόκειται στο καθεστώς απόσβεσης θα πρέπει να

(2) Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, όλα τα ποσά των στοιχείων που υπολογίζονται στα ίδια
κεφάλαια σύμφωνα με τα όρια που προβλέπονται στο μέρος 10 κεφάλαιο 2 του κανονισμού για τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις υφίστανται την ίδια μεταχείριση.
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υφίσταται την ίδια μεταχείριση με μέσα της κατηγορίας 2 της ίδιας τάξεως για σκοπούς
προσδιορισμού της ακολουθίας και του ποσού απομείωσης και μετατροπής.
20. Επιπροσθέτως, τα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 θα πρέπει να υφίστανται την ίδια
μεταχείριση ανεξάρτητα από το εάν επηρεάζονται ή όχι από τα όρια που προβλέπονται στο
άρθρο 486 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Τίτλος III – Τελικές διατάξεις και εφαρμογή
21. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εφαρμόζονται στις εθνικές πρακτικές
εξυγίανσης από τις οικείες αρχές εξυγίανσης 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή τους.

