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1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις
υποβολής στοιχείων
Καθεστώς των συστάσεων
1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις 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 συστάσεις.
2. Οι συστάσεις 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 συστάσεις , 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
συστάσεις απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα.

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων
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 συστάσεις, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη
συμμόρφωσης, έως τις 26.03.2018. 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 δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@eba.europa.eu με την επισήμανση «EBA/REC/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.
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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. Στην παρούσα σύσταση προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να καλύπτονται οι
νομικές οντότητες και τα υποκαταστήματα (οντότητες ή οντότητες του ομίλου) στο σχέδιο
ανάκαμψης του ομίλου, το οποίο καταρτίζεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 5
έως 9 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 2 , τα άρθρα 3 έως 21 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) 2016/1075 3 της Επιτροπής, τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/02 σχετικά
με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης 4 και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ
EBA/GL/2014/06 σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια
ανάκαμψης 5.

Αποδέκτες
6. Οι παρούσες συστάσεις απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
σημείο 2 περίπτωση i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, και ιδίως στην αρχή ενοποιημένης
εποπτείας και στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 9 της
οδηγίας 2014/59/ΕΕ για τους σκοπούς του σχεδιασμού ανάκαμψης του ομίλου.
7. Οι παρούσες συστάσεις απευθύνονται στα πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· στις μεικτές χρηματοοικονομικές
εταιρείες συμμετοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013· και στις επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και ιδίως στις μητρικές επιχειρήσεις στην
Ένωση και στις σχετικές οντότητες του ομίλου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
εποπτικής ενοποίησης.

Πεδίο εφαρμογής
8. Οι παρούσες συστάσεις εφαρμόζονται σε σχέδια ανάκαμψης ομίλου τα οποία καταρτίζονται
από ομίλους που ανήκουν σε μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη στην ΕΕ.

2

ΕΕ L 173, σ. 190.

3

ΕΕ L 184, σ. 1.

4

Διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1147256/EBA-GL-201502_EL_Guidelines+on+recovery+plans+indicators.pdf/4f25d38e-f232-4704-ad64-1e5eeecc6c67
5

Διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/984909/EBA_2014_EL.pdf/51a3c07b-0346-4121-aa2a-0c0180f9dde0
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9. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, οι μεικτές
χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως
αναφέρονται στο σημείο 7, καθώς και οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
συμμορφώνονται με τις παρούσες συστάσεις.

Ορισμοί
10.Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και καθορίζονται στις
οδηγίες 2014/59/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και στις πράξεις που αναφέρονται στο σημείο 5,
έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες συστάσεις.

3. Εφαρμογή
Ημερομηνία εφαρμογής
11.Οι παρούσες συστάσεις εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018.
12.Μόνον όσον αφορά την πρώτη υποβολή του αρχικού σχεδίου ανάκαμψης μετά την ημερομηνία
εφαρμογής της παρούσας σύστασης, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές
που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της
οδηγίας 2014/59/ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν το σημείο 58 της
παρούσας σύστασης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση σχεδίων σε ατομική βάση προκειμένου να διασφαλιστεί η
ομαλή μετάβαση των πληροφοριών σχεδιασμού ανάκαμψης που είναι διαθέσιμες επί του
παρόντος σε τοπικό επίπεδο προς το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου· και
(β) τα εν λόγω σχέδια σε ατομική βάση γνωστοποιούνται στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας
και συνάδουν πλήρως με το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου.
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4. Προσδιορισμός των οντοτήτων του
ομίλου
13.Για τους σκοπούς του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου, η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα
πρέπει να προσδιορίζει όλες τις οντότητες του ομίλου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
εποπτικής ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους. Όσον αφορά τις
οντότητες του ομίλου που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα, η κάλυψή τους στο σχέδιο
ανάκαμψης του ομίλου θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη, κατά περίπτωση, το καθεστώς
που ισχύει για τον σχεδιασμό ανάκαμψης στη χώρα εγκατάστασής τους.
14.Τα ιδρύματα θα πρέπει να προσδιορίζουν τα υποκαταστήματα τα οποία είναι σημαντικά για
τον όμιλο ή για την οικονομία, μεταξύ άλλων και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ενός ή
περισσότερων κρατών μελών, και να μεριμνούν κατ’ επέκταση για την κάλυψή τους σύμφωνα
με την ενότητα 6, είτε ως μέρος της νομικής οντότητας στην οποία ανήκουν είτε ανεξάρτητα,
σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της δομής του ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαδικασίες παρακολούθησης, κλιμάκωσης και λήψης
αποφάσεων, καθώς και η εφαρμογή των επιλογών ανάκαμψης. Στην πρώτη περίπτωση, η
κάλυψη της εν λόγω νομικής οντότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης, όπου κρίνεται
σκόπιμο, τις ειδικές πληροφορίες που αφορούν το υποκατάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις,
η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να μεριμνά ώστε όλες οι ειδικές για το
υποκατάστημα πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την ενότητα 6 να περιλαμβάνονται
πράγματι στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου.
15.Τα υποκαταστήματα που έχουν προσδιοριστεί ως ιδιαίτερα σημαντικά («significant–plus»)
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA-GL-2017-14 θα πρέπει να καλύπτονται
στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου ως οντότητες ουσιώδους σημασίας, καθώς είναι
σημαντικά είτε για τον όμιλο είτε για την τοπική οικονομία.
16.Τα υποκαταστήματα που δεν είναι ουσιώδους σημασίας, επειδή δεν είναι σημαντικά για τον
όμιλο ή για την οικονομία οποιουδήποτε κράτους μέλους δεν είναι απαραίτητο να
προσδιορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου χωριστά από τη νομική οντότητα στην
οποία ανήκουν.
17.Ομοίως, οι οντότητες που ορίζονται ως O-SII (άλλα συστημικώς σημαντικά ιδρύματα) θα πρέπει
επίσης να καλύπτονται στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου σε μεμονωμένη και συγκεκριμένη
βάση, είτε πρόκειται για οντότητες που είναι σημαντικές για τον όμιλο είτε για οντότητες είναι
σημαντικές σε τοπικό επίπεδο.
18.Η παρούσα σύσταση έχει ως αντικείμενο την κάλυψη των οντοτήτων σε σχέδιο ανάκαμψης
ομίλου όσον αφορά τους ομίλους που ανήκουν σε μητρική επιχείρηση στην Ένωση. Με αυτό
το δεδομένο, τα υποκαταστήματα ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα δεν
5

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύστασης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της τακτικής
εποπτικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, οι αρχές της ΕΕ μπορούν να
συνεργάζονται με τις αρχές τρίτων χωρών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις
κατάλληλες διαδικασίες για την αντιμετώπιση δυνητικών χρηματοοικονομικών δυσχερειών σε
υποκαταστήματα εκτός του ΕΟΧ, ιδίως εάν αυτές ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις
στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα κράτους μέλους ή της ΕΕ συνολικά.

5. Κατάταξη των οντοτήτων και των
υποκαταστημάτων
19.Βάσει της στρατηγικής ανάλυσης που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075 της Επιτροπής, και ιδίως βάσει της
αντιστοίχισης των βασικών επιχειρηματικών τομέων και των κρίσιμων λειτουργιών 6 στις
νομικές οντότητες και τα υποκαταστήματα του ομίλου σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο
β) του εν λόγω άρθρου, η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι
οντότητες του ομίλου που προσδιορίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας ενότητας
κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) οντότητες οι οποίες είναι σημαντικές για τον όμιλο («σημαντικές για τον όμιλο
οντότητες»)·
(β) οντότητες οι οποίες είναι σημαντικές για την οικονομία, μεταξύ άλλων και για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενός ή περισσότερων κρατών μελών («σημαντικές σε τοπικό
επίπεδο οντότητες»)· και
(γ) οντότητες οι οποίες δεν είναι σημαντικές για τον όμιλο ή για την οικονομία
οποιουδήποτε κράτους μέλους.
20.Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να ορίζει ως σημαντική για τον όμιλο κάθε
οντότητα η οποία πληροί μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις του άρθρου 7
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075 της
Επιτροπής, ανεξάρτητα από τη σημασία της εν λόγω οντότητας για την οικονομία, μεταξύ
άλλων και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οποιουδήποτε κράτους μέλους.
21.Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να ορίζει ως σημαντική για την οικονομία, μεταξύ
άλλων και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενός ή περισσότερων κρατών μελών κάθε
οντότητα η οποία, μολονότι δεν θεωρείται σημαντική για τον όμιλο κατά την έννοια της
6

Για τον ορισμό των κρίσιμων λειτουργιών και των βασικών επιχειρηματικών τομέων, βλέπε επίσης τον
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1075 της Επιτροπής.
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προηγούμενης παραγράφου, είναι ωστόσο σημαντική για την οικονομία, μεταξύ άλλων και για
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενός ή περισσότερων κρατών μελών, λόγω των κρίσιμων
λειτουργιών που επιτελεί σύμφωνα με την καταγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075 της Επιτροπής 7.
22.Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να ορίζει ως μη σημαντική για τον όμιλο ή για την
οικονομία οποιουδήποτε κράτους μέλους κάθε οντότητα του ομίλου η οποία δεν εμπίπτει στις
κατηγορίες που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα σημεία.
23.Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να μεριμνά ώστε η κάλυψη των οντοτήτων του
ομίλου στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου να πραγματοποιείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγεί
στην κατάρτιση ενιαίου, πλήρους, ολοκληρωμένου και απολύτως συνεπούς σχεδίου
ανάκαμψης για τον όμιλο στο σύνολό του.
24.Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των διοικητικών
στελεχών των οντοτήτων που έχουν χαρακτηριστεί ως ουσιώδους σημασίας επειδή είναι
σημαντικές είτε για τον όμιλο είτε σε τοπικό επίπεδο, τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας όσο
και στο στάδιο της έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου. Η μητρική επιχείρηση στην
Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αρμόδια διοικητικά στελέχη είναι άρτια ενημερωμένα
για το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, έχουν παράσχει συναφή στοιχεία και δεσμεύονται για
την εφαρμογή του.
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Η ανάλυση των κρίσιμων υπηρεσιών κοινής χρήσης μπορεί να είναι χρήσιμη για τον ορισμό των κρίσιμων λειτουργιών.
Για εκτενή επισκόπηση και καθοδήγηση, βλέπε τις τεχνικές συμβουλές της ΕΑΤ σχετικά με τον προσδιορισμό των
κρίσιμων λειτουργιών και των βασικών επιχειρηματικών τομέων («Technical advice on the identification of critical
functions and core business lines»).
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6. Κάλυψη των οντοτήτων στο σχέδιο
ανάκαμψης ομίλου
6.1 Σημαντικές για τον όμιλο οντότητες
25.Η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι σημαντικές για τον
όμιλο οντότητες εξετάζονται επαρκώς και κατά τρόπο εκτενή και λεπτομερή, σε όλα τα τμήματα
του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου, και σύμφωνα με τα σημεία που παρατίθενται κατωτέρω.

α.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

26.Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης και οι διαδικασίες κλιμάκωσης θα πρέπει να διαμορφώνονται
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να περιγράφεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ολόκληρο τον
όμιλο. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά τρόπο που παρέχει στις αρμόδιες
αρχές τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη ροή των διαδικασιών λήψης και εκτέλεσης των
αποφάσεων, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται για την τεκμηρίωση των
αποφάσεων, όσον αφορά τη ροή πληροφοριών από τη μητρική επιχείρηση προς τις οντότητες
και αντιστρόφως.
27.Στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια οι ρυθμίσεις που αφορούν
την κατάρτιση, την έγκριση, την επανεξέταση και την επικαιροποίησή του, καθώς και να
προσδιορίζονται οι λειτουργίες που εκτελούν οι θυγατρικές και ο συντονισμός με τις
αντίστοιχες λειτουργίες της μητρικής επιχείρησης στην Ένωση. Επιπλέον, θα πρέπει να
εξασφαλίζεται επαρκής συμμετοχή των διοικητικών στελεχών της οντότητας στη λήψη των
αποφάσεων που αφορούν το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, τουλάχιστον ως προς τα τμήματα
που είναι σημαντικά για τη συγκεκριμένη οντότητα.
28.Στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να αποσαφηνίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι
απαιτούμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες για την έγκαιρη εφαρμογή των επιλογών
ανάκαμψης στο επίπεδο των σημαντικών οντοτήτων συντονίζονται με εκείνες που
προβλέπονται στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης στην Ένωση. Στο μέτρο του δυνατού και
σύμφωνα με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τόσο η μητρική
επιχείρηση όσο και οι σημαντικές οντότητες λειτουργούν σύμφωνα με το σχέδιο ανάκαμψης
του ομίλου, ούτως ώστε να αποφεύγονται μη εναρμονισμένες και ανακόλουθες ενέργειες.
29.Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης ομίλου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε
θέση να προσδιορίζουν γρήγορα τον βαθμό συνέπειας των εσωτερικών διαδικασιών
κλιμάκωσης και λήψης αποφάσεων που εφαρμόζονται όταν πληρούνται τα επίπεδα των
δεικτών ανάκαμψης. Κατά συνέπεια, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης και οι διαδικασίες
κλιμάκωσης θα πρέπει να προσδιορίζονται επαρκώς για όλες τις οντότητες για τις οποίες
περιλαμβάνονται δείκτες ανάκαμψης (σε επίπεδο οντοτήτων) στο σχέδιο ανάκαμψης.
8
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Ειδικότερα, στο σχέδιο ανάκαμψης θα πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος διασφάλισης της
έγκαιρης και κατάλληλης κοινοποίησης προς την αρχή ενοποιημένης εποπτείας και τις
αρμόδιες αρχές για τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα.
30.Τέλος, θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες στο επίπεδο των διασυνδέσεων των εν
λόγω οντοτήτων με τον υπόλοιπο όμιλο, την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα των
αντίστοιχων κρατών μελών.

β.

ΔΕΙΚΤΕΣ

31.Όσον αφορά τις σημαντικές για τον όμιλο οντότητες, οι δείκτες ανάκαμψης θα πρέπει να
εξετάζονται σε ειδικό ανά οντότητα επίπεδο, π.χ. ανάλογα με την επιχειρηματική
δραστηριότητα και το μοντέλο διακυβέρνησης του ομίλου. Εάν κρίνεται σκόπιμη η χρήση τους,
οι εν λόγω ειδικοί ανά οντότητα δείκτες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης
του ομίλου, επιπλέον των δεικτών που προσδιορίζονται στο επίπεδο του ομίλου και διέπονται
από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τους δείκτες ανάκαμψης 8. Οι δείκτες αυτοί
θα πρέπει να επιλέγονται και να διαμορφώνονται καταλλήλως ώστε να αντικατοπτρίζουν τις
ιδιαιτερότητες των οντοτήτων, ενώ θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από τις ενδεδειγμένες
διαδικασίες κλιμάκωσης.
32.Επιπροσθέτως, στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα πρέπει να εξετάζονται οι συναφείς
ειδικοί ανά οντότητα δείκτες σχεδίου ανάκαμψης για τις οντότητες που υποστηρίζουν
βασικούς επιχειρηματικούς τομείς και κρίσιμες λειτουργίες.

γ.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

33.Το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αριθμό αξιόπιστων
επιλογών, οι οποίες θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον όμιλο και τις οντότητές του σε τροχιά
βιωσιμότητας έπειτα από συνθήκες ακραίων καταστάσεων. Οι επιλογές αυτές ενδέχεται να
αφορούν, κατά περίπτωση, την ομαλή εκποίηση μιας οντότητας που έχει προσδιοριστεί ως
σημαντική για τον όμιλο ή σημαντική σε τοπικό επίπεδο. Σε περίπτωση που μια οντότητα
επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να διευκρινίζει τον
τρόπο διατήρησης τυχόν κρίσιμων λειτουργιών που παρέχονται από την εν λόγω οντότητα κατά
τη διαδικασία εκποίησης.
34.Ο προσδιορισμός των κατάλληλων επιλογών ανάκαμψης μεταξύ των ενεργειών σε επίπεδο
ομίλου και των ειδικών ανά οντότητα ενεργειών θα πρέπει να συνάδει με τον τρόπο οργάνωσης
του ομίλου, όσον αφορά τόσο το επιχειρηματικό του μοντέλο όσο και την εσωτερική του
διακυβέρνηση και, κατά περίπτωση, τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό,
το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση των πιθανών
επιπτώσεων που αναμένεται να έχει η εφαρμογή κάθε επιλογής ανάκαμψης, όχι μόνο στην
οντότητα στην οποία ενεργοποιείται η επιλογή, αλλά και σε όλες τις σημαντικές για τον όμιλο
8

Βλέπε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των
σχεδίων ανάκαμψης.
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οντότητες που ενδέχεται να επηρεαστούν. Το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες για τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών, καθώς και σε
άλλες σχέσεις αλληλεξάρτησης του ομίλου.
35.Εν προκειμένω, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ανάλυση των εσωτερικών και/ή εξωτερικών
αναγκών επικοινωνίας, η οποία οδηγεί στην κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας στο πλαίσιο της
εφαρμογής κάθε επιλογής, όπου κρίνεται σκόπιμο.

δ.

ΣΕΝΑΡΙΑ

36.Μολονότι η ανάγκη σχεδιασμού χωριστών και ειδικών σεναρίων για τις εν λόγω οντότητες θα
πρέπει να εξαρτάται αναλογικά από το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου, οι επιπτώσεις των
σεναρίων που καταρτίζονται σε επίπεδο ομίλου ή σε τοπικό επίπεδο στις σημαντικές για τον
όμιλο οντότητες θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου.
37.Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό μοντέλο μιας σημαντικής για τον όμιλο οντότητας είναι
μοναδικού χαρακτήρα και ο βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ των οντοτήτων είναι
περιορισμένος, με αποτέλεσμα ένα σενάριο σε επίπεδο ομίλου να μην εμπερικλείει όλους τους
ενεχόμενους κινδύνους, τότε το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα μπορούσε να περιλαμβάνει
ειδικά ανά οντότητα σενάρια, στον βαθμό που αυτό κρίνεται σκόπιμο. Σε περίπτωση που οι
βασικοί επιχειρηματικοί τομείς και οι κρίσιμες λειτουργίες τις οποίες επιτελούν οι εν λόγω
οντότητες καλύπτονται ήδη από σενάρια σε επίπεδο ομίλου, δεν είναι απαραίτητος ο
σχεδιασμός χωριστών σεναρίων για τις συγκεκριμένες σημαντικές για τον όμιλο οντότητες.
38.Κατά περίπτωση, το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει ένα
σενάριο στο πλαίσιο του οποίου δημιουργείται οικονομική ή χρηματοοικονομική δυσχέρεια
στο επίπεδο του κράτους μέλους της μεμονωμένης οντότητας, η οποία όμως στη συνέχεια
επεκτείνεται στον όμιλο και ενδέχεται να μην επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση στην Ένωση να
παρέχει στήριξη στην επιμέρους οντότητα.

6.2 Σημαντικές σε τοπικό επίπεδο οντότητες
39.Όσον αφορά τις σημαντικές σε τοπικό επίπεδο οντότητες, το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα
πρέπει να δίνει έμφαση στην αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης και στη
διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των
κρίσιμων λειτουργιών σε περίπτωση δυσχέρειας. Για τον σκοπό αυτό, στο σχέδιο ανάκαμψης
ομίλου θα πρέπει να προσδιορίζονται όλες οι κρίσιμες λειτουργίες των εν λόγω οντοτήτων.

α.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

40.Όσον αφορά τις σημαντικές σε τοπικό επίπεδο οντότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο
ανάκαμψης του ομίλου, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στις διαδικασίες κλιμάκωσης, με
διαχωρισμό μεταξύ, αφενός, των περιπτώσεων στις οποίες κρίνεται αναγκαία η μετατόπιση της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την οντότητα προς τη μητρική επιχείρηση στην Ένωση και,
αφετέρου, των περιπτώσεων στις οποίες η μητρική επιχείρηση ενημερώνεται μεν για τις
10
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αποφάσεις, αλλά δεν εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης τους. Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης και
οι διαδικασίες κλιμάκωσης θα πρέπει να περιγράφονται για όλες τις οντότητες για τις οποίες
θεωρούνται απαραίτητοι οι δείκτες του σχεδίου ανάκαμψης σε επίπεδο οντοτήτων. Ο
καθορισμός των ρυθμίσεων διακυβέρνησης [σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο
α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075 της Επιτροπής] για την ανάπτυξη και τη
διατήρηση του σχεδίου ως προς την επιμέρους οντότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται
απαραίτητος 9, εξαιρουμένης της περίπτωσης στην οποία προκύπτει διαφορετική αξιολόγηση
του σχεδίου ανάκαμψης στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης κοινής απόφασης που αναφέρεται
στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
41.Το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει να περιλαμβάνει αρκετές πληροφορίες για τις
εσωτερικές διαδικασίες κλιμάκωσης και λήψης αποφάσεων και για τη συνέπεια μεταξύ των
ρυθμίσεων διακυβέρνησης, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του
σχεδίου ανάκαμψης, τόσο στο επίπεδο της οντότητας του ομίλου όσο και στο επίπεδο της
μητρικής επιχείρησης στην Ένωση. Εάν, σύμφωνα με το σχέδιο, η ενεργοποίηση μπορεί επίσης
να πραγματοποιηθεί και στο επίπεδο των οντοτήτων του ομίλου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται
επίσης η συμμετοχή της τοπικής διοίκησης των εν λόγω οντοτήτων στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, ενώ και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο
σχέδιο 10.
42.Το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα πρέπει επίσης να παρέχει σαφήνεια ως προς την ικανότητα
αποτελεσματικής εφαρμογής των επιλογών ανάκαμψης από τον όμιλο σε τοπικό επίπεδο,
όπου είναι αναγκαίο, καθώς και ως προς τις επιλογές που εφαρμόζονται μεν σε επίπεδο
ομίλου, αλλά έχουν αντίκτυπο σε τοπικές κρίσιμες λειτουργίες. Στο σχέδιο ανάκαμψης θα
πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η διοίκηση του
ομίλου μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις επιλογές ανάκαμψης σε τοπικό επίπεδο και,
όπου κρίνεται σκόπιμο, τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται η τοπική διοίκηση και οι τοπικές
αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής συμμετοχή των διοικητικών
στελεχών της οντότητας στην κατάρτιση του σχεδίου του ομίλου, τουλάχιστον ως προς τα μέρη
που αφορούν τη συγκεκριμένη οντότητα.

β.

ΔΕΙΚΤΕΣ

43.Για τους σκοπούς του σχεδίου ανάκαμψης ομίλου, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο
ενσωμάτωσης δεικτών για τις οντότητες για τις οποίες έχουν καταγραφεί κρίσιμες λειτουργίες.
44.Εάν η ενσωμάτωση ειδικών ανά οντότητα δεικτών θεωρείται απαραίτητη, όπως αναφέρεται
στο προηγούμενο σημείο, οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να διαμορφώνονται καταλλήλως ώστε
να αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες των οντοτήτων, καθώς και τυχόν υπολειπόμενους
9

Το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης για τη διατήρηση και την επικαιροποίηση του σχεδίου ανάκαμψης
ενδέχεται να μην θεωρούνται απαραίτητες δεν απαλλάσσει το ίδρυμα από την υποχρέωση υποβολής του σχεδίου
ανάκαμψης σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 της οδηγίας για την ανάκαμψη και την
εξυγίανση των τραπεζών.
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Η εξασφάλιση της συμμετοχής της τοπικής διοίκησης μπορεί να λαμβάνει διάφορες μορφές, π.χ. τοπική έγκριση του
σχεδίου ανάκαμψης ομίλου, γνωμοδοτήσεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα κ.λπ.
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ειδικούς ανά οντότητα κινδύνους, και να συνοδεύονται από κατάλληλες διαδικασίες
κλιμάκωσης.

γ.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

45.Το σχέδιο σε επίπεδο ομίλου θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αριθμό αξιόπιστων επιλογών,
οι οποίες θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον όμιλο και τις οντότητές του σε τροχιά
βιωσιμότητας έπειτα από συνθήκες ακραίων καταστάσεων. Οι επιλογές αυτές ενδέχεται να
αφορούν, κατά περίπτωση, την ομαλή εκποίηση μιας οντότητας που έχει προσδιοριστεί ως
σημαντική σε τοπικό επίπεδο. Σε περίπτωση που μια οντότητα επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, η
μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να διευκρινίζει τον τρόπο διατήρησης τυχόν
κρίσιμων λειτουργιών που παρέχονται από την εν λόγω οντότητα κατά τη διαδικασία
εκποίησης.
46.Ο προσδιορισμός των κατάλληλων επιλογών ανάκαμψης μεταξύ των ενεργειών σε επίπεδο
ομίλου και των ειδικών ανά οντότητα ενεργειών θα πρέπει να συνάδει με τον στόχο για τη
διατήρηση των κρίσιμων λειτουργιών που παρέχονται από την οντότητα, λαμβανομένου
υπόψη του τρόπου οργάνωσης του ομίλου, όσον αφορά τόσο το επιχειρηματικό του μοντέλο
όσο και την εσωτερική του διακυβέρνηση και, κατά περίπτωση, τις τοπικές κανονιστικές
απαιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα πρέπει να περιλαμβάνει
αξιολόγηση των βασικών επιλογών ανάκαμψης, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες για τη
συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών, λαμβανομένων υπόψη όλων των συναφών σχέσεων
αλληλεξάρτησης του ομίλου.

δ.

ΣΕΝΑΡΙΑ

47.Συγκεκριμένα σενάρια που αφορούν τη σημαντική σε τοπικό επίπεδο οντότητα δεν θα πρέπει
να θεωρούνται απαραίτητα, στον βαθμό που οι επιπτώσεις των σεναρίων σε επίπεδο ομίλου
θεωρούνται επίσης σημαντικές για τις εν λόγω οντότητες.
48.Κατά περίπτωση, το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει ένα
σενάριο στο πλαίσιο του οποίου δημιουργείται οικονομική δυσχέρεια στο επίπεδο του κράτους
μέλους της μεμονωμένης οντότητας, η οποία όμως στη συνέχεια επεκτείνεται στον όμιλο και
ενδέχεται να μην επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση στην Ένωση να παρέχει στήριξη στην
επιμέρους οντότητα.
49.Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα σενάρια σε επίπεδο ομίλου παρέχουν στη μητρική
επιχείρηση στην Ένωση, στη σημαντική σε τοπικό επίπεδο οντότητα και στις αρμόδιες αρχές τη
δυνατότητα να αξιολογούν τις επιπτώσεις της δυσχέρειας στις δικαιοδοσίες τους, στον βαθμό
που απαιτείται.
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6.3 Οντότητες μη σημαντικές για τον όμιλο ή την οικονομία
κράτους μέλους
50.Η κάλυψη των εν λόγω οντοτήτων στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου θα πρέπει να είναι
περιεκτική, για παράδειγμα, με τη χρήση διαγράμματος ή πίνακα, ενώ επίσης θα πρέπει να
επικεντρώνεται στις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των εν λόγω οντοτήτων
και να περιγράφει συνοπτικά τη θέση τους στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του ομίλου.
Για τον σκοπό αυτό, το σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζει, κατά περίπτωση και εν γένει, ότι οι
ρυθμίσεις διακυβέρνησης επιτρέπουν την ταχεία διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με
καταστάσεις δυσχέρειας σε τοπικό επίπεδο προς τα άνω, δηλαδή προς τη μητρική επιχείρηση
και τη σχετική αρμόδια αρχή και αντιστρόφως. Κατά γενικό κανόνα, οι σημαντικές επιπτώσεις
των επιλογών ανάκαμψης στις οντότητες αυτές θα πρέπει να επισημαίνονται στο σχέδιο
ανάκαμψης του ομίλου, όπου είναι σκόπιμο, λαμβανομένης υπόψη της δομής του ομίλου.

7. Παρακολούθηση της κάλυψης των
οντοτήτων του ομίλου
51.Κατά την επανεξέταση (αξιολόγηση) του σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου σύμφωνα με τη
διαδικασία λήψης κοινής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η
αρχή ενοποιημένης εποπτείας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι οντότητες του ομίλου
προσδιορίζονται και καλύπτονται στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου σύμφωνα με την παρούσα
σύσταση.
52.Σε περίπτωση που το σύνολο των οντοτήτων που προσδιορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης
ομίλου δεν αντιστοιχούν στις πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεσή της η αρχή
ενοποιημένης εποπτείας βάσει της χαρτογράφησης η οποία πραγματοποιείται και
επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/98 11
της Επιτροπής και το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/99 12 της Επιτροπής, η
αρχή ενοποιημένης εποπτείας θα πρέπει να ζητεί από τη μητρική επιχείρηση στην Ένωση να
αποσαφηνίζει και, κατά περίπτωση, να αποκαθιστά τη συγκεκριμένη έλλειψη συνέπειας.
53. Κατά την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες
οντότητες ενός ομίλου οργανώνονται και παρουσιάζονται πράγματι στο σχέδιο ανάκαμψης του
ομίλου, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη
διαδικασία λήψης κοινής απόφασης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο
επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου και τη συνακόλουθη στρατηγική εξυγίανσης (δηλαδή αν
11

ΕΕ L 21, σ. 2.
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πρόκειται για στρατηγική μοναδικού σημείου έναρξης ή πολλαπλών σημείων έναρξης). Παρότι
ο βαθμός ενοποίησης των πληροφοριών για τις μεμονωμένες οντότητες με το υπόλοιπο σχέδιο
ενδέχεται να διαφοροποιείται, τα ιδρύματα θα πρέπει να μεριμνούν πάντοτε για τη συνέπεια
των παρεχόμενων πληροφοριών σε ολόκληρο το σχέδιο.
54.Σε περίπτωση που η κάλυψη των οντοτήτων στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου δεν συνάδει με
τις παρούσες συστάσεις, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές που
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της
οδηγίας 2014/59/ΕΕ, θα πρέπει να επιδιώκουν να διασφαλίζουν ότι η εν λόγω έλλειψη
πληροφοριών επισημαίνεται δεόντως στο έγγραφο της κοινής απόφασης, σε συνδυασμό με το
χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί για την αποκατάσταση της έλλειψης αυτής από τη
μητρική επιχείρηση στην Ένωση.
55.Η αρχή ενοποιημένης εποπτείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των αρμόδιων
αρχών που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης για την αξιολόγηση του
σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου, ούτως ώστε να αποτυπώνονται οι προβληματισμοί τους όσον
αφορά την επαρκή κάλυψη ορισμένων οντοτήτων. Ειδικότερα, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας
θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη που διατυπώνει η αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη μια οντότητα που είναι σημαντική για τον όμιλο ή
σημαντική σε τοπικό επίπεδο, όσον αφορά την έλλειψη κάλυψης οντοτήτων στο σχέδιο
ανάκαμψης του ομίλου.
56.Οι διαπιστώσεις σχετικά με την έλλειψη κάλυψης που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της
κοινής απόφασης θα πρέπει να γνωστοποιούνται από την αρχή ενοποιημένης εποπτείας στη
μητρική επιχείρηση στην Ένωση, μαζί με όλα τα αναγκαία μέτρα και το σχετικό
χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να ακολουθήσει η μητρική επιχείρηση στην Ένωση για την
αποκατάσταση της ανεπάρκειας σε μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις του σχεδίου ανάκαμψης
ομίλου. Οι παρατηρήσεις που λαμβάνει η μητρική επιχείρηση στην Ένωση θα πρέπει να
γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής
απόφασης.
57.Σε σοβαρές περιπτώσεις, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσον η έλλειψη
κάλυψης που αναφέρεται στο σημείο 54 θα πρέπει να θεωρηθεί ουσιώδης ανεπάρκεια του
σχεδίου ανάκαμψης του ομίλου: σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθείται η
διαδικασία που περιγράφεται συνοπτικά στο άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6 της οδηγίας για την
ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών.
58.Με την επιφύλαξη του σημείου 12, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας και οι αρμόδιες αρχές που
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης κοινής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της
οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, δεν θα πρέπει να ζητούν την
υποβολή σχεδίων σε ατομική βάση αποκλειστικά για τον σκοπό της αντιμετώπισης της
ανεπαρκούς κάλυψης οντοτήτων στο σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου, όπως επισημαίνεται στα
προηγούμενα σημεία.
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59.Η ΕΑΤ θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας σύστασης και να αξιολογεί τις
βελτιώσεις που έχουν επέλθει ως προς την επίτευξη ενός συνεπούς και αποδοτικού πλαισίου
σχεδιασμού ανάκαμψης για τα ιδρύματα στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα
πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΑΤ τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εν λόγω
παρακολούθηση.
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