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13221/12   1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ JUR  EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου 2012/92/ΕΕ της 14ης Δεκεμβρίου 2011 

σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/344/ΕΕ 

για τη χορήγηση ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην Πορτογαλία… 

(EE L 46, 17.2.2012, σ. 40) 

Σελίδα 43 και 44, σημείο 5) παράγραφος γ) 

Αντί: 

«γ) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

η) εξασφαλίζει ότι πριν από την τρίτη ανασκόπηση του προγράμματος οι τράπεζες 

έχουν ενσωματώσει τα διαθέσιμα αποτελέσματα του προγράμματος ειδικών 

επιτόπιων επιθεωρήσεων στα τεστ αντοχής με ελάχιστο όριο δείκτη βασικού 

κεφαλαίου κατηγορίας 1 (Core Tier 1) 6 %·EL 17.2.2012 Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/43 

 

θ) ολοκληρώνει το νομικό πλαίσιο αναφορικά με την έγκαιρη παρέμβαση, την 

εξυγίανση και την εγγύηση των καταθέσεων των τραπεζών μέχρι το τέλος του 2011 

και μέχρι την ίδια ημερομηνία τη νομοθεσία για την αναδιάρθρωση του χρέους των 

εταιρειών και των νοικοκυριών.»· 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ JUR  EL 

διάβαζε: 

«γ) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

θ) εξασφαλίζει ότι πριν από την τρίτη ανασκόπηση του προγράμματος οι τράπεζες 

έχουν ενσωματώσει τα διαθέσιμα αποτελέσματα του προγράμματος ειδικών 

επιτόπιων επιθεωρήσεων στα τεστ αντοχής με ελάχιστο όριο δείκτη βασικού 

κεφαλαίου κατηγορίας 1 (Core Tier 1) 6 %·EL 17.2.2012 Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/43 

 

ι) ολοκληρώνει το νομικό πλαίσιο αναφορικά με την έγκαιρη παρέμβαση, την 

εξυγίανση και την εγγύηση των καταθέσεων των τραπεζών μέχρι το τέλος του 2011 

και μέχρι την ίδια ημερομηνία τη νομοθεσία για την αναδιάρθρωση του χρέους των 

εταιρειών και των νοικοκυριών.». 

 




