ISSN 1977-883X

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΑΡΧΉ ΤΡΑΠΕΖΏΝ

ΣΎΝΟΨΗ
ΤΗΣ ΕΤΉΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΑΤ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε
απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν και οι κλήσεις είναι κατά κανόνα δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που
πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται)..

Φωτογραφίες:
European Banking Authority, σελίδες 3, 5, 10
shutterstock.com / Slavoljub Pantelic, σελίδα 4
John Foxx / Getty Images, σελίδα 7
istockphoto.com/pablographix, σελίδα 9
istockphoto.com / Adam Petto σελίδα 12

print
epub
web
flip book

ISBN 978-92-9245-170-7
ISBN 978-92-9245-114-1
ISBN 978-92-9245-107-3
ISBN 978-92-9245-109-7

ISSN 1977-8600
ISSN 1977-883X
ISSN 1977-883X
ISSN 1977-883X

doi:10.2853/47533
doi:10.2853/22092
doi:10.2853/29204
doi:10.2853/465966

DZ-AA-15-001-EL-C
DZ-AA-15-001-EL-E
DZ-AA-15-001-EL-N
DZ-AA-15-002-EL-N

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu).
Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2015
© Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, 2015
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.
Printed in Luxembourg
Τυπωμενο σε χαρτι λευκασμενο χωρισ χλωριο

ΣΎΝΟΨΗ
ΤΗΣ ΕΤΉΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΑΤ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Σ ύ ν ο ψ η

της

ετήσιας

έκθεσης

της

Ε ΑΤ

για

το

2014

Σύνοψη
Σχετικά με την ΕΑΤ

Αξιολόγηση της ΕΑΤ από τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ για το 2014

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) είναι η ανε
ξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που
είναι επιφορτισμένη με το έργο της εξασφάλι
σης αποτελεσματικής και συνεκτικής προλη
πτικής ρύθμισης και εποπτείας στο σύνολο του
τραπεζικού τομέα στην ΕΕ. Συνολικοί στόχοι της
είναι η διατήρηση της χρηματοοικονομικής στα
θερότητας στην ΕΕ και η διασφάλιση της ακε
ραιότητας, της αποδοτικότητας και της εύρυθ
μης λειτουργίας του τραπεζικού τομέα.

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
διεξήγαγαν την πρώτη ολοκληρωμένη αξιολό
γηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ)
και του ΕΣΧΕ από την ίδρυσή τους το 2011. Για
τον λόγο αυτό, το 2014 ήταν μια σημαντική χρο
νιά για την ΕΑΤ, καθώς και για τις άλλες ΕΕΑ.

Κύριο καθήκον της ΕΑΤ είναι να συμβάλλει στη
δημιουργία του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της
ΕΕ για τον τραπεζικό τομέα, στόχος του οποίου
είναι η παροχή ενός ενιαίου συνόλου εναρμο
νισμένων εποπτικών κανόνων για τα χρηματοοι
κονομικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΑΤ
διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην προ
ώθηση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών
και έχει ως αποστολή να αξιολογεί τους κινδύ
νους και τα τρωτά σημεία στον τραπεζικό τομέα
της ΕΕ.
Η ΕΑΤ ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011, εν
μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ως μέρος
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτι
κής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), και ανέλαβε τα καθήκο
ντα της προκατόχου της, της Επιτροπής Ευρω
παϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (ΕΕΑΤΕ).

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δη
μοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2014, εκπονήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 81 του κανονισμού ΕΕΑ,
το οποίο προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή οφείλει ανά τριετία να δημοσιεύει γενική
έκθεση σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε
ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των ΕΕΑ.
Προηγήθηκε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο
του 2014, η οποία στηρίχθηκε στα πορίσματα
μιας μελέτης του ομίλου συμβουλευτικών υπη
ρεσιών Mazars και την οποία παρήγγειλε το
Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2014
δημοσιεύτηκε ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απόδοση
της ΕΑΤ κατά τη διάρκεια της κρίσης και, τέλος,
τον Νοέμβριο του 2014 εγκρίθηκαν τα συμπε
ράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δη
μοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin) σχετικά με τις
αξιολογήσεις του ΕΣΧΕ.
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Όλα τα θεσμικά όργανα κατέληξαν στο συμπέ
ρασμα ότι, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η ΕΑΤ
διασφάλισε σε σύντομο χρονικό διάστημα την
εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και ότι ση
μείωσε σημαντική πρόοδο προς την αναγνώρισή
της ως αυτοτελούς αρχής.
Η απόδοση της ΕΑΤ έλαβε θετικά σχόλια από
τα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά το ευρύ φά
σμα των καθηκόντων της, ιδιαίτερα σε σχέση με
τη σημαντική συμβολή της στην κατάρτιση του
ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τον τραπεζικό
τομέα. Τα θεσμικά όργανα αναγνώρισαν ότι αυτό
επετεύχθη παρά τους σημαντικούς περιορι
σμούς από άποψη προϋπολογισμού και ανθρώ
πινων πόρων και παρά τη συνεχή αύξηση των
εντολών και καθηκόντων που ανατίθενται στην
ΕΑΤ από τους νομοθέτες της ΕΕ.
Οι αξιολογήσεις περιλάμβαναν ορισμένες συ
στάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότη
τας και της παραγωγικότητας της ΕΑΤ, ιδιαίτερα
σε σχέση με τον ρόλο της στην εποπτική σύγκλι
ση και την προστασία των καταναλωτών, καθώς
και για την ενίσχυση των εσωτερικών διαδικα
σιών διακυβέρνησής της. Επίσης, αναγνώρισαν
περιορισμούς στη νόμιμη εντολή της ΕΑΤ σε
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου το
ρόλου της στις προσομοιώσεις ακραίων κατα
στάσεων, τη δεσμευτική διαμεσολάβηση μεταξύ
των αρμοδίων αρχών και τη συμμετοχή της σε
νομοθετικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΕΕ.
Η ΕΑΤ αναγνώρισε τα αποτελέσματα των αξι
ολογήσεων και εκτίμησε τα θετικά σχόλια που
έλαβε, καθώς και την αναγνώριση των νομικών
περιορισμών της, που περιόρισαν την πλήρη
ανάπτυξη της εντολής της.

Επιτεύγματα της ΕΑΤ
το 2014
Κατά τη διάρκεια του 2014 η ΕΑΤ σημείωσε ση
μαντική πρόοδο και συνέχισε να διαδραματίζει
κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ακεραιότητας
και της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα
στην ΕΕ. Μεταξύ των αξιομνημόνευτων επιτευγ
μάτων ήταν και η περαιτέρω ανάπτυξη του ενιαί
ου εγχειριδίου κανόνων για τον τραπεζικό τομέα,
η συνεχής προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης
και η αξιολόγηση των κινδύνων, καθώς και η συ
νέχιση του έργου της για την παροχή διαφάνειας
στον τραπεζικό τομέα στην ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΑΤ
συνέχισε το έργο της σε σχέση με την προστασία
των καταναλωτών και την παρακολούθηση της
χρηματοπιστωτικής καινοτομίας.
Ολοκλήρωση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων
για τον τραπεζικό τομέα
Ένα από τα βασικά καθήκοντα της ΕΑΤ είναι να
συμβάλλει στη διαμόρφωση του ενιαίου εγχειρι
δίου κανόνων για τον τραπεζικό τομέα στην ΕΕ.
Μέσω αυτού, η ΕΑΤ θέτει τα ρυθμιστικά θεμέ
λια που αποτελούν τη βάση του εναρμονισμέ
νου ενιαίου τραπεζικού τομέα της ΕΕ, ο οποίος
αποτελείται από περιοχές εντός και εκτός της
ζώνης του ευρώ. Στο πλαίσιο του ρόλου της στην
προαγωγή της συνεπούς εφαρμογής του ενιαίου
εγχειριδίου κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ, η ΕΑΤ
διασφαλίζει επίσης τη σύγκλιση στην εφαρμογή
των κανόνων αυτών στις εποπτικές πρακτικές
και στις πρακτικές εξυγίανσης.
Το 2014 η ΕΑΤ εκπλήρωσε το καθήκον της αυτό
καταρτίζοντας 32 δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα,
23 εκθέσεις, 17 κατευθυντήριες γραμμές και 14
γνωμοδοτήσεις και συστάσεις που οδήγησαν στη
συνεκτική εφαρμογή της τραπεζικής νομοθεσί
ας επιπέδου 1 και συγκεκριμένα του κανονισμού
για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR), της οδη
γίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD) και
της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση
των τραπεζών (BRRD). Η ΕΑΤ προχώρησε ένα
βήμα πιο πέρα και παρείχε απαντήσεις στα ερω
τήματα συμφεροντούχων σχετικά με την εφαρ
μογή συγκεκριμένων διατάξεων των επιπέδων 1
και 2 του τραπεζικού ρυθμιστικού πλαισίου.
Το 2014 η δραστηριότητα της ΕΑΤ σχετικά με το
ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων περιλάμβανε τη χρή
ση εσωτερικών μοντέλων, το κοινό πλαίσιο υπο
βολής εκθέσεων, την εποπτική σύγκλιση, την
ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, τις
αποδοχές και την πρόοδο στον τομέα των ιδίων
κεφαλαίων.
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Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και βελτίωση
της διαφάνειας
Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης,
ανέκυψαν ερωτήματα σχετικά με τον λόγο για
τον οποίο υπήρχαν ουσιώδεις αποκλίσεις στους
υπολογισμούς σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοι
χείων ενεργητικού (RWA) με τη χρήση εσωτερι
κών μοντέλων των τραπεζών. Η ΕΑΤ εργάστηκε
με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
στη χρήση εσωτερικών μοντέλων για κεφαλαι
ακούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαί
οι νομοθέτες αναγνώρισαν επίσης την ανάγκη
θέσπισης σειράς πρόσθετων ελέγχων και δια
σφαλίσεων σχετικά με τη χρήση τους και η ΕΑΤ
κατάρτισε μια σειρά από ρυθμιστικά τεχνικά
πρότυπα (RTS) και δείκτες αναφοράς για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μοντέλων
από τους επόπτες και για τη βελτίωση της δια
φάνειας όσον αφορά τη χρήση μοντέλων.
Ο CRR περιλαμβάνει εντολές για την κατάρτιση
RTS με σκοπό την εναρμόνιση της διαδικασίας
που θα ακολουθείται όταν πραγματοποιούνται
αλλαγές στα εσωτερικά μοντέλα. Η ΕΑΤ υπέβα
λε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια
RTS σχετικά με τις προϋποθέσεις αξιολόγησης
της σημαντικότητας των επεκτάσεων και αλλα
γών στα εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποι
ούνται για τον πιστωτικό και τον επιχειρησιακό
κίνδυνο στο τέλος του 2013 (τέθηκαν σε ισχύ
στα μέσα του 2014), ενώ το σχέδιο RTS για την
προσέγγιση εσωτερικού μοντέλου για τον κίν
δυνο αγοράς υποβλήθηκε στα μέσα του 2014.
Επιπλέον, η ΕΑΤ αναπτύσσει τρία σχέδια RTS
προκειμένου να καθορίσει την μεθοδολογία που
πρέπει να ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές κατά
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ιδρυμά
των με τις απαιτήσεις χρήσης εσωτερικών μο
ντέλων για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο
αγοράς και τον επιχειρησιακό κίνδυνο. Τα σχέ
δια αυτά θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επι
τροπή έως το τέλος του 2015.

η διαθεσιμότητα και η συγκρισιμότητα των δε
δομένων. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για
την ΕΑΤ αλλά και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και για τον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), που στηρίζονται
σε συγκρίσιμα δεδομένα για να εκτελούν τα κα
θήκοντά τους. Οι απαιτήσεις εναρμονισμένης
υποβολής εκθέσεων καλύπτουν πλέον τομείς
όπως αυτοί των ιδίων κεφαλαίων, των μεγάλων
χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και της κάλυψης
ρευστότητας.

Το 2014 η ΕΑΤ αντιμετώπισε ανησυχίες που ανέ
κυψαν σχετικά με τις ανακολουθίες στον υπο
λογισμό των RWA, ολοκληρώνοντας σημαντικό
έργο στο αντικείμενο της συγκρισιμότητας κε
φαλαιακών απαιτήσεων, γεγονός που οδήγησε
στην καλύτερη κατανόηση της συνεκτικότητας
των RWA. Η ΕΑΤ ενίσχυσε επίσης τη διαφάνεια
των εσωτερικών μοντέλων και των αποτελεσμά
των τους, μέσω της δημοσιοποίησης δεδομένων
με συνεπή μορφή και με τη χρήση συνεκτικών
ορισμών.

Η ΕΑΤ, σύμφωνα με τα πρόσθετα καθήκοντά
της τα οποία προέκυψαν από τη νέα οδηγία για
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών
(BRRD), επικεντρώθηκε στο ρυθμιστικό πλαίσιο
για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και ανέπτυ
ξε μια σειρά από ρυθμιστικά προϊόντα στον εν
λόγω τομέα. Σε σχέση με το ανωτέρω ζήτημα,
η ΕΑΤ διαμορφώνει επί του παρόντος περίπου
40 κατευθυντήριες γραμμές, ρυθμιστικά τεχνικά
πρότυπα (RTS) και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα
(ITS), ενώ ταυτόχρονα παρέχει συμβουλές στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά κατ’ εξουσι
οδότηση πράξεις. Η αρχή της αναλογικότητας
βρισκόταν στο επίκεντρο κατά τη διαδικασία
κατάρτισης ρυθμιστικών προϊόντων σχετικά με

Οι απαιτήσεις για ενιαίους μορφότυπους υπο
βολής εκθέσεων τονίστηκαν επίσης από την
ΕΑΤ το 2014, προκειμένου να διασφαλιστούν

Κατά τη διάρκεια του 2014 η ΕΑΤ εργάστηκε
πάνω σε διάφορα θέματα σχετικά με τις υποδο
μές της αγοράς και ανέπτυξε πρότυπα τα οποία
καλύπτουν τις γενικές κεφαλαιακές απαιτήσεις
που θα εφαρμόζονται σε όλα τα κεντρικά απο
θετήρια τίτλων (CSD)· τα πρότυπα αυτά θα ορι
στικοποιηθούν το 2015.
Εστίαση στο ρυθμιστικό πλαίσιο
για την ανάκαμψη και την εξυγίανση
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το θέμα αυτό, καθώς αναγνωρίζει τη σημασία
της πολυμορφίας του τραπεζικού συστήματος
της ΕΕ και αναφέρεται ρητά στην ανάγκη δια
μόρφωσης και εφαρμογής κανόνων κατά τρόπο
ώστε η εν λόγω πολυμορφία να αναγνωρίζεται
και να διατηρείται.
Παροχή τεχνικών συμβουλών στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Κατά τη διάρκεια του 2014 η ΕΑΤ συνέβαλε ση
μαντικά στην χάραξη πολιτικής στον τομέα της
τιτλοποίησης, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμί
ως, με τη δημοσίευση μιας γνωμοδότησης, ενός
εγγράφου προβληματισμού και κατευθυντήριων
γραμμών.
Η διαμόρφωση μιας υγιούς και συνετής αγο
ράς τιτλοποίησης αποτελεί θεμέλιο για την
ένωση των κεφαλαιαγορών. Με τον τρόπο αυτό
θα προωθηθεί η περαιτέρω ολοκλήρωση των
χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, θα διαφο
ροποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης των τρα
πεζών και θα αποδεσμευτεί κεφάλαιο, ενώ πα
ράλληλα θα ενισχυθεί ο καταμερισμός κινδύνων
και θα καταστεί ευκολότερος για τις τράπεζες
ο δανεισμός σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Κατά τη διάρκεια του 2015 η ΕΑΤ θα παρέχει
τεχνικές συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά με τη διαμόρφωση απλών, τυποποιημέ
νων και διαφανών προϊόντων εντός της αγοράς
τιτλοποίησης.
Η ΕΑΤ δημοσίευσε αναλυτική έκθεση σχετικά
με τα ευρωπαϊκά πλαίσια καλυμμένων ομολό
γων, στην οποία προσδιορίζονται μια σειρά από
βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση ενός άρ
τιου και συνεπούς ρυθμιστικού πλαισίου.
Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την
ΕΑΤ να της παράσχει τεχνικές συμβουλές σχετι
κά με κατ’ εξουσιοδότηση νομοθεσία που απορ
ρέει από τον κανονισμό CRR, την οδηγία CRD
καθώς και την οδηγία BRRD.
Συμβολή στη διαμόρφωση ορθότερου πλαισίου
αποδοχών
Οι νομοθετικές αλλαγές που θεσπίστηκαν από
την οδηγία CRD προς ενίσχυση των πρακτικών
αποδοχών των ιδρυμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. Στην
πορεία του έτους, η ΕΑΤ διαμόρφωσε μια σειρά
σχεδίων RTS ώστε να συμβάλουν στον εντοπισμό
κατηγοριών προσωπικού που έχουν ουσιώδη
αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος
και διαμόρφωσε πρότυπα σχετικά με ποικίλες
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πτυχές της πολιτικής αποδοχών. Η ΕΑΤ δημοσί
ευσε επίσης την ετήσια έκθεσή της σχετικά με
συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία για τα υψη
λά αμειβόμενα πρόσωπα στον τραπεζικό τομέα,
για την περίοδο από το 2010 έως το 2012, και
το 2015 θα δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τη
συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών.
Οι διαδικασίες πίσω από την ανάπτυξη
του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων
Η ΕΑΤ προβαίνει τακτικά σε διαβουλεύσεις με
όλους τους συμφεροντούχους της προκειμένου
να διασφαλίζει ότι οι απόψεις και οι προβλη
ματισμοί τους λαμβάνονται υπόψη κατά τη δι
αδικασία διαμόρφωσης πολιτικών της ΕΕ. Το
έργο της ΕΑΤ όσον αφορά το ενιαίο εγχειρίδιο
κανόνων στηρίζεται σε σημαντικό όγκο δραστη
ριοτήτων διαβούλευσης και υποστήριξης. Σε
αυτό περιλαμβάνονται η ανάπτυξη διαδικασίας
ερωταπαντήσεων, εργασίες αξιολόγησης επι
πτώσεων, νομική υποστήριξη για τη σύνταξη τε
χνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και
συστάσεων, η ορθή εφαρμογή του δικαίου της
Ένωσης, η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα,
η συμμετοχή των συμφεροντούχων και ο συντο
νισμός των δραστηριοτήτων πληροφόρησης για
τη σωστή ενημέρωσή τους.
Διαδικασία ερωταπαντήσεων για το ενιαίο
εγχειρίδιο κανόνων
Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των
CRD IV / CRR, η ΕΑΤ εγκαινίασε ένα εργαλείο
ερωταπαντήσεων το οποίο παρέχει μια ενιαία
διεπαφή για τις εθνικές εποπτικές αρχές, τα
ιδρύματα και τις ενώσεις τους, καθώς και για
λοιπούς συμφεροντούχους, όπου μπορούν να
υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με την πρακτι
κή εφαρμογή και τη συνεπή υλοποίηση του ρυθ
μιστικού πλαισίου της ΕΕ στον τραπεζικό τομέα
στην ΕΕ.
Αξιολόγηση επιπτώσεων
Η ΕΑΤ εφαρμόζει την αρχή της βελτίωσης των
νομοθετικών ρυθμίσεων κατά την εκπλήρωση
των καθηκόντων της, καθώς και στην προσπά
θειά της να διαμορφώσει το ενιαίο εγχειρίδιο
κανόνων, και διενεργεί αξιολόγηση επιπτώσεων
προς υποστήριξη της δραστηριότητάς της για
την ανάπτυξη ρυθμιστικής πολιτικής. Το 2014
η ΕΑΤ συνέχισε να πραγματοποιεί ανάλυση κό
στους/ωφέλειας των τεχνικών προτύπων, κατευ
θυντήριων γραμμών και συστάσεών της, καθώς
και των επιλογών πολιτικής που περιλαμβάνο
νται σε αυτά. Επιπλέον, η ΕΑΤ δημοσίευσε δύο
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ειδικές εκθέσεις παρακολούθησης των επι
πτώσεων της μεταφοράς των απαιτήσεων της
συμφωνίας Βασιλεία ΙΙΙ στην ΕΕ —τον Μάρτιο
για δεδομένα έως τον Ιούνιο του 2013 και τον
Σεπτέμβριο για δεδομένα έως τον Δεκέμβριο
του 2013. Το 2014 η ΕΑΤ διεξήγαγε επίσης αξι
ολόγηση των επιπτώσεων των απαιτήσεων του
δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στην ΕΕ και
τον Ιανουάριο του 2015 δημοσίευσε τα αποτελέ
σματα της ανάλυσης.

Προαγωγή της εποπτικής
σύγκλισης
Η προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης αποτε
λεί σημαντικό μέρος της εντολής της ΕΑΤ και,
κατά τη διάρκεια του 2014, η Αρχή διαμόρφωσε
μια σειρά προτύπων και κατευθυντήριων γραμ
μών για την επίτευξη σύγκλισης στις εποπτι
κές μεθόδους και στη λειτουργία των σωμάτων
εποπτών. Η ΕΑΤ συνέχισε τη διαμόρφωση του
ευρωπαϊκού εποπτικού εγχειριδίου, του κοινού
πλαισίου για την αναγνώριση, τη μέτρηση και την
ανάλυση των κινδύνων στις τράπεζες, σε συνδυ
ασμό με κοινή καθοδήγηση σχετικά με την επο
πτική παρέμβαση και διορθωτικά μέτρα.
Συνεργασία με σώματα εποπτών
Το 2014 ήταν μια χρονιά προκλήσεων για την
εποπτική σύγκλιση στα σώματα εποπτών, με
σειρά αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων νέων
νομικών απαιτήσεων και της μετάβασης του
εποπτικού καθεστώτος στον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισμό (ΕΕΜ) για ιδρύματα σε κράτη μέλη
της ζώνης του ευρώ.
Την ίδια χρονιά η ΕΑΤ επέλεξε μια νέα προσέγ
γιση στη συνεργασία της με τα σώματα εποπτών,
με στόχο την παροχή του κατάλληλου επιπέδου
αλληλεπίδρασης ανάλογα με την συστημική ση
μασία κάθε τραπεζικού ομίλου. Δημιουργήθηκε
μια επιπλέον κατηγορία σωμάτων, με αποτέλε
σμα να υπάρχουν τρεις κατηγορίες παρακολού
θησης: στενά παρακολουθούμενα σώματα επο
πτών, σώματα εποπτών παρακολουθούμενα σε
θεματική βάση και λοιπά σώματα εποπτών.
Οι απαιτήσεις του σχεδίου δράσης της ΕΑΤ για
τα σώματα εποπτών του 2014 εκπληρώθηκαν σε
εύλογο βαθμό και σημειώθηκαν βελτιώσεις στη
λειτουργία των σωμάτων συγκριτικά με προη
γούμενα έτη. Για πρώτη φορά, η ΕΑΤ προσδιόρι
σε ένα σύστημα βαθμολόγησης τριών επιπέδων

(καλό, ικανοποιητικό και χρήζει βελτίωσης) για
την παροχή παρατηρήσεων στο τέλος του έτους
με καθορισμένη και σαφή συγκριτική αξιολόγη
ση των σωμάτων σχετικά με την απόδοσή τους
και το σχέδιο δράσης για τα σώματα εποπτών.
Η ενεργός συμμετοχή της ΕΑΤ σε συνεδριά
σεις σωμάτων εποπτών ήταν ευπρόσδεκτη από
τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα σε σχέση με την
ερμηνεία νέων προϊόντων πολιτικής και την
επίδρασή τους στη λειτουργία των σωμάτων και
στο περιεχόμενο και τη διάρθρωση των βασικών
παραδοτέων. Η καθοδήγηση της ΕΑΤ σχετικά
με ειδικότερα θέματα, όπως οι αξιολογήσεις
ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και οι προσο
μοιώσεις ακραίων καταστάσεων, έτυχε θερμής
υποδοχής.
Επισκόπηση κρίσιμων λειτουργιών
και κύριων επιχειρηματικών τομέων
των διασυνοριακών τραπεζών
Το 2014, σε αναμονή της εφαρμογής της οδηγί
ας BRRD, η ΕΑΤ ενέτεινε την προσπάθειά της
να συμβάλει στη διαμόρφωση και τον συντονι
σμό αποτελεσματικού και συνεπούς σχεδιασμού
ανάκαμψης και εξυγίανσης σε όλη την Ευρώπη.
Η ΕΑΤ συνέκρινε 27 ευρωπαϊκούς διασυνορι
ακούς τραπεζικούς ομίλους —οι οποίοι διαθέ
τουν σχεδόν το μισό από το συνολικό ενεργητικό
των τραπεζών της ΕΕ—, εστιάζοντας ειδικότερα
στους τρόπους με τους οποίους τα πιστωτικά
ιδρύματα αξιολόγησαν τις κρίσιμες λειτουργίες
(ΚΛ) και τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς
(ΚΕΤ) στα σχέδια ανάκαμψής τους. Στην αξιολό
γηση παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές με
ταξύ τραπεζικών ομίλων σε σχέση με τη συνολι
κή προσέγγιση του θέματος της αναγνώρισης, με
περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης, ιδιαίτερα για
τον προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών. Τα
αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν σε αρμόδιες αρ
χές προκειμένου οι εν λόγω αρχές να ενισχυθούν
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κατά την αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης,
καθώς και σε αρχές εξυγίανσης, για να διευκο
λυνθούν κατά τον σχεδιασμό εξυγίανσης.
Αξιολογήσεις από ομότιμους και προγράμματα
κατάρτισης
Με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της συνέ
πειας των αποτελεσμάτων εποπτικών ελέγχων,
η ΕΑΤ διεξήγαγε αξιολόγηση από ομότιμους για
το αν οι αρμόδιες αρχές τηρούν τις κατευθυντή
ριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη διαχείριση
του κινδύνου συγκέντρωσης στο πλαίσιο της δι
αδικασίας εποπτικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης αξιοποιήθηκαν για τη διαμόρ
φωση της ενότητας περί κινδύνου πιστωτικής
συγκέντρωσης στο ενιαίο εποπτικό εγχειρίδιο.
Το 2014 η ΕΑΤ οργάνωσε 15 τομεακά και πέντε
διατομεακά προγράμματα κατάρτισης για αρμό
διες αρχές (οκτώ εκ των οποίων πραγματοποιή
θηκαν στα γραφεία της ΕΑΤ), συμβάλλοντας έτσι
περαιτέρω στη διαμόρφωση κοινής εποπτικής
φιλοσοφίας, δεξιοτήτων και προσεγγίσεων με
ταξύ των αρμόδιων αρχών της ΕΕ.

Αξιολόγηση κινδύνων
και διασφάλιση
της διαφάνειας
στον τραπεζικό τομέα
στην ΕΕ
Η ΕΑΤ έχει εντολή να παρακολουθεί και να αξι
ολογεί τις εξελίξεις της αγοράς, καθώς και να
εντοπίζει τάσεις, πιθανούς κινδύνους και αδυ
ναμίες σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα της
ΕΕ. Το 2014 οι υποδομές αξιολόγησης κινδύνου
της ΕΑΤ ενισχύθηκαν με ορισμένες σημαντικές
εξελίξεις στον ρόλο της ως κόμβου δεδομένων
της ΕΕ, με αξιοποίηση νέων απαιτήσεων για την
υποβολή εκθέσεων προς βελτίωση των βασι
κών δεικτών κινδύνου και μιας σειράς τακτικών
προϊόντων κινδύνου, με την ανάληψη θεματικών
εργασιών σχετικά με τη συνεκτικότητα των RWA
και με τον συντονισμό του ελέγχου προσομοίω
σης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ένωσης
για τις μεγαλύτερες τράπεζες της ΕΕ.
Η ΕΑΤ ως κόμβος δεδομένων
Για πρώτη φορά, η ΕΑΤ ανέπτυξε και προώθη
σε μια ενιαία σειρά προτύπων για την κατάρτι
ση εποπτικών εκθέσεων με τη μορφή κοινών
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απαιτήσεων κατάρτισης εκθέσεων (COREP) και
απαιτήσεων κατάρτισης χρηματοοικονομικών εκ
θέσεων (FINREP). Τα πρότυπα παρέχουν πληρο
φορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών
(COREP) και τα στοιχεία ισολογισμού (FINREP),
οι οποίες θα επανεκδίδονται με συνέπεια και
θα τηρούνται σε ένα μέρος. Η ΕΑΤ μοιράστηκε
μικροπροληπτικές πληροφορίες μεμονωμένων
τραπεζών με τις αρμόδιες αρχές και δόθηκε
στους επόπτες η δυνατότητα να συμμετάσχουν
εθελοντικά σε μια κοινή βάση δεδομένων, όπου
μοιράζονται και λαμβάνουν βασικούς δείκτες κιν
δύνου (KRI) από τράπεζες που ανήκουν στο δείγ
μα της ΕΑΤ. Το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) θα
ανανεωθεί στις αρχές του 2015 και προβλέπεται
ότι θα καλύπτει όλους τους επόπτες.
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων
σε επίπεδο ΕΕ
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και
να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό
σύστημα, η ΕΑΤ διεξάγει ασκήσεις προσομοίω
σης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Σκο
πός είναι η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των
τραπεζών της ΕΕ σε δυσμενείς οικονομικές εξε
λίξεις, η παροχή βοήθειας στους επόπτες στην
αξιολόγηση μεμονωμένων τραπεζών, η συμβολή
στην κατανόηση του συστημικού κινδύνου στην
ΕΕ και, τέλος, η ενθάρρυνση της πειθαρχίας της
αγοράς στον κλάδο. Η ΕΑΤ διεξήγαγε μια άσκηση
το 2014 βασισμένη σε κοινά μακροοικονομικά
σενάρια και σε συνεκτική μεθοδολογία. Η άσκη
ση συνοδεύτηκε από την παροχή πρωτοφανούς
διαφάνειας στους ισολογισμούς των τραπεζών
και στις πιθανές επιπτώσεις σοβαρών, αλλά
αληθοφανών, «χτυπημάτων». Η ΕΑΤ συγκέντρω
σε και επεξεργάστηκε περίπου 9,6 εκατομμύ
ρια σημεία δεδομένων για 123 τράπεζες σε όλη
την ΕΕ και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων δημοσιεύτηκαν τον Οκτώ
βριο του 2014.
Μια διαφορά από προηγούμενους ελέγχους
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ήταν ότι
οι συμμετέχουσες τράπεζες υποβλήθηκαν σε
αξιολόγηση ποιότητας των στοιχείων ενεργη
τικού (AQR). Η AQR αποτέλεσε μεγάλο βήμα
προόδου για το έργο της ΕΑΤ στον τομέα των
κοινών ορισμών και της συγκρισιμότητας, κα
θώς η άσκηση έκανε χρήση των εναρμονισμέ
νων ορισμών της ΕΑΤ περί μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων και ανοιγμάτων με ανοχή.
Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων αξιολογήθηκαν ως προς τον με
ταβατικό δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1 (CET1) των CRR / CRD IV, για τον
οποίο καθορίστηκαν ελάχιστες ποσοστιαίες
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αποδόσεις (hurdle rates) 5,5 % για το δυσμενές
και 8,0 % για το βασικό σενάριο. Στο τέλος του
2013 ο σταθμισμένος μέσος δείκτης κεφαλαίου
CET1 ανερχόταν στο 11,1 % και στο δυσμενές σε
νάριο αναμενόταν να μειωθεί κατά περίπου 260
μονάδες βάσης, κυρίως λόγω πιστωτικών ζημιών.
Η προσομοίωση έδειξε ότι 24 συμμετέχουσες
τράπεζες έπεσαν κάτω από τα καθορισμένα όρια,
με αποτέλεσμα συνολικό μέγιστο κεφαλαιακό
έλλειμμα 24,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρ’ όλα
αυτά, το επιπλέον κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε
το 2014 από τράπεζες με έλλειμμα μείωσε τις
κεφαλαιακές ανάγκες τους σε 9,5 δισεκατομμύ
ρια ευρώ, ενώ ο αριθμός των τραπεζών με έλ
λειμμα μειώθηκε σε 14. Η εποπτική αντίδραση
για μεμονωμένες τράπεζες, βάσει των αποτελε
σμάτων αυτών, ήταν ευθύνη των αρμόδιων αρχών.
Έργο σχετικά με το σκιώδες τραπεζικό
σύστημα
Το 2014 η ΕΑΤ διεξήγαγε διεξοδική μελέτη σχε
τικά με την ερμηνεία του όρου «πιστωτικό ίδρυ
μα», η οποία χρησιμοποιείται σε όλα τα βασικά
έγγραφα της τραπεζικής νομοθεσίας της ΕΕ, συ
μπεριλαμβανομένων των CRD IV, CRR, BRRD,
SSM και SRM. Το 2015 η ΕΑΤ σκοπεύει να ανα
λάβει μια σειρά εργασιών σχετικών με το σκιώ
δες τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης
της κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών σχετι
κά με τα όρια ανοιγμάτων σε οντότητες του σκι
ώδους τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με το
άρθρο 395 παράγραφος 2 του κανονισμού CRR.

Προστασία
των καταναλωτών
και παρακολούθηση
της χρηματοπιστωτικής
καινοτομίας
Η ΕΑΤ παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία
των καταναλωτών, προωθώντας τη διαφάνεια,
την απλότητα και τη δικαιοσύνη στην αγορά
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσι
ών, εστιάζοντας στις υποθήκες, τα προσωπικά
δάνεια, τα προϊόντα αποταμίευσης, τις πιστω
τικές/χρεωστικές κάρτες, τους τρεχούμενους
λογαριασμούς και τις υπηρεσίες πληρωμών.
Το 2014 η ΕΑΤ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση
για τις καταναλωτικές τάσεις από κοινού με την
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελμα
τικών Συντάξεων (EIOPA) και την Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Η ΕΑΤ

διοργάνωσε επίσης τη δεύτερη Ημέρα Προστα
σίας των Καταναλωτών της Μεικτής Επιτροπής
των ΕΕΑ, τον Ιούνιο του 2014 στο Λονδίνο. Η ΕΑΤ
συνέχισε το έργο της για την αναγνώριση και
την παρακολούθηση καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών για την εξασφάλιση επαρκούς προ
στασίας στους καταναλωτές, τους επενδυτές και
τους καταθέτες σε ολόκληρη την ΕΕ.
Προστασία των καταναλωτών
Το 2014 η ΕΑΤ εξέδωσε ρυθμιστικές κατευθυντή
ριες γραμμές για τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος,
δηλαδή στα στάδια προ της πώλησης, στο σημείο
πώλησης και μετά την πώληση τα οποία μεσολα
βούν κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ του κατα
ναλωτή και του χρηματοοικονομικού ιδρύματος.
Η ΕΑΤ κατάρτισε λεπτομερείς κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με την εποπτεία προϊόντων και
τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης για προϊόντα λιανι
κής τραπεζικής και ξεκίνησε σχετικές διαβουλεύ
σεις. Οι κατευθυντήριες γραμμές προϋποθέτουν
τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων για τον σχεδι
ασμό, την εμπορία και τη συντήρηση του κύκλου
ζωής των προϊόντων και στοχεύουν στην εξασφά
λιση προϊόντων σχεδιασμένων να καλύπτουν το
ενδιαφέρον, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά
της αγοράς στόχου. Ισχύουν για παραγωγούς προϊ
όντων λιανικής τραπεζικής και για διανομείς.
Η ΕΑΤ στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ενημερω
τικής δήλωσης και στην ολοκλήρωση των κατευ
θυντήριων γραμμών την άνοιξη του 2015.
Επιπλέον, η ΕΑΤ κατάρτισε τεχνικές συμβουλές
που καθορίζουν τα κριτήρια και τους παράγοντες
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που τόσο η ίδια όσο και οι αρμόδιες αρχές πρέ
πει να λαμβάνουν υπόψη προκειμένου να προσ
διορίζουν αν υπάρχει σοβαρή ανησυχία σχετική
με την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με
δομημένες καταθέσεις ή κάποια απειλή στην
ομαλή λειτουργία και την ακεραιότητα των χρη
ματοπιστωτικών αγορών, και ξεκίνησε σχετικές
διαβουλεύσεις. Η ΕΑΤ, η ESMA και η EIOPA δη
μοσίευσαν επίσης έγγραφο διαβούλευσης σχε
τικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της
κοινής επιτροπής περί διασταυρούμενων πωλή
σεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε ολόκληρη
την ΕΕ. Οι ΕΕΑ αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει
την ενημερωτική δήλωση και τις κατευθυντήριες
γραμμές αργότερα εντός του 2015.
Η ΕΑΤ άρχισε επίσης εργασίες στον τομέα των
λογαριασμών πληρωμών και η συνεχής αφοσί
ωσή της στο ζήτημα των υποθηκών οδήγησε στη
δημοσίευση ενός εγγράφου διαβούλευσης που
αφορά σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά
με αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας
υπό την οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη (MCD)
τον Δεκέμβριο του 2014. Η ΕΑΤ αναμένει να έχει
δημοσιεύσει τις τελικές κατευθυντήριες γραμ
μές πριν το καλοκαίρι του 2015. Οι κατευθυντή
ριες γραμμές θα ισχύουν από την ημερομηνία
μεταφοράς της οδηγίας MCD, δηλαδή την 21η
Μαρτίου 2016.
Τον Ιούνιο του 2014, στο πλαίσιο της προσπά
θειας των ΕΕΑ για επίτευξη περαιτέρω εποπτι
κής σύγκλισης στον τομέα των κινητών αξιών
και στον τραπεζικό τομέα, η ΕΑΤ και η ESMA
δημοσίευσαν την τελική έκθεση της κοινής επι
τροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές
για τον χειρισμό παραπόνων/καταγγελιών κατα
ναλωτών στον τομέα των κινητών αξιών και τον
τραπεζικό τομέα.

Παρακολούθηση χρηματοπιστωτικής
καινοτομίας
Μετά την έκδοση προειδοποίησης σχετικά με
μια σειρά κινδύνων που προκύπτουν από την
αγορά, κατοχή ή πώληση εικονικών νομισμάτων,
όπως το Bitcoin, η ΕΑΤ ερεύνησε περαιτέρω το
κατά πόσο τα εικονικά νομίσματα μπορούν και
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης.
Σε γνωμοδότησή της την οποία δημοσίευσε τον
Ιούνιο του 2014, η ΕΑΤ αξιολόγησε τα πιθανά
οφέλη των εικονικών νομισμάτων, όπως οι γρη
γορότερες και φθηνότερες συναλλαγές, η χρη
ματοοικονομική ένταξη και η συμβολή τους στην
οικονομική ανάπτυξη. Εντόπισε επίσης περισ
σότερους από 70 κινδύνους για τους χρήστες
και τους συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι
κίνδυνοι σχετίζονται με θέματα οικονομικής
ακεραιότητας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και άλλα οικο
νομικά εγκλήματα΄, και κινδύνους για τις υφι
στάμενες πληρωμές με συμβατικά νομίσματα.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, η ΕΑΤ συ
μπέρανε ότι μια ρυθμιστική προσέγγιση για την
αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών θα προϋπέ
θετε αναλυτικές κανονιστικές διατάξεις. Παρ’
όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τέτοιο
καθεστώς θα χρειαζόταν κάποιο χρονικό διά
στημα για να διαμορφωθεί και ότι ορισμένοι
κίνδυνοι έχουν ήδη εμφανιστεί, η ΕΑΤ απηύθυνε
τη γνωμοδότηση και σε εθνικές εποπτικές αρ
χές, με τη σύσταση να αποθαρρύνουν ρυθμιζό
μενα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών
και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος από την
αγορά, κατοχή ή πώληση εικονικών νομισμάτων.
Αυτή η διττή προσέγγιση θα επιτρέψει σε συ
στήματα εικονικών νομισμάτων να αναπτυχθούν
εκτός του τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
και θα επιτρέψει στα χρηματοοικονομικά ιδρύ
ματα να διατηρήσουν σχέση αλληλόχρεου λογα
ριασμού με επιχειρήσεις που δραστηριοποιού
νται στον χώρο των εικονικών νομισμάτων.
Η ΕΑΤ διεξήγαγε ανάλυση της στηριζόμενης
στον δανεισμό συμμετοχικής χρηματοδότησης,
συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού κινδύ
νων για τους συμμετέχοντες στην αγορά αυτή,
όπως οι δανειστές, οι δανειολήπτες και οι πά
ροχοι πλατφορμών. Η ΕΑΤ εξέτασε ιδιαίτερα το
θέμα του είδους του ρυθμιστικού πλαισίου που
απαιτείται για να χτιστεί σχέση εμπιστοσύνης
στο νέο αυτό τμήμα της αγοράς και αξιολόγη
σε τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα στον
κλάδο. Τέλος, εξέτασε τον βαθμό στον οποίο
οι προσδιορισθέντες κίνδυνοι αντιμετωπίζονται
ήδη στις υφιστάμενες οδηγίες και κανονισμούς
της ΕΕ και στα εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια.
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Συνεργασίες της ΕΑΤ
Η συνεργασία της ΕΑΤ με εσωτερικούς και εξω
τερικούς συμφεροντούχους αποτελεί σημαντικό
μέρος των δραστηριοτήτων της. Έτσι, οι δρα
στηριότητες Τύπου και πληροφοριών της ΕΑΤ
επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ορθής,
συνεπούς και έγκαιρης ενημέρωσης, σχετικά με
σημεία ενδιαφέροντος ή προβληματισμού, όλων
των μερών τα οποία αφορά το έργο της ΕΑΤ.
Κατά τη διάρκεια του 2014 η ΕΑΤ επικεντρώ
θηκε ιδιαίτερα στον συντονισμό των δραστηρι
οτήτων που σχετίζονται με την πανευρωπαϊκή
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του 2014
με σκοπό την προώθηση της σαφήνειας και της
κατανόησης του ρόλου και των σκοπών της ίδιας
της ΕΑΤ, καθώς και των αρμόδιων, σε επίπε
δο κρατών μελών, εποπτικών αρχών. Πέρα από
τμήματα ιστοσελίδας που προστέθηκαν για την
πανευρωπαϊκή προσομοίωση ακραίων καταστά
σεων του 2014, προστέθηκαν και πολλά άλλα νέα
τμήματα στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου
του νέου διαδραστικού εργαλείου για το ενιαίο
εγχειρίδιο κανόνων. Τον Οκτώβριο του 2014, πα
ράλληλα με τα αποτελέσματα της προσομοίω
σης ακραίων καταστάσεων, η ΕΑΤ δημιούργησε
λογαριασμό στο Twitter και δικό της κανάλι στο
YouTube.
Το 2014 η μεικτή επιτροπή των ΕΕΑ συνέχισε το
έργο της ως φόρουμ για διατομεακό συντονισμό
και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τρι
ών αρχών. Το 2014, υπό την προεδρία της ΕΑΤ,
η μεικτή επιτροπή επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο
ζήτημα των διατομεακών κινδύνων και σε αυτό
της προστασίας καταναλωτών.
Η μεικτή επιτροπή συνέταξε δύο κοινές εκθέ
σεις με αντικείμενο τους διατομεακούς κινδύ
νους και αδυναμίες του χρηματοοικονομικού
συστήματος της ΕΕ και ξεκίνησε ανάλυση των
κινδύνων από την άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Στον τομέα της προστασίας των
καταναλωτών, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη
διαμόρφωση ρυθμιστικών εντολών στο πλαίσιο
της νομοθεσίας που αφορά τις δέσμες επεν
δυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και
επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφά
λιση (PRIIP).
Άλλοι τομείς διατομεακής δραστηριότητας εί
ναι η διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών
σχετικά με τη συνέπεια των εποπτικών πρακτι
κών για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογε
νών δραστηριοτήτων, εργασίες σχετικές με την
τιτλοποίηση, εντολές δυνάμει της δέσμης νο
μοθετικών μέτρων για την καταπολέμηση της
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νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα
στηριότητες, η μείωση της υπερβολικής εξάρ
τησης από αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανό
τητας και η θέσπιση δεικτών αναφοράς.
Στο πλαίσιο της διεθνούς δραστηριότητάς της,
η ΕΑΤ έχει τακτική επικοινωνία με ρυθμιστι
κές και εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, ομάδες
προβληματισμού και διεθνείς φορείς θέσπισης
χρηματοπιστωτικών προτύπων και συμμετέχει
στους διαλόγους που διοργανώνει η Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή για τις ρυθμίσεις που διέπουν τις
χρηματοπιστωτικές αγορές. Έχει επίσης άμεση
συμμετοχή στο έργο αρκετών διεθνών οργανι
σμών, ιδιαίτερα της επιτροπής τραπεζικής επο
πτείας της Βασιλείας.

Λειτουργίες
Το 2014 η ΕΑΤ αντιμετώπισε σημαντικό αριθμό
εσωτερικών λειτουργικών ζητημάτων, συμπερι
λαμβανομένων της νομικής υποστήριξης, της
λειτουργίας νέου εργαλείου διαχείρισης έργου,
της δραστηριότητας που σχετίζεται με την προ
στασία των δεδομένων, της διαχείρισης χρημα
τοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς
και της ΤΠ και των εσωτερικών ελέγχων.
Νομική υποστήριξη
Η ΕΑΤ εργάστηκε πάνω σε σειρά νομικών ζητη
μάτων που σχετίζονται με την αλλαγή των εγκα
ταστάσεών της, σε ζητήματα ανθρώπινων πόρων
που ανέκυψαν από τον κανονισμό υπηρεσιακής
κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται
στο λοιπό προσωπικό, σε συμφωνίες με προμη
θευτές της και αιτήματα από οργανισμούς της
ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και
ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Το 2014 η ΕΑΤ
διαχειρίστηκε περισσότερες από 40 καταγγελί
ες από ιδιώτες ή από νομικά πρόσωπα, οι πε
ρισσότερες από τις οποίες αφορούσαν ζητήματα
προστασίας καταναλωτών.
Εφαρμογή του Genius, ενός εργαλείου
διαχείρισης χαρτοφυλακίου σχεδίων
Η ΕΑΤ εφάρμοσε επιτυχώς ένα εργαλείο δια
χείρισης χαρτοφυλακίου σχεδίων (PPM), πα
ρέχοντας έτσι μια κεντρική βάση δεδομένων
σε επίπεδο οργανισμού, μαζί με μια ομοιογενή
διαδικασία με σκοπό την υποστήριξη της ανώ
τερης διοίκησης και των διοικητικών οργά
νων της ΕΑΤ στην οργάνωση, παρακολούθηση,
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διαχείριση και ιεράρχηση του προγράμματος
εργασιών της ΕΑΤ.
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Η συνεχής βελτίωση στη διαχείριση και τον
έλεγχο των χρηματοοικονομικών πόρων είχε ως
αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της εκτέλεσης
του προϋπολογισμού για το έτος και σημαντική
μείωση της συνήθους μεταφοράς στο επόμενο
έτος. Η ποιότητα του έργου της ΕΑΤ στον τομέα
της χρηματοοικονομικής διαχείρισης επιβεβαι
ώθηκε και από ελέγχους που διενεργήθηκαν το
2014. Δεν προέκυψαν μείζονα ευρήματα, γεγο
νός που ενδεχομένως μπορεί να αποδοθεί στην
επιμελή εφαρμογή παλαιότερων συστάσεων και
στη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων διαδικα
σιών στην ΕΑΤ.
Ανθρώπινοι πόροι
Μετά τη δημοσίευση 69 διαδικασιών επιλο
γής, η ΕΑΤ έλαβε 1 850 αιτήσεις, πήρε συνε
ντεύξεις από 173 υποψηφίους και προσέλαβε
41 έκτακτους υπαλλήλους, 9 συμβασιούχους
υπαλλήλους και 19 αποσπασμένους εθνικούς
εμπειρογνώμονες.
Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού άγγιξε τα
146 άτομα, από 26 εθνικότητες της ΕΕ (σε σύ
γκριση με 24 το 2013), και η κατανομή του κατά
φύλο ήταν 45 % γυναίκες και 55 % άντρες. Τον
Οκτώβριο του 2014 η ΕΑΤ εγκαινίασε πρόγραμ
μα πρακτικής άσκησης για νεαρούς απόφοιτους
πανεπιστημίου.
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Τεχνολογία πληροφοριών
Πέρα από τη συντήρηση και την υποστήριξη
συστημάτων παραγωγής για τη συλλογή δεδο
μένων και για γενικές υποδομές, η ΕΑΤ πραγ
ματοποίησε μια σειρά έργων σύμφωνα με την
εγκεκριμένη στρατηγική ΤΠ.
Έως το τέλος του έτους, η πλατφόρμα των σωμά
των ανατέθηκε εσωτερικά στο κέντρο δεδομέ
νων της ΕΑΤ και αναπτύχθηκε σε μια πιο ευέλι
κτη αρχιτεκτονική. Με τον τρόπο αυτό η ΕΑΤ έχει
τη δυνατότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς
την υποστήριξη εξωτερικού παρόχου. Στον κοινό
χώρο παροχής υπηρεσιών ΤΠ, η ΕΑΤ ολοκλήρω
σε επιτυχώς ένα μεγάλο έργο υποδομής ΤΠ που
σχετίζεται με τη μεταφορά σε νέες εγκαταστά
σεις στο Λονδίνο.
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Βασικά πεδία εστίασης
για το 2015
Η ΕΑΤ έχει εκτενές πρόγραμμα εργασιών για
το 2015 με στόχο την περαιτέρω προώθηση και
διαφύλαξη της ακεραιότητας και της σταθερό
τητας του τραπεζικού τομέα της ΕΕ. Μεταξύ
των πεδίων εστίασης συγκαταλέγονται οι RWA,
η ρυθμιστική διαβάθμιση σχετικά με τη μό
χλευση και τη σταθερότητα στη χρηματοδότη
ση, η κανονιστική παρακολούθηση μέσων ιδίων
κεφαλαίων, οι αποδοχές, τα δικαιώματα και οι
ευχέρειες. Η ΕΑΤ θα οριστικοποιήσει μια σειρά
ρυθμιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου
του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και
της ίδρυσης αρχών εξυγίανσης.
Οι ρυθμιστικές εξελίξεις θα περιλαμβάνουν αξι
ολόγηση της συνολικής προληπτικής αντιμετώ
πισης των επιχειρήσεων επενδύσεων, έκθεση
σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), τη διευκόλυνση ενός αποτελεσματι
κού διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων αρχών και
την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των
ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών. Η ΕΑΤ
θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετι
κά με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και θα
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διαμορφώσει σχέδιο RTS σχετικά με την εδραί
ωση προληπτικού ρυθμιστικού πλαισίου.
Επιπλέον, η ΕΑΤ θα συνεχίσει να επικεντρώνε
ται στην ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης, την
αναβάθμιση των εργαλείων ανάλυσης κινδύνων,
την αύξηση της διαφάνειας στον τραπεζικό τομέα
της ΕΕ και την περαιτέρω αύξηση των προσπα
θειών της σχετικά με τη ρυθμιστική και εποπτική
σύγκλιση στον ιδιαίτερο τομέα των πληρωμών.
Το 2015 θα είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής της
οδηγίας BRRD και θα παρουσιάσει αυξημένη
κινητικότητα για τις ρυθμιστικές και εποπτικές
αρχές και για την ΕΑΤ στο πλαίσιο του ρόλου της
στην υποστήριξη της εφαρμογής του νέου πλαι
σίου ανάκαμψης και εξυγίανσης στην Ευρώπη.
Η απόφαση να μην πραγματοποιηθεί πανευρω
παϊκή προσομοίωση ακραίων καταστάσεων το
2015 συνεπάγεται ότι η ΕΑΤ θα ξεκινήσει να προ
ετοιμάζεται για την επόμενη άσκηση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί το 2016. Αντί της προσομοίω
σης ακραίων καταστάσεων, όπως το 2013, έτσι
και το 2015 η ΕΑΤ θα πραγματοποιήσει άσκηση
διαφάνειας, η οποία θα παράσχει λεπτομερή
δεδομένα σχετικά με τους ισολογισμούς και τα
χαρτοφυλάκια των τραπεζών της ΕΕ.
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Αναλυτικός κατάλογος προϊόντων
της ΕΑΤ που παραδόθηκαν το 2014

Είδος παραδοτέου
Ρυθμιστικά τεχνικά
πρότυπα (RTS)

Αριθμός
22

Τίτλος
2 RTS σχετικά με τη λειτουργία των σωμάτων εποπτών
3 RTS σχετικά με την άδεια παραίτησης από δεδομένα
RTS σχετικά με εκροές ασφαλειών σε συμβάσεις παραγώγων
RTS σχετικά με την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης
RTS σχετικά με την αξιολόγηση της έκτασης του σχεδίου ανάκαμψης από αρμόδια αρχή
RTS σχετικά με το περιεχόμενο των σχεδίων ανάκαμψης
RTS σχετικά με το περιεχόμενο των σχεδίων εξυγίανσης ομίλων
RTS σχετικά με γνωστοποιήσεις αντικυκλικών αποθεμάτων
RTS σχετικά με την τυποποιημένη προσέγγιση περί κεκτημένων δικαιωμάτων για ανοίγματα σε μετοχές
RTS σχετικά με τον προσδιορισμό των G-SII
RTS σχετικά με μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 90 στοιχείο ι) σημείο ii) της οδηγίας
CRDIV
RTS σχετικά με περιόδους κινδύνου περιθωρίου
RTS σχετικά με τη σπουδαιότητα αλλαγών μοντέλων και επεκτάσεων
RTS σχετικά με τα ίδια κεφάλαια — μέρος 4
RTS σχετικά με ίδια κεφάλαια που βασίζονται σε πάγια έξοδα
RTS σχετικά με προσαρμογές προληπτικής αποτίμησης
RTS σχετικά με τον προσδιορισμό ενός εύρους περιεχομένου σχεδίων εξυγίανσης
RTS σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης
RTS σχετικά με την εφαρμογή παρεκκλίσεων για νομίσματα με ανεπαρκή ρευστά διαθέσιμα

Εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα (ITS)

10

2 ITS σχετικά με τη λειτουργία των σωμάτων εποπτών
Τροποποιήσεις στα ITS σχετικά με την υποβολή εκθέσεων (τροποποίηση Ιουλίου)
Τροποποιήσεις στα ITS σχετικά με την υποβολή εκθέσεων (τροποποίηση Οκτωβρίου)
ITS σχετικά με νομίσματα με ανεπαρκή ρευστά διαθέσιμα
ITS σχετικά με νομίσματα με στενή επιλεξιμότητα από την κεντρική τράπεζα
ITS σχετικά με ορισμούς για την κατάρτιση εποπτικών εκθέσεων οι οποίες αφορούν την περίοδο χάριτος
και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
ITS σχετικά με τη γνωστοποίηση των τιμών των δεικτών παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών ιδρυμάτων
(G-SII)
ITS σχετικά με υπόδειγμα για τη δημοσιοποίηση δείκτη μόχλευσης
ITS σχετικά με την κοινή απόφαση για την έγκριση εσωτερικών μοντέλων
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Τίτλος
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εμπιστευτικότητα και τη δημοσιοποίηση
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συλλογή δεδομένων που αφορούν υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με σχέδια χρηματοδότησης
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σπουδαιότητα, την εμπιστευτικότητα και σχετικά με τη συχνότητα
δημοσιοποίησης
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία προσδιορισμού λοιπών συστημικώς σημαντικών
ιδρυμάτων (O-SII)
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με συχνότερη δημοσιοποίηση
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με εξουσίες για την αντιμετώπιση της δυνατότητας εξυγίανσης
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με σειρά σεναρίων για σχέδια ανάκαμψης
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια πληρωμών μέσω διαδικτύου
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου στη σύνθετη τιτλοποίηση
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου στην παραδοσιακή τιτλοποίηση
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ειδική δημοσιοποίηση δεικτών με συστημική σπουδαιότητα
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μεθοδολογίες και διαδικασίες εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης
(SREP)
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ελέγχους που μπορεί να οδηγήσουν σε μέτρα δημόσιας στήριξης
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή για μακροπρόθεσμες υπό
αναβολή μεταβλητές αποδοχές
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών

Συστάσεις
Γνωμοδοτήσεις/
συμβουλές

1

Σύσταση για τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (Legal Entity Identifier, LEI)

14

Γνωμοδότηση σχετικά με βαθμίδες πιστοληπτικής διαβάθμισης που αφορούν καλυμμένα ομόλογα
Γνωμοδότηση σχετικά με την αναθεώρηση μακροπροληπτικών μέτρων
Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση των ημερομηνιών υποβολής εκθέσεων
Γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο
2 γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του μακροπροληπτικού πλαισίου
Γνωμοδότηση σχετικά με αποδοχές και επιδόματα
Γνωμοδότηση σχετικά με διαρθρωτικά μέσα
Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 108 και 109 της οδηγίας CRDIV
Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή του πρώτου μέρους, τίτλου ΙΙ και άρθρου 113 παράγραφοι 6 και 7
του CRR
Γνωμοδότηση σχετικά με εικονικά νομίσματα
Έκθεση για την αξιολόγηση της τραπεζικής οριοθέτησης στην ΕΕ
Τεχνικές συμβουλές σχετικά με την εποπτική προσαρμογή για κέρδη και απώλειες εύλογης αξίας που
ανακύπτουν από τον πιστωτικό κίνδυνο των ίδιων των ιδρυμάτων σχετικά με υποχρεώσεις από παράγωγα
Τεχνικές συμβουλές σχετικά με κριτήρια και παράγοντες για την εξουσία παρέμβασης σχετικά με
δομημένες καταθέσεις
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23

Τίτλος
Κοινοποίηση σχετικά με τάσεις και πρακτικές ως προς τις αποδοχές
Ετήσια έκθεση για το 2013
Ετήσια έκθεση σχετικά με την επίδραση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας
Έκθεση σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών ως προς τις αποδοχές
Έκθεση σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις 2014
Έκθεση μεικτής επιτροπής σχετικά με τον κίνδυνο και τα τρωτά σημεία — Άνοιξη 2014
Έκθεση μεικτής επιτροπής σχετικά με τον κίνδυνο και τα τρωτά σημεία — Φθινόπωρο 2014
Κατάλογος χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων 2014
Συνδυασμός υποβολής στατιστικών και εποπτικών εκθέσεων (JEGR)
Έκθεση σχετικά με υποθήκες αεροσκαφών
2 εκθέσεις σχετικά με το στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας Βασιλεία III από τις τράπεζες το 2014
Έκθεση σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση σχεδίων εξυγίανσης
2 εκθέσεις σχετικά με καλυμμένα ομόλογα
Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφορών σε ορισμούς δείκτη μόχλευσης
Έκθεση σχετικά με μακροπρόθεσμες πράξεις αναχρηματοδότησης
Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση μέσων AT1
Έκθεση σχετικά με τη μείωση ιδίων κεφαλαίων καθαρών συντάξεων / περιουσιακών στοιχείων
Έκθεση σχετικά με την απαίτηση διατήρησης στον τομέα της τιτλοποίησης
Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος — Δεκέμβριος 2014
Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος — Ιούνιος 2014
Διαδικασία αλληλεπίδρασης ΜΜΕ και ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων σχετικά με το αποτέλεσμα της
μελέτης RWA

Έγγραφα διαβούλευσης
(CP)

64

CP σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης
(SREP)
CP για τα ITS σχετικά με την κοινή απόφαση για την έγκριση εσωτερικών μοντέλων
4 CP για τα σχέδια RTS και ITS σχετικά με τα σώματα εποπτών
CP για τα RTS σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εξυγίανσης
CP για τα RTS σχετικά με απαιτήσεις κοινοποίησης
CP σχετικά με την ταξινόμηση XBRL
2 CP σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές περί δημοσιοποίησης των άρθρων 432 και 433 του
κανονισμού CRR
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν υψηλά αμειβόμενα
πρόσωπα
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών
CP για ενημέρωση σχετικά με τα ITS περί υποβολής εκθέσεων για τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας
CP για ενημέρωση σχετικά με τα ITS περί υποβολής εκθέσεων για τον δείκτη μόχλευσης
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με πολιτικές αποδοχών
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Τίτλος
CP για τα RTS σχετικά με την παραίτηση από δεδομένα
CP για τα RTS σχετικά με την αντιμετώπιση ανοιγμάτων σε μετοχές σύμφωνα με την προσέγγιση
εσωτερικών διαβαθμίσεων
CP για τα RTS σχετικά με περιόδους κινδύνου περιθωρίου
CP για τα RTS σχετικά με τη μέθοδο αξιολόγησης εξελιγμένης προσέγγισης μέτρησης (AMA)
CP για το RTS σχετικά με την επέκταση και τη μόνιμη μερική χρήση της προσέγγισης εσωτερικών
διαβαθμίσεων
CP για τα RTS σχετικά με τη δημοσιοποίηση του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος, άρθρο 440 του
κανονισμού CRR
CP για τα RTS σχετικά με τα όρια σημαντικότητας
CP για τα RTS και τα ITS σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των προηγμένων προσεγγίσεων
CP για τα ITS σχετικά με την κατάταξη των ECAI
CP για τα RTS σχετικά με τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
2 CP για τα ΙTS σχετικά με την κατάταξη εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας
3 CP για τα RTS σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μέτρα στήριξης
CP για τα RTS σχετικά με ανεξάρτητους εκτιμητές
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των O-SII
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους μηχανισμούς ενεργοποίησης των μέτρων έγκαιρης
παρέμβασης
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με περιπτώσεις που ίδρυμα τελεί σε κατάσταση
αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κατάλογο ελάχιστων υπηρεσιών και εγκαταστάσεων
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή εργαλείων εξυγίανσης (σχετικά με το εργαλείο
διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων)
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή εργαλείων εξυγίανσης (σχετικά με το εργαλείο
πώλησης δραστηριοτήτων)
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με απλουστευμένες υποχρεώσεις
CP για τα ITS σχετικά με απλουστευμένες υποχρεώσεις
CP σχετικά με υποχρεώσεις πληρωμών
CP για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σχέση μεταξύ του BRRD και των CRD-CRR
3CP για τα RTS, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα ITS σχετικά με τη χρηματοδοτική υποστήριξη
CP σχετικά με τον κατάλογο ελάχιστων δεικτών σχεδίων ανάκαμψης
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης
3 CP για το σχέδιο RTS σχετικά με το περιεχόμενο των σχεδίων ανάκαμψης και την αξιολόγηση της
δυνατότητας εξυγίανσης
CP σχετικά με τη συμβατική αναγνώριση της διάσωσης
CP για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με συνεισφορές στα συστήματα εγγύησης καταθέσεων
CP για τα RTS σχετικά με εκτιμητές
CP για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τιμές μετατροπής
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Τίτλος
CP για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση μετόχων στη διάσωση
CP για το RTS σχετικά με τις MREL
CP για τεχνικές συμβουλές MiFIR περί δομημένων καταθέσεων
CP σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου
CP για κατευθυντήριες γραμμές για την οδηγία σχετικά με λογαριασμούς πληρωμών
CP για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτεία προϊόντων και τη διακυβέρνηση
CP για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με απαιτήσεις φερεγγυότητας στο πλαίσιο της MCD
CP για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με απαιτήσεις χειρισμού υπερημερίας και κατασχέσεων στο
πλαίσιο της MCD

Έγγραφα
προβληματισμού

3

Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με τις συντάξεις
Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την απλή, τυποποιημένη και διαφανή τιτλοποίηση
Έγγραφο προβληματισμού για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με απαιτήσεις διαβατηρίου στο πλαίσιο της
MCD

Αξιολογήσεις από
ομότιμους

18

1

Αξιολόγηση από ομότιμους σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για τον κίνδυνο συγκέντρωσης
(GL 31)
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