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Επιτεύγματα της ΕΑΤ το 2016
Ο κεντρικός ρόλος της ΕΑΤ στην ανάπτυξη
και τήρηση του ευρωπαϊκού ενιαίου
εγχειριδίου κανόνων για τον τραπεζικό τομέα
Το 2016 είχε σχεδόν ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό
ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων που εφαρμόζεται στον
τραπεζικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) εξακολούθησε
να συμβάλλει ενεργά τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και
σε διεθνές επίπεδο σε ενέργειες για την υποστήριξη της οριστικοποίησης της δέσμης μέτρων «Βασιλεία ΙΙΙ» και την ολοκλήρωση της εφαρμογής της
δέσμης μέτρων της Βασιλείας στην ΕΕ. Σε όλη τη
διάρκεια του έτους αυτού εξετάστηκαν επίσης με
ιδιαίτερη προσοχή οι κανονιστικές μεταρρυθμίσεις
που ακολούθησαν αμέσως μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στα τραπεζικά συστήματα, στα επιχειρηματικά μοντέλα και
στην ανάληψη κινδύνου ενώ διαπιστώθηκε η ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί η πολυπλοκότητα, όπου
αυτό είναι δυνατόν. Η ΕΑΤ εξακολούθησε επίσης
να ενισχύει τις διαδικασίες για την παρακολούθηση των διαφόρων πτυχών του ευρωπαϊκού ενιαίου
εγχειριδίου κανόνων, όπως των ιδίων κεφαλαίων,
των πρακτικών που ακολουθούνται στις αποδοχές
και της σημαντικής μεταφοράς κινδύνου στις τιτλοποιήσεις.

Κύρια αποτελέσματα της ΕΑΤ το 2016
Τον Αύγουστο του 2016 η ΕΑΤ υπέβαλε έκθεση στην
Επιτροπή σχετικά με ορισμένες πτυχές που συνδέονται με τον δείκτη μόχλευσης (ΔΜ), σύμφωνα
με την εντολή της, όπως ορίζεται στον κανονισμό
σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ). Ένα
από τα βασικά θέματα που εξετάζεται στην έκθεση είναι η μετάβαση του ΔΜ στον πυλώνα 1 και το
ελάχιστο επίπεδό του, συγκεκριμένα σε σχέση με
τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα προφίλ κινδύνου.

Η ανάλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε στενή
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές (ΑΑ), δείχνει ότι
εάν απαιτηθεί ΔΜ της τάξης του 3 % στην παροχή
χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα, ο πιθανός αντίκτυπος θα είναι σχετικά μικρός, ενώ θα
έπρεπε εν γένει να επιφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στα πιστωτικά ιδρύματα.
Τον Σεπτέμβριο του 2016 η ΕΑΤ δημοσίευσε έκθεση στην οποία περιγράφει αναλυτικά τον δείκτη
βασικής χρηματοδότησης (ΔΒΧ) σε ολόκληρη την
ΕΕ. Στην έκθεση υπογραμμίζεται η έλλειψη συσχέτισης του ΔΒΧ με τον δείκτη καθαρής σταθερής
χρηματοδότησης (ΣΚΣΧ) για το σύνολο του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε καθώς και ανά επιχειρηματικό μοντέλο και κλιμάκιο μεγέθους. Στην
έκθεση συμπεραίνεται εν γένει ότι είναι εσφαλμένο
να στηρίζονται οι εκτιμήσεις για τις ανάγκες χρηματοδότησης των τραπεζών μόνον στον ΔΒΧ γιατί,
σε αντίθεση με τον ΔΚΣΧ, ο ΔΒΧ δεν εξετάζει τον
συνολικό ισολογισμό μιας τράπεζας και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εκτιμήσει πλήρως ένα ενδεχόμενο έλλειμμα χρηματοδότησης.
Τον Οκτώβριο του 2016 η ΕΑΤ και η Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) συμμετείχαν σε κοινή διαβούλευση σχετικά με την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού
οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες
θέσεις· επιπλέον, η ΕΑΤ εξέδωσε έγγραφο διαβούλευσης για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων
γραμμών της σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση. Και οι δύο κατευθυντήριες γραμμές δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του διοικητικού οργάνου, καθώς και στην
ευθύνη που έχει, κατά τον διορισμό των μελών του
διοικητικού οργάνου, να διασφαλίζει ότι τα μέλη
είναι αναγνωρισμένης αξίας και κύρους και διαθέτουν τις γνώσεις, την πείρα και τις δεξιότητες που
είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της ορθής και
συνετής διαχείρισης του οργάνου.
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Η ΕΑΤ συνέχισε το έργο της για τη βελτίωση της
συγκρισιμότητας των κεφαλαιακών απαιτήσεων,
στο πλαίσιο της ευρείας αναθεώρησης της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων (ΜΕΔ) που
ξεκίνησε το προηγούμενο έτος. Η χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για
τη βελτίωση της ευαισθησίας ως προς τον κίνδυνο
για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Τον Φεβρουάριο η ΕΑΤ εξέδωσε χάρτη πορείας
για την εφαρμογή της ρυθμιστικής αναθεώρησης
εσωτερικών υποδειγμάτων, που αποτελείται από
τέσσερα στάδια σύμφωνα με τις ακόλουθες προτεραιότητες: μεθοδολογία αποτίμησης· ορισμός της
αδυναμίας εκπλήρωσης· παράμετροι κινδύνου· και
μείωση του πιστωτικού κινδύνου (ΜΠΚ). Το τελευταίο στάδιο θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2017
και η εφαρμογή των αλλαγών στα υποδείγματα και
στις διαδικασίες των ιδρυμάτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα τέλη του 2020, όπως
αναφέρεται σε χωριστή γνωμοδότηση της ΕΑΤ.
Η ΕΑΤ εξακολούθησε να εξετάζει τις παραμέτρους κινδύνου και τη συνοχή του τραπεζικού
κλάδου της ΕΕ όσον αφορά τα σταθμισμένα ως
προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (ΣΣΕ),
πραγματοποιώντας ετήσιους εποπτικούς ελέγχους συγκριτικής ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς. Το 2016 ο εποπτικός έλεγχος κάλυψε τον πιστωτικό κίνδυνο για τις
μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
άλλες εταιρικές υποθηκεύσεις και ενυπόθηκα
δάνεια κατοικίας (τα λεγόμενα χαρτοφυλάκια με
υψηλή πιθανότητα αδυναμίας εκπλήρωσης), καθώς και τα χαρτοφυλάκια κινδύνου αγοράς. Η ΕΑΤ
δημοσίευσε δύο εκθέσεις στις αρχές του 2017.

Τον Νοέμβριο του 2016 η ΕΑΤ δημοσίευσε το τελικό σχέδιο κανονιστικών τεχνικών προτύπων (ΚΤΠ),
στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τη σημασία
των θέσεων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των εσωτερικών υποδειγμάτων κινδύνου
αγοράς, καθώς και η μεθοδολογία που θα εφαρμόζει κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός
ιδρύματος με τις απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων (ΠΕΥ) για
τον κίνδυνο αγοράς. Όσον αφορά την υποδομή αγοράς, οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ)
δημοσίευσαν τον Μάρτιο του 2016 το τελικό σχέδιο
ΚΤΠ, στο οποίο καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής
περιθωρίων, βάσει του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), για μη κεντρικά εκκαθαρισμένες πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, και το οποίο εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2016.
Τον Δεκέμβριο του 2015 η ΕΑΤ εισηγήθηκε την
ανάπτυξη ενός νέου, ευαίσθητου ως προς τον
κίνδυνο, πλαισίου προληπτικής εποπτείας για
τις εταιρίες επενδύσεων, στο οποίο λαμβάνονται
υπόψη οι στόχοι της διαφύλαξης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της προστασίας των
επενδυτών και διασφαλίζεται η ομαλή αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών. Τον Ιούνιο του 2016
η ΕΑΤ ξεκίνησε διαβουλεύσεις, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με
τον σχεδιασμό ενός νέου καθεστώτος προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
Σκοπός της προσέγγισης που παρουσιάστηκε στο
έγγραφο προβληματισμού ήταν να αποτυπωθούν
καλύτερα οι κίνδυνοι των εταιριών επενδύσεων οι
οποίοι δεν λογίζονται ως συστημικοί και τραπεζικοί, και προτείνεται η καθιέρωση ενός ενιαίου,
εναρμονισμένου συνόλου απαιτήσεων που θα είναι πιο απλές, αναλογικές και συναφείς με τους
κινδύνους που μπορεί να συνεπάγονται οι εταιρίες επενδύσεων για τους πελάτες και τις αγορές.
Σε συνέχεια της πρώτης αξιολόγησης επιπτώσεων που διενεργήθηκε από την ΕΑΤ σχετικά με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) 9, στην οποία συγκεντρώνονται αποτελέσματα από περίπου 50 τράπεζες της ΕΕ, η ΕΑΤ
δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2016 έκθεση που
περιλαμβάνει ποιοτικές και ποσοτικές παρατηρήσεις. Η έκθεση αυτή αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία της ΕΕ που δρομολογείται με σκοπό να
αποκτηθεί μια σαφέστερη εικόνα των ρυθμίσεων
των ιδρυμάτων σχετικά με την εφαρμογή των ΔΠΧΑ
9. Επισημαίνεται ότι από τον Δεκέμβριο του 2015
οι τράπεζες εξακολουθούν ακόμη να βρίσκονται
στα αρχικά στάδια προετοιμασίας. Μια δεύτερη
αξιολόγηση των επιπτώσεων για παρόμοιο δείγμα
τραπεζών ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου του 2016.
Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης που
πραγματοποιήθηκε για τις αρχικές προτάσεις,
η ΕΑΤ εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2016 τις τελικές
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και των νόμιμων ελεγκτών πιστωτικών
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ιδρυμάτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές τέθηκαν σε
ισχύ στις 31 Μαρτίου 2017. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ αρμόδιων αρχών και ελεγκτών θα
συμβάλλει στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας, καθώς και της ασφάλειας και ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος, διευκολύνοντας την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η ΕΑΤ εξακολούθησε να συμβάλλει στην επιτυχή
εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με την έκδοση τελικών κατευθυντήριων
γραμμών για την έμμεση υποστήριξη των συναλλαγών τιτλοποίησης τον Οκτώβριο του 2016 και με
τη δημοσίευση έκθεσης τον Δεκέμβριο του 2016
στην οποία διατυπώνονται συστάσεις για τον τρόπο
εναρμόνισης του πλαισίου καλυμμένων ομολογιών στην ΕΕ. Στόχος αυτών των κατευθυντήριων
γραμμών είναι να διευκρινιστούν οι κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού και οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες μια συναλλαγή είναι διαρθρωμένη για την
παροχή προστασίας στις τιτλοποιήσεις.
Η ΕΑΤ παρείχε στήριξη στην Επιτροπή για την κατάρτιση της νομοθετικής της πρότασης σχετικά με
την τροποποίηση των κανόνων που αφορούν τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις και το πλαίσιο εξυγίανσης, η οποία εκδόθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2016.
Στόχος των τελευταίων προτάσεων είναι η εφαρμογή των πλέον πρόσφατων διεθνών κανονιστικών
μεταρρυθμίσεων, όπως αυτών που προκύπτουν
από τη ριζική αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών (FRTB) ή από την απαίτηση της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC)
στη νομοθεσία της ΕΕ. Ειδικότερα, η πρόταση καλύπτει τον κίνδυνο αγοράς, τον πιστωτικό κίνδυνο
αντισυμβαλλομένου (CRR), τον ΔΜ, τον ΣΚΣΧ ενώ
περιλαμβάνει στοιχεία της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD).

Ανάπτυξη της πολιτικής εξυγίανσης και
προώθηση κοινών προσεγγίσεων για την
εξυγίανση προβληματικών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Έπειτα από μια σχετικά αργή εκκίνηση το 2015,
όπου πραγματοποιήθηκαν λίγες μόνο συνεδριάσεις των σωμάτων εξυγίανσης, οι δραστηριότητες επιταχύνθηκαν το 2016. Το προσωπικό της
ΕΑΤ παρακολούθησε κατά τη διάρκεια του έτους
συνεδριάσεις των σωμάτων εξυγίανσης για 25
μεγάλους τραπεζικούς ομίλους της ΕΕ. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω ιδρύματα ήταν παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SII), το
προσωπικό της ΕΑΤ παρακολούθησε επίσης τις
συνεδριάσεις που διεξήχθησαν για τέτοια ιδρύματα. Η ΕΑΤ εστίασε την προσοχή της κατά τη διάρκεια του έτους στην αποτελεσματική, αποδοτική
και συνεπή λειτουργία των σωμάτων εξυγίανσης.
Τα ρυθμιστικά προϊόντα που αναπτύχθηκαν από την
ΕΑΤ το 2016 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
εξυγίανσης. Η ΕΑΤ πραγματοποίησε σημαντικό έργο
σε σχέση με την ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (ΕΑΕΥ).

Εκτός από τις εκθέσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και
την εφαρμογή της ΕΑΕΥ, η ΕΑΤ ανέπτυξε και ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα (ΕΤΠ) σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να αναφέρουν
στην ΕΑΤ τις αποφάσεις που αφορούν την ΕΑΕΥ.
Η ΕΑΤ εξέδωσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με την εμπιστευτικότητα με στόχο την
προαγωγή της σύγκλισης των πρακτικών εποπτείας και εξυγίανσης σχετικά με την κοινοποίηση
εμπιστευτικών πληροφοριών που συλλέγονται
για τους σκοπούς της οδηγίας BRRD. Η ΕΑΤ ξεκίνησε επίσης την αναθεώρηση και μετατροπή
των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με την
εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων στα
ΚΤΠ, με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνιση των
πρακτικών εποπτείας και εξυγίανσης όσον αφορά
τη μεθοδολογία και τα κριτήρια για την εφαρμογή
απλουστευμένων υποχρεώσεων.
Μετά την έναρξη ισχύος της νέας οδηγίας για τα
συστήματα εγγύησης καταθέσεων (DGSD) τον Ιούλιο του 2015, η ΕΑΤ συνέβαλε περαιτέρω στην ανάπτυξη των κανόνων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων
(ΣΕΚ) και για τη βελτίωση της πρόσβασης των καταθετών σε αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων
των διασυνοριακών τραπεζικών δυσλειτουργιών. Το
2016 η ΕΑΤ δημοσίευσε με δική της πρωτοβουλία
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συμφωνίες
συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των ΣΕΚ.
Τον Οκτώβριο του 2016 η ΕΑΤ δημοσίευσε έκθεση
σχετικά με το σημείο αναφοράς για το επιδιωκόμενο επίπεδο εθνικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων εξυγίανσης. Σύμφωνα με την έκθεση, τα
μέτρα που βασίζονται σε συνολικές υποχρεώσεις
και ειδικότερα σε «συνολικές υποχρεώσεις, εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων μείον τις εγγυημένες καταθέσεις» αποτελούν την καταλληλότερη
βάση για το επιδιωκόμενο επίπεδο χρηματοδοτικών ρυθμίσεων εξυγίανσης (αντί της σημερινής
βάσης αναφοράς εγγυημένων καταθέσεων).
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Προώθηση της σύγκλισης των εποπτικών
πρακτικών και διασφάλιση της συνεπούς
εφαρμογής τους σε ολόκληρη την ΕΕ
Τα ίδια κεφάλαια αποτέλεσαν τον πρώτο τομέα
στον οποίο η ΕΑΤ ανέπτυξε διαδικασία παρακολούθησης, αφού είχε ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό
τεχνικών προτύπων λίγο μετά την έγκριση του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR).
Όσον αφορά το κεφάλαιο CET1, η ΕΑΤ δημοσιεύει
τακτικά κατάλογο των μέσων που οι τράπεζες της
ΕΕ περιλαμβάνουν στο δικό τους κεφάλαιο CET1.
Όσον αφορά το πρόσθετο κεφάλαιο κατηγορίας 1,
η ΕΑΤ διαθέτει πλέον μακρόχρονη εμπειρία στην
αξιολόγηση των κανονιστικών όρων και προϋποθέσεων των εκδόσεων της ΕΕ. Δημοσιεύεται τακτικά έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα
αυτής της παρακολούθησης και περιλαμβάνει
τις βέλτιστες πρακτικές που διαπιστώνονται μέχρι στιγμής καθώς και τις ρήτρες που πρέπει να
αποφεύγονται. Τον Οκτώβριο η ΕΑΤ δημοσίευσε
επίσης ορισμένα τυποποιημένα υποδείγματα για
εκδόσεις πρόσθετου κεφαλαίου κατηγορίας 1.
Σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης για την
προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης (CVA) που
δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2015, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν εν μέρει οι κίνδυνοι
που προκλήθηκαν από τις εξαιρέσεις της ΕΕ, το
2016 η ΕΑΤ ανέπτυξε συντονισμένη προσέγγιση
για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των πράξεων που εξαιρούνται από την επιβάρυνση κινδύνου CVA σε ετήσια βάση.
Η ΕΑΤ παρακολουθεί επίσης συνεχώς την εξέλιξη των πρακτικών και των τάσεων που αφορούν
τις αποδοχές. Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις IV (CRD IV), η ΕΑΤ
συλλέγει ετησίως στοιχεία για το προσωπικό που
έλαβε συνολικές αμοιβές ύψους 1 εκατ. EUR και
άνω το προηγούμενο οικονομικό έτος (υψηλόμισθοι). Επιπλέον, συλλέγονται επίσης λεπτομερείς
πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές

συγκεκριμένων μελών του προσωπικού από περισσότερους από 100 ομίλους και ιδρύματα. Και
οι δυο συλλογές στοιχείων αποσκοπούν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διαφάνειας όσον αφορά τις πρακτικές για τις αποδοχές σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΑΤ δημοσίευσε έκθεση τον Νοέμβριο του
2016 ανταποκρινόμενη σε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία η τελευταία ζητούσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
γνωμοδότηση της ΕΑΤ όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στις διατάξεις
περί αποδοχών της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Η έκθεση παρέχει επισκόπηση του ισχύοντος πλαισίου
σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας σε κάθε
κράτος μέλος το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικά
μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα κανονιστικά πλαίσια και τις εποπτικές πρακτικές.
Για την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας
αγοράς απαιτείται ενισχυμένη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών των αρμόδιων αρχών σε όλα
τα κράτη μέλη. Η ΕΑΤ εξακολούθησε να παρακολουθεί την πρακτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού
ενιαίου εγχειριδίου κανόνων από τις αρμόδιες αρχές, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εναρμόνιση
των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εποπτικής
εξέτασης. Ομοίως, η ΕΑΤ εξακολούθησε να συνεργάζεται με σώματα εποπτών για την προώθηση
της συνεπούς εφαρμογής του κειμένου του Επιπέδου 1 και του Επιπέδου 2, ιδίως όσον αφορά
την εφαρμογή κοινών αποφάσεων σχετικά με το
κεφάλαιο, τη ρευστότητα και τα σχέδια ανάκαμψης, και επισήμανε ότι η εποπτεία πρέπει να
επικεντρωθεί στους κινδύνους και τα θέματα που
είναι πιο σημαντικά, όπως τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, τα ζητήματα δεοντολογίας και οι πρακτικές για τις αποδοχές. Επιπλέον, η ΕΑΤ εξακολούθησε να αποτιμά την πρόοδο που σημειώθηκε
όσον αφορά τη διασφάλιση της συνοχής στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης, στις αξιολογήσεις
και στα εποπτικά μέτρα στα κράτη μέλη.

Διάγραμμα 1: Προώθηση της σύγκλισης
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Η ΕΑΤ είναι επιφορτισμένη με το καθήκον να συμβάλλει, να προωθεί και να παρακολουθεί την αποτελεσματική, αποδοτική και συνεπή λειτουργία των
σωμάτων εποπτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Στο σχέδιο
δράσης των σωμάτων εποπτείας για το 2016 εξετάζονται τα ευρήματα από την παρακολούθηση των
σωμάτων εποπτείας το 2015, ενσωματώνονται σχετικές απαιτήσεις που βασίζονται στις ρυθμιστικές
εξελίξεις και αξιοποιούνται επίσης τα οφέλη από
τις εργασίες ανάλυσης κινδύνου της ΕΑΤ. Η δημόσια έκθεση της ΕΑΤ σχετικά με τη λειτουργία των
σωμάτων εποπτείας το 2016 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, το επίπεδο και η ποιότητα της
συμμετοχής σε σώματα εποπτείας βελτιώθηκαν
περαιτέρω κατά τη διάρκεια του 2016, ιδίως όσον
αφορά την ποιότητα και το βάθος των συζητήσεων.
Όσον αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη
διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης, η ΕΑΤ άσκησε τα εξής καθήκοντα το 2016:
 Η δημοσίευση της γνωμοδότησης της ΕΑΤ σχετικά με το μέγιστο διανεμητέο ποσό (ΜΔΠ) τον
Σεπτέμβριο του 2015 παρείχε σαφήνεια στους
εποπτικούς φορείς, στις τράπεζες και στους
συμμετέχοντες στην αγορά για τη διαδικασία
εποπτικής εξέτασης που διενεργήθηκε το 2016.
Η γνωμοδότηση αποσκοπούσε στη διευκρίνιση
των διατάξεων του άρθρου 141 της οδηγίας
σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CDR)
οι οποίες περιορίζουν τη διανομή των προσωρινών κερδών και των κερδών στο τέλος της χρήσης σε περίπτωση παραβίασης της απαίτησης
συνδυασμένου αποθέματος ασφαλείας.
 Η ΕΑΤ εισήγαγε τον Ιούλιο του 2016 την έννοια
των κατευθύνσεων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του πυλώνα 2 (P2G) σε σχέση με την
άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
σε επίπεδο ΕΕ και εξήγησε τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρόσθετη
«κατεύθυνση για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις»
ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των ποσοτικών αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
 Η ΕΑΤ δημοσίευσε τον Νοέμβριο μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για τις πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης
της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) και την
εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP) που οι αρμόδιες
αρχές θα πρέπει να συλλέγουν από ιδρύματα για
τους σκοπούς της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές διευκόλυναν τη συνεκτική
εποπτική αξιολόγηση των εσωτερικών μοντέλων
εκτίμησης κινδύνου που έχουν αναπτυχθεί από
τράπεζες, την αξιοπιστία της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας και της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης
της επάρκειας ρευστότητας, τη χρήση τους στην
αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας και της
επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και τον προσδιορισμό πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων και απαιτήσεων ρευστότητας.

 Η αυξανόμενη σημασία και περιπλοκότητα του
κινδύνου που συνδέεται με τις τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον
τραπεζικό τομέα και σε μεμονωμένα ιδρύματα
οδήγησαν την ΕΑΤ να εκπονήσει τις δικές της
κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για την προώθηση
κοινών διαδικασιών και μεθοδολογιών για την
εκτίμηση κινδύνου ΤΠΕ. Το έγγραφο διαβούλευσης δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2016.
 Ο κίνδυνος επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (ΚΕΤΧ) αποτελεί σημαντικό χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τα πιστωτικά ιδρύματα και
συνήθως εξετάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης. Για την κοινοποίηση
των προσδοκιών όσον αφορά τη διαχείριση του
ΚΕΤΧ η ΕΑΤ δημοσίευσε το 2015 κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του ΚΕΤΧ, οι
οποίες επικαιροποιήθηκαν τον Απρίλιο του
2016.
Το 2016 το προσωπικό της ΕΑΤ εξακολούθησε
να παρέχει στήριξη στις δραστηριότητες σχεδιασμού ανάκαμψης που διενεργούνται στα σώματα εποπτείας, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση
των σχεδίων ανάκαμψης ομίλων, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη επιμέρους οντοτήτων στα σχέδια
ανάκαμψης ομίλων, και διευκολύνοντας τις συζητήσεις για τον σχεδιασμό ανάκαμψης κατά τη
διάρκεια των συνεδριάσεων των σωμάτων εποπτείας. Το Ιούλιο δημοσιεύτηκε συγκριτική έκθεση σχετικά με τη ρύθμιση διακυβέρνησης και
τους δείκτες ανάκαμψης, με βάση την ανάλυση
26 σχεδίων μεγάλων ευρωπαϊκών διασυνοριακών
τραπεζικών ομίλων.
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Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεπής συμμετοχή εποπτικών αρχών τρίτων χωρών στα σώματα
εποπτείας και να βελτιωθεί η διασυνοριακή συνεργασία, η ΕΑΤ προέβη σε εκτίμηση της ισοδυναμίας των καθεστώτων εμπιστευτικότητας
ορισμένων εποπτικών αρχών εκτός ΕΕ. Η εκτίμηση αυτή κατέληξε σε θετική αξιολόγηση για έξι
εποπτικές αρχές εκτός ΕΕ από τέσσερις χώρες,
επιτρέποντας τη συμμετοχή των εν λόγω αρχών
στα σώματα εποπτείας του ΕΟΧ.
Τα προγράμματα κατάρτισης της ΕΑΤ για τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ αποτελούν βασικό μέσο για
την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης. Το 2016
η ΕΑΤ διοργάνωσε 26 μαθήματα κατάρτισης, εκ
των οποίων τα 18 ήταν τομεακά, τέσσερα πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου, δύο ήταν διατομεακά και δύο αφορούσαν μη τεχνικές δεξιότητες.

Παρακολούθηση βασικών κινδύνων
στον τραπεζικό τομέα σε ολόκληρη
την Ευρώπη
Η ΕΑΤ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων της
αγοράς, καθώς και στον εντοπισμό τάσεων, πιθανών κινδύνων και αδυναμιών σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ.
Το 2016 η ΕΑΤ συνέχισε την εκπόνηση τακτικής
έκθεσης εκτίμησης κινδύνου (ΕΕΚ). Η ΕΕΚ περιγράφει τις κυριότερες εξελίξεις και τις τάσεις
που επηρέασαν τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ κατά
τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζει την προσέγγιση της ΕΑΤ σχετικά με τους κύριους μικροπροληπτικούς κινδύνους και τα τρωτά σημεία για
το μέλλον. Το 2016 προστέθηκε για πρώτη φορά
στην ΕΕΚ η άσκηση διαφάνειας στην ΕΕ.
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Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 η ΕΑΤ πραγματοποίησε άσκηση διαφάνειας σε ολόκληρη
την ΕΕ. Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος του έργου
της για την προώθηση της πειθαρχίας της αγοράς
και την ενίσχυση της συνοχής στη δημοσιοποίηση
στοιχείων των τραπεζών, που επιτελείται από την
ΕΑΤ από το 2011και συνδέεται είτε με παράλληλες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είτε με αυτοτελείς ασκήσεις. Η άσκηση
περιλάμβανε 131 τράπεζες, από 24 κράτη μέλη
της ΕΕ και τη Νορβηγία, και δημοσιεύτηκε στις 2
Δεκεμβρίου 2016 παράλληλα με την ΕΕΚ. Η ΕΑΤ
δημοσίευσε στον δικτυακό της τόπο εκτεταμένη
συλλογή στοιχείων για κάθε τράπεζα χωριστά,
η οποία συμβάδιζε με τις προηγούμενες ασκήσεις.
Ο πίνακας κινδύνου αποτελεί άλλο ένα σημαντικό
προϊόν στην εργαλειοθήκη της τακτικής αξιολόγησης κινδύνου της ΕΑΤ. Συνοψίζει τους κυριότερους κινδύνους και τις αδυναμίες που διαπιστώνονται στον τραπεζικό τομέα και αναπτύσσει μια
σειρά δεικτών κινδύνου. Το 2016 ο πίνακας δημοσιεύτηκε σε τριμηνιαία βάση.
Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κινδύνου (ΕΑΚ)
αποτελεί μια εξαμηνιαία άσκηση, η οποία διενεργείται μεταξύ τραπεζών και αναλυτών της αγοράς,
παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση των απόψεων και των προοπτικών των συμμετεχόντων στην
αγορά σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις. Με
τη δημοσίευση για πρώτη φορά ενός φυλλαδίου
που καλύπτει το σύνολο των αποτελεσμάτων τον
Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, η ΕΑΤ επέκτεινε τη σειρά των αξιολογήσεων κινδύνου που παρέχεται στο
ευρύ κοινό.
Τον Ιούλιο του 2016 η ΕΑΤ δημοσίευσε έκθεση
σχετικά με τη δυναμική και τις κινητήριες δυνά-

Σ Ύ Ν Ο Ψ Η

μεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
για περισσότερες από 160 τράπεζες της ΕΕ. Η έκθεση έδειξε ότι, παρά τις βελτιώσεις, το επίπεδο
των ΜΕΔ παραμένει υψηλό, με σημαντικές συνέπειες για την οικονομία και την κερδοφορία των
τραπεζών. Με την ύπαρξη μη εξυπηρετούμενων
δανείων ύψους άνω του 1 τρισεκατομμυρίου EUR
στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, η αντιμετώπιση των
ΜΕΔ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και απαιτεί συντονισμένη δράση της ΕΕ.
Τέλος, το 2016 η ΕΑΤ ξεκίνησε την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία
επιτρέπει τη σύγκριση της αντοχής των τραπεζών της ΕΕ στο πλαίσιο δυσμενών οικονομικών
διαταραχών. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ το 2016 δεν περιείχε όρια επιτυχίας/αποτυχίας και αξιολόγησε 51
τράπεζες από 15 χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ —37
από τη ζώνη του ευρώ και 14 από τη Δανία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ουγγαρία,
την Πολωνία και τη Σουηδία. Η άσκηση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 και τα αποτελέσματα
δημοσιεύτηκαν στα τέλη του Ιουλίου. Σύμφωνα
με τον στόχο της ΕΑΤ για την παροχή διαφάνειας
στους συμμετέχοντες στην αγορά, δημοσιεύτηκαν
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λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα σημεία
εκκίνησης και τις προβλέψεις αντοχής της κάθε
τράπεζας. Τα αποτελέσματα για κάθε τράπεζα συμπληρώθηκαν με διαδραστικά εργαλεία τα οποία
είναι προσβάσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ,
καθώς και με μια εκτεταμένη βάση δεδομένων.
Ενώ το αποτέλεσμα κατέδειξε, συνολικά, έναν
ανθεκτικό τραπεζικό τομέα της ΕΕ, τα αποτελέσματα διέφεραν σημαντικά μεταξύ των τραπεζών.
Η ΕΑΤ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση και την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών φορέων. Το
μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) για την ανταλλαγή
μακροπροληπτικών δεδομένων των επιμέρους
τραπεζών επιτρέπει σε εποπτικούς φορείς, σε
όλη την Ευρώπη, να συγκρίνουν ένα σύνολο δεικτών κινδύνου για 200 τράπεζες. Για την ενίσχυση
του εν λόγω συνόλου δεδομένων, η ΕΑΤ ανέπτυξε τα δικά της ηλεκτρονικά εργαλεία ανάλυσης,
βοηθώντας τους εθνικούς εποπτικούς φορείς να
δημιουργήσουν τον δικό τους πίνακα κινδύνου
καθώς και ομάδες αναλύσεων ευρωπαϊκές και
ομοτίμων. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η ΕΑΤ δημοσίευσε έναν κατάλογο άλλων παγκοσμίως συστημικών σημαντικών ιδρυμάτων (O-SII).

Διάγραμμα 3: Άσκηση διαφάνειας σε επίπεδο ΕΕ

Διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://tools.eba.europa.eu/interactive-tools/2016/transparency_exercise/map/atlas.html
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Προστασία των καταναλωτών και
παρακολούθηση της χρηματοπιστωτικής
καινοτομίας και συμβολή στην παροχή
ασφαλών, απλών και αποτελεσματικών
υπηρεσιών πληρωμών σε ολόκληρη την ΕΕ

Η ΕΑΤ δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 2016 «κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις
δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013». Μετά τη δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης του πλαισίου του τρίτου πυλώνα (ΠΤΠ) από την Επιτροπή
Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας (ΕΤΕΒ) τον
Ιανουάριο του 2015, η ΕΑΤ δημοσίευσε τις δικές
της κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση
της εναρμονισμένης και έγκαιρης εφαρμογής του
ΠΤΠ στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν
τη δυνατότητα στα ιδρύματα της ΕΕ να εφαρμόζουν το ΠΤΠ με τρόπο που συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του όγδοου μέρους του κανονισμού
σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR).
Η βάση δεδομένων της ΕΑΤ επεκτάθηκε για να
συμπεριλάβει περισσότερους από 300 δείκτες
κινδύνου. Αυτό το νέο σύνολο δεδομένων παρέχει ένα ευρύτερο και περιεκτικό σύνολο χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών
για τους κινδύνους και δίνει τη δυνατότητα στην
ΕΑΤ να υλοποιεί την εντολή της σχετικά με την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εξελίξεων στην αγορά, καθώς και των πιθανών κινδύνων
και αδυναμιών στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ. Το
2016 η διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων
αποτέλεσε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους
του έργου της ΕΑΤ. Αφενός, η ΕΑΤ επένδυσε σε
σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη και την
αξιολόγηση της επάρκειας περισσότερων από 3
000 κανόνων επαλήθευσης και αφετέρου, τέθηκε
σε εφαρμογή ένα νέο βασικό εργαλείο διαχείρισης δεδομένων, το οποίο βελτίωσε τη συνολική
ποιότητα της εποπτικής έκθεσης.
Σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) για τη χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων το 2012,
η ΕΑΤ ανέπτυξε την εναρμονισμένη υποβολή εκθέσεων σε σχέση με τα σχέδια χρηματοδότησης
των τραπεζών και οι πρώτες τακτικές εκθέσεις
δημοσιεύτηκαν το 2016.
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Το έργο της ΕΑΤ για την προστασία των καταναλωτών αποσκοπεί στη μείωση της ζημίας των
καταναλωτών κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής. Η ΕΑΤ επεσήμανε
ότι οι μη ικανοποιητικές πολιτικές και πρακτικές
που εφαρμόζονται στις αποδοχές αποτελούν τον
βασικό μοχλό καταχρηστικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής και για
την αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών η ΕΑΤ
δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2016 τις τελικές
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές και τις
πρακτικές για τις αποδοχές που συνδέονται με
την πώληση και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής. Η ΕΑΤ δημοσίευσε
επίσης, τον Μάρτιο του 2015, απόφαση με την
οποία προσδιορίζεται ο τύπος που πρέπει να
χρησιμοποιούν οι πιστωτές κατά τον υπολογισμό
του επιτοκίου αναφοράς βάσει την οδηγίας για την
ενυπόθηκη πίστη (MCD).
Η ΕΑΤ εξακολούθησε να αναπτύσσει τρεις εντολές βάσει την οδηγίας για τους λογαριασμούς
πληρωμών (PAD) κατά το πρώτο εξάμηνο του
2016: ένα έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με το
σχέδιο ΚΤΠ, στο οποίο καθορίζεται η τυποποιημένη ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
πιο κοινές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών, ένα σχέδιο ΕΤΠ σχετικά με
την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις επιβαρύνσεις
(ΕΔΕ) και το κοινό του σύμβολο, καθώς και ένα
σχέδιο ΕΤΠ σχετικά με την τυποποιημένη μορφή
παρουσίασης της εκκαθάρισης των τελών (ΕΤ) και
το κοινό της σύμβολο.
Στον τομέα της χρηματοοικονομικής καινοτομίας,
η ΕΑΤ δημοσίευσε ένα έγγραφο συζήτησης σχετικά με την καινοτόμο χρήση των στοιχείων των
καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
καθώς και μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν τα εικονικά νομίσματα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (τέταρτη οδηγία
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες — 4AMLD).
Όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών, η ΕΑΤ
υπέβαλε το τελικό της σχέδιο ΚΤΠ σχετικά με
τον διαχωρισμό των συστημάτων καρτών από τους
φορείς επεξεργασίας στο πλαίσιο του κανονισμού
σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες (IFR).
Συνέβαλε επίσης στην εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών
(PSD2), η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του
2016 και με την οποία ανατέθηκε στην ΕΑΤ η ανάπτυξη έξι τεχνικών προτύπων και πέντε δεσμών
κατευθυντήριων γραμμών.

Σ Ύ Ν Ο Ψ Η

Διεθνής συνεργασία
Η ΕΑΤ συμμετέχει ενεργά σε συνεδριάσεις της
Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας
(ΕΤΕΒ). Το 2016 η ΕΤΕΒ συγκρότησε μια ειδική
ομάδα (Task force) για την κανονιστική ενοποίηση
προκειμένου να μετριαστούν οι πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις στις τράπεζες από το σκιώδες
τραπεζικό σύστημα. Η ΕΤΑ αναπτύσσει επίσης
ΚΤΠ σχετικά με μεθόδους εποπτικής ενοποίησης
(άρθρο 18 του κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις), οι οποίες αλληλεπιδρούν
ενίοτε με το έργο της ΕΤΕΒ.
Η ΕΑΤ είναι επίσης μέλος της συντονιστικής ομάδας εξυγίανσης (ΣΟΕ) του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ), της διασυνοριακής
ομάδας διαχείρισης κρίσεων (ΔΟΔΚ) και πολλών
αξόνων δράσης, στα οποία συμβάλλει ενεργά για
την ανάπτυξη της κανονιστικής πολιτικής σε θέματα εξυγίανσης. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται ιδιαίτερα η ΕΑΤ είναι η εφαρμογή της
αναδιάρθρωσης παθητικού, η εσωτερική συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών, η διαθέσιμη ρευστότητα κατά την εξυγίανση, η συνεχής
πρόσβαση στις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών και η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής εξυγίανσης. Η ΕΑΤ συμμετέχει στην
κοινή ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για το σκιώδες
τραπεζικό σύστημα —στην οποία συμπροεδρεύει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ΕΑΚΑΑ)— και στην κοινή ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού
Κινδύνου για τα επενδυτικά ταμεία.
Παράλληλα, η ΕΑΤ συμμετέχει ενεργά στον τομέα
της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, της ανάκαμψης και της εξυγίανσης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Το έργο της ΕΑΤ στον τομέα της
εξυγίανσης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων
το 2016 επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στη
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συμβολή πολιτικών στο πλαίσιο διεθνών ρυθμιστικών φόρουμ που ασχολούνται με το θέμα.
Η ΕΑΤ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με στόχο τη σύναψη πλαισίου ρυθμίσεων συνεργασίας με τις σημαντικότερες αρχές εκτός δικαιοδοσίας της ΕΕ
οι οποίες διαθέτουν συστήματα εξυγίανσης συγκρίσιμα με αυτά της οδηγίας για την ανάκαμψη
και την εξυγίανση των τραπεζών (BRDR), και οι
οποίες είναι είτε μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα, είτε έχουν αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες στις τράπεζες της ΕΕ. Η ΕΑΤ συμμετέχει
επίσης ενεργά σε διεθνή φόρουμ και συνεργάζεται με τη Διεθνή Τράπεζα, και ιδίως με το
συμβουλευτικό κέντρο χρηματοπιστωτικού τομέα
(FinSAC), για μια σειρά θεμάτων πολιτικής που
σχετίζονται με την ανάκαμψη και την εξυγίανση.

Εργασίες επί διατομεακών ζητημάτων
Το 2016 η μεικτή επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) συνέχισε να λειτουργεί
ως φόρουμ για τον διατομεακό συντονισμό και την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τριών ΕΕΑ.
Υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA),
η μεικτή επιτροπή εστίασε τις εργασίες της κυρίως στην προστασία του καταναλωτή και στις
διατομεακές αξιολογήσεις κινδύνων. Προκειμένου να αυξηθεί η προβολή του έργου της μεικτής
επιτροπής, δημιουργήθηκε ένας νέος δικτυακός
τόπος στον οποίο δημοσιεύονται κεντρικά τα αποτελέσματα σχετικά με τη μεικτή επιτροπή. Για την
περαιτέρω προώθηση του έργου της μεικτής επιτροπής και για τον εορτασμό της πέμπτης επετείου της, δημοσιεύτηκε επίσης ένα φυλλάδιο με
τίτλο Towards European Supervisory Convergence
(Προς μια ευρωπαϊκή εποπτική σύγκλιση), στο
οποίο αναδεικνύονται η αποστολή, οι στόχοι και
τα καθήκοντα της μεικτής επιτροπής, καθώς και
η στρατηγική της προσέγγιση.
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Στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών και
της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας, τα επιτεύγματα της μεικτής επιτροπής για το 2016 ήταν τα
ακόλουθα:
 Ορόσημο PRIIP (συσκευασμένα επενδυτικά
προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση): Το
σχέδιο ΚΤΠ σχετικά με βασικά έγγραφα πληροφοριών (ΒΕΠ) για συσκευασμένα επενδυτικά
προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς
έγκριση. Η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο ΚΤΠ,
αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις απέρριψε. Οι ΕΑΑ συζήτησαν τις τροποποιήσεις που
πρότεινε η Επιτροπή και υπέβαλαν κοινή γνωμοδότηση στα τρία Συμβούλια Εποπτών. Ωστόσο, οι τρεις ΕΑΑ δεν κατάφεραν να παράσχουν
κοινή συμφωνηθείσα γνωμοδότηση σχετικά με
το τροποποιημένο σχέδιο ΚΤΠ προς την Επιτροπή.
 Έκθεση σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές
συμβουλές: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σχετικά με την αυτοματοποίηση των χρηματοπιστωτικών συμβουλών, οι οποίες εστιάζουν στα
χαρακτηριστικά αυτοματοποιημένων εργαλείων
χρηματοπιστωτικών συμβουλών και στα πιθανά
οφέλη, καθώς και στους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν.
 Έργο που έχει επιτελεστεί στον τομέα των
Μαζικών Δεδομένων: Ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα πιθανά οφέλη και τους
κινδύνους των Μαζικών Δεδομένων.
 Κοινή ημερίδα για την προστασία των καταναλωτών: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
16 Σεπτεμβρίου και φιλοξενήθηκε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA),
στο Παρίσι.
Η μεικτή επιτροπή εκπόνησε δύο διετείς διατομεακές εκθέσεις στις οποίες προσδιορίστηκαν οι βασικοί κίνδυνοι και οι αδυναμίες του
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χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ. Οι εκθέσεις υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της ομάδας χρηματοοικονομικής σταθερότητας της οικονομικής και δημοσιονομικής
επιτροπής (EFC-FST) του Συμβουλίου την άνοιξη
και το φθινόπωρο του 2016, υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και στη
συνέχεια δημοσιεύτηκαν στον δικτυακό τόπο της
μεικτής επιτροπής.
Η μεικτή επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της στον
τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τον Δεκέμβριο, η μεικτή επιτροπή
δημοσίευσε τις τελικές της κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας προσέγγισης εποπτείας που βασίζεται στους κινδύνους για
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την άσκηση εποπτείας
ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.
Η μεικτή επιτροπή δημοσίευσε τον Δεκέμβριο
του 2016 τον επικαιροποιημένο ετήσιο κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών
δραστηριοτήτων, ο οποίος περιλαμβάνει 79 χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων με επικεφαλής του ομίλου σε χώρα της
ΕΕ/του ΕΟΧ, έναν με επικεφαλής του ομίλου στην
Αυστραλία, έναν με επικεφαλής του ομίλου στις
Βερμούδες, έναν με επικεφαλής του ομίλου στην
Ελβετία και δύο με επικεφαλής του ομίλου στις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Επιπλέον, η μεικτή επιτροπή ολοκλήρωσε τις
εργασίες της για την αναθεώρηση των κοινών
κατευθυντήριων γραμμών για την προληπτική
αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης ειδικών
συμμετοχών στον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό τομέα και τον τομέα των κινητών αξιών, και δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με τις ορθές εποπτικές πρακτικές για τη μείωση της αποκλειστικής
και μηχανιστικής στήριξης στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
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Διασφάλιση αποτελεσματικών
και διαφανών διαδικασιών για
την υποστήριξη του έργου της ΕΑΤ
Εξασφάλιση της συμμετοχής των
συμφεροντούχων στο ρυθμιστικό
έργο της ΕΑΤ
Η ΕΑΤ εκπληρώνει σημαντικό μέρος της δέσμευσής της έναντι των συμφεροντούχων μέσω
της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων (ΟΤΣ).
Η άποψη της ΟΤΣ ζητείται σχετικά με μέτρα που
αφορούν ΚΤΠ και ΕΤΠ, κατευθυντήριες γραμμές
και συστάσεις, στον βαθμό που δεν αφορούν μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το 2016
η ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων (ΟΤΣ) εξέδωσε γνωμοδοτήσεις για 16 έγγραφα διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένων τριών υποβολών στα
έγγραφα διαβούλευσης της μεικτής επιτροπής
και τριών απαντήσεων στα έγγραφα συζήτησης
της ΕΑΤ.
Η τρίτη θητεία της ΟΤΣ ξεκίνησε στις 18 Απριλίου
2016. Από τα 30 νέα μέλη, έξι συμμετείχαν ήδη
στην ΟΤΣ, δύο διορίστηκαν εκ νέου και 17 ήταν
νέα μέλη που εκπροσωπούν πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα (τρία εκ των οποίων εκπροσωπούν τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου ή συνεταιριστικές τράπεζες), καταναλωτές και χρήστες,
ακαδημαϊκούς, ΜΜΕ και εργαζομένους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Συνεργασία με τις αρχές εξυγίανσης
της ΕΕ
Το 2016 η ΕΑΤ ενέτεινε τις προσπάθειές της
όσον αφορά τη συνεργασία με εθνικές αρχές
εξυγίανσης και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
(ΕΣΕ) για την παρακολούθηση και στήριξη της
εναρμονισμένης εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων και τη συμβολή στον συνεπή και

αποτελεσματικό σχεδιασμό εξυγίανσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναλήφθηκαν ορισμένες
δράσεις για την υποστήριξη αυτού του στόχου:
 ένα στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τις
αρχές εξυγίανσης και τις αρμόδιες αρχές όσον
αφορά τις βασικές πτυχές του κανονιστικού
πλαισίου εξυγίανσης·
 έρευνα σχετικά με τις οργανωτικές πτυχές των
εθνικών αρχών επίλυσης διαφορών·
 ενεργή διμερής συνεργασία με ορισμένες εθνικές αρχές εξυγίανσης.

Παραβίαση του δικαίου της Ένωσης
Το 2016 η ΕΑΤ έλαβε 11 αιτήματα για τη διερεύνηση κατ’ ισχυρισμό παραβίασης ή μη εφαρμογής
του δικαίου της Ένωσης. Από θεματικής πλευράς,
ο αριθμός των περιπτώσεων είναι πολύ περιορισμένος για τον εντοπισμό τάσεων, παρά το γεγονός ότι τέσσερα από τα αιτήματα σχετίζονταν με
τη διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και
δύο αφορούσαν θέματα σχετικά με τα συστήματα
εγγύησης καταθέσεων. Τα άλλα αιτήματα έθεταν
ερωτήματα σχετικά με την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, την οδηγία
για την ενυπόθηκη πίστη, την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου και την οδηγία σχετικά
με τις υπηρεσίες πληρωμών, καθώς και την εποπτεία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στις 23
Δεκεμβρίου 2016 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
Εποπτών αναθεωρημένη απόφαση ΕΑΤ για την
έκδοση εσωτερικού κανονισμού για τη διερεύνηση παραβίασης του δικαίου της Ένωσης.

13

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΑΡ Χ Η

Τ ΡΑ Π ΕΖΩ Ν

Διάγραμμα 4: Υποθέσεις παραβίασης του δικαίου της Ένωσης που εξετάστηκαν το 2016
∆εν έχει κινηθεί έρευνα γιατί υπάρχει άλλο
κατάλληλο όργανο ή µέσο για την εξέταση
του αιτήµατος

20 %

Οι εθνικές αρχές εφαρµόζουν
πλήρως το δίκαιο της Ένωσης
µετά από προκαταρκτικές έρευνες

Σε εκκρεµότητα
στα τέλη του 2016

13 %

47 %

Απαράδεκτη

20 %

Διενέργεια αξιολογήσεων από ομότιμους
Το 2016 η επιτροπή επανεξέτασης διεξήγαγε αξιολόγηση από ομότιμους του ΕΤΠ σχετικά με την
υποβολή εποπτικών αναφορών. Η αξιολόγηση αυτή
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και η τελική έκθεση εγκρίθηκε από το συμβούλιο εποπτών τον
Δεκέμβριο του 2016. Η άσκηση συνίστατο σε αυτοαξιολόγηση που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες
αρχές, η οποία συνοδεύτηκε από αναθεώρηση που
πραγματοποιήθηκε από ομότιμους. Ήταν η πρώτη
φορά που η επιτροπή επανεξέτασης της ΕΑΤ πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ, καθώς και στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα/τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό
και τρεις χώρες ΕΖΕΣ. Συνολικά, η άσκηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν σημαντικές
αρνητικές αποκλίσεις και ότι όλες οι αρμόδιες
αρχές είχαν συστήσει πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό
ολοκληρωμένες διαδικασίες για την παρακολούθηση της υποβολής αναφορών από τα ιδρύματα και
την αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων.

Αξιολόγηση επιπτώσεων
των κανονιστικών προτάσεων
Το 2016 η ΕΑΤ δημοσίευσε δύο εκθέσεις για την
παρακολούθηση των επιπτώσεων της μεταφοράς
στο εθνικό δίκαιο των απαιτήσεων της συμφωνίας
«Βασιλεία ΙΙΙ» στην ΕΕ —μία τον Μάρτιο με βάση τα
δεδομένα του Ιουνίου 2015 και μία τον Σεπτέμβριο
με βάση τα δεδομένα του Δεκεμβρίου 2015— βάσει
παραδοχής στατικού ισολογισμού. Επιπλέον, η ΕΑΤ
πραγματοποίησε κατά περίπτωση αρκετές ασκήσεις
παρακολούθησης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων μεταρρυθμίσεων της συμφωνίας της Βασιλείας για τις τράπεζες της ΕΕ. Το 2016 οι εν λόγω
κατά περίπτωση ασκήσεις περιλάμβαναν μελέτες ποσοτικού αντίκτυπου (QIS) όσον αφορά τις προτάσεις
της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας
(BCBS) σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο (προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων και τυποποιημένη
προσέγγιση), την αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου
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συναλλαγών (FRTB), τον επιχειρησιακό κίνδυνο, τον
ΔΜ και τα όρια εκροών όσον αφορά το σταθμισμένο
ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό.
Στα τέλη του 2016 η ΕΑΤ δημοσίευσε μια έκθεση
σχετικά με την κυκλικότητα των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών στο πλαίσιο του ισχύοντος
ρυθμιστικού πλαισίου στην ΕΕ (οδηγία σχετικά με
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις IV (CDR IV / κανονισμός
σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις — CRR),
αξιολογώντας εάν το εν λόγω πλαίσιο έχει την τάση
να ενισχύει με φιλοκυκλικό τρόπο το δίπολο μεταξύ
τραπεζικού κεφαλαίου και πραγματικής οικονομίας.
Η ΕΑΤ δημοσίευσε επίσης δύο εκθέσεις σχετικά με
την εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης για τα ίδια
κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (ΕΑΕΥ),
μια έκθεση σχετικά με τα μέτρα ρευστότητας βάσει
του άρθρου 509 παράγραφος 1 και την αναθεώρηση
της σταδιακής εφαρμογής της απαίτησης κάλυψης
του κινδύνου ρευστότητας βάσει του άρθρου 461 του
κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Τήρηση του διαδραστικού ευρωπαϊκού
ενιαίου εγχειριδίου κανόνων
Καταβλήθηκαν και πάλι πολλές προσπάθειες να
απαντηθούν ερωτήματα από τους συμφεροντούχους όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων. Έως τις 31
Δεκεμβρίου 2016 υποβλήθηκαν περίπου 3 075
ερωτήσεις (έναντι 2 550 ερωτήσεων στα τέλη του
2015) μέσω της διαδικτυακής διεπαφής. Από αυτές, απορρίφθηκαν ή διαγράφηκαν περίπου 1 120
(αύξηση, έναντι περίπου 930 στα τέλη του 2015),
απαντήθηκαν περίπου 1 110 (αύξηση, έναντι περίπου 830 στα τέλη του 2015), ενώ είναι υπό εξέταση
περίπου 845 (αύξηση, έναντι περίπου 790 στα τέλη
του 2015). Από τις υπό εξέταση ερωτήσεις, περίπου
95 αφορούν την οδηγία για την ανάκαμψη και την
εξυγίανση των τραπεζών (BRRD) και περίπου πέντε αφορούν τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων
(DGSD). Οι υπόλοιπες 745 ερωτήσεις αφορούν τον
κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
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Διάγραμμα 5: Υποβληθείσες ερωτήσεις ανά θέμα
BRRD
Μεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα
Κίνδυνος αγοράς

DGSD

7%

0%

2%

5%

Άλλα θέµατα

9%

Κίνδυνος ρευστότητας

9%

Εποπτική αναφορά

49 %

Πιστωτικός κίνδυνος

10 %

Ίδια κεφάλαια

9%

(CRR) και την οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις (CRD), ενώ οι περισσότερες (περίπου
τα τρία τέταρτα) επικεντρώνονται σε θέματα υποβολής εκθέσεων και συνοδεύονται από ερωτήσεις
σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας, τα ίδια κεφάλαια και θέματα που σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς.

Παροχή νομικής υποστήριξης
για τα ρυθμιστικά προϊόντα της ΕΑΤ
Κατά τη διάρκεια του 2016 η νομική μονάδα παρείχε νομική υποστήριξη στα διοικητικά όργανα,
στη διοίκηση και στις βασικές υπηρεσίες χάραξης
πολιτικής και επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της
ΕΑΤ. Όσον αφορά τις ρυθμιστικές δραστηριότητες
της ΕΑΤ, η νομική μονάδα παρείχε νομική ανάλυση και υποστήριξη για την κατάρτιση δεσμευτικών
τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών,
συστάσεων και γνωμοδοτήσεων, καθώς και νομική
ανάλυση προτεινόμενων τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων. Νομικές
συμβουλές παρασχέθηκαν επίσης για δραστηριότητες επίβλεψης κατά την κατάρτιση εποπτικών
συστάσεων καθώς και κατά την επίλυση διαφορών.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ), η ΕΕ και τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών — ΕΖΕΣ (Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ισλανδία) συμφώνησαν, το 2016,
να επεκτείνουν τους κανόνες εσωτερικής αγοράς
της ΕΕ και σε αυτές τις χώρες ΕΖΕΣ.

Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για την
υποστήριξη των κύριων λειτουργιών
και της εσωτερικής διοίκησης της ΕΑΤ
Το 2016 στο επίκεντρο της ΤΠ τέθηκε η συντήρηση και η υποστήριξη συστημάτων παραγωγής για
τη συλλογή δεδομένων και τις υποδομές, καθώς
και η υλοποίηση μιας σειράς έργων σύμφωνα με

το πρόγραμμα εργασιών ΤΠ. Για τη βελτίωση και
την υποστήριξη της εφαρμογής του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων με αποτελεσματικές λύσεις,
η ΕΑΤ έθεσε σε εφαρμογή δύο εκδόσεις της ευρωπαϊκής πλατφόρμας εποπτείας (ESP) για την
επέκταση του ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά
τις απαιτήσεις κατάρτισης χρηματοοικονομικών
εκθέσεων και τις κοινές απαιτήσεις κατάρτισης εκθέσεων στο μοντέλο σημείων δεδομένων
(DPM), έκδοση 2.4.1. Αναπτύχθηκε μια ειδική
εφαρμογή, με τίτλο «Διαχείριση Βασικών Δεδομένων» (MDM), η οποία χρησιμοποιείται για την
κεντρική διαχείριση των δεδομένων αναφοράς.
Επιπλέον, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο
επιτρέπει σε πολλούς παρόχους δεδομένων να
κοινοποιούν γενικές ή συγκεκριμένες πληροφορίες στην ΕΑΤ κατά περίπτωση ή σε τακτική βάση.
Όσον αφορά τις επιχειρηματικές λύσεις, εφαρμόστηκαν περαιτέρω βελτιώσεις για τη βελτιστοποίηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας
της ΕΑΤ. Εφαρμόστηκε το ηλεκτρονικό σύστημα
διαχείρισης εγγράφων για να επιτρέψει στους
εσωτερικούς χρήστες της ΕΑΤ να κοινοποιούν,
να αποθηκεύουν και να ανακτούν έγγραφα με πιο
συνεπή, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Στον
τομέα των υποδομών εφαρμόστηκαν περαιτέρω
βελτιώσεις. Υλοποιήθηκε μια υπηρεσία εσωτερικής υποστήριξης, η οποία έχει ενσωματωθεί στο
ήδη υπάρχον σύστημα δελτίων τεχνικής υποστήριξης, για την αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση
όλων των εσωτερικών θεμάτων.

Επικοινωνία και προβολή
του έργου της ΕΑΤ
Το πέμπτο επετειακό συνέδριο της ΕΑΤ, το οποίο
διοργανώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, αύξησε
σημαντικά την προβολή του οργανισμού. Με διαδικτυακή μετάδοση σε ζωντανή σύνδεση και
ενεργό προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
τα σχόλια που ελήφθησαν από τους συμμετέχοντες και τους ομιλητές ήταν πολύ θετικά.
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ΒΑΣΙΚΟΊ ΤΟΜΕΊΣ ΕΣΤΊΑΣΗΣ ΤΟ 2017
 Παρακολούθηση της οικονομικής τεχνολογίας (FinTech)
και των κανονιστικών ορίων
 Ανάπτυξη εγγράφων γνωστοποίησης για την ενημέρωση
των καταναλωτών σχετικά με τους κινδύνους, το κόστος και
τα οφέλη των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των τελών
για υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών
 Διεύρυνση του δείγματος τραπεζών της ΕΑΤ
 Προετοιμασία για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων του 2018
 Προσδιορισμός και αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων το 2017
 Παρακολούθηση του σχεδιασμού εξυγίανσης και των
σωμάτων εξυγίανσης στην ΕΕ
 Αύξηση του ανταγωνισμού, ενίσχυση της ασφάλειας και
διευκόλυνση της καινοτομίας στην αγορά για πληρωμές
λιανικής στην ΕΕ
 Περαιτέρω ανάπτυξη εποπτικών πολιτικών για τη
διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP),
για τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο
(IRRBB) και τους κινδύνους ΤΠ
 Διευκόλυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του
ενιαίου εγχειριδίου κανόνων από εποπτικούς φορείς και
αξιολόγηση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών
 Άλλα προϊόντα πολιτικής και κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με τον σχεδιασμό ανάκαμψης
 Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των
σωμάτων εποπτικών φορέων
 Ενίσχυση των δραστηριοτήτων κατάρτισης της ΕΑΤ
 Αξιολόγηση της ισοδυναμίας
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Αναπτύχθηκε μια ad hoc στρατηγική για την κοινοποίηση της άσκησης προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων του 2016 σε επίπεδο ΕΕ, η οποία
περιλάμβανε ορισμένες τεχνικές ενημερώσεις
και συνεντεύξεις με δημοσιογράφους, καθώς και
δημοσίευση σχετικού υλικού στον δικτυακό τόπο.
Τα ετήσια αποτελέσματα της άσκησης διαφάνειας
προσέλκυσαν επίσης το έντονο ενδιαφέρον του
Τύπου, ιδίως όσον αφορά τα ευρήματα σχετικά με
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την παραμονή ή όχι στην ΕΕ αποτέλεσε
επίσης μια νέα πρόκληση όσον αφορά τόσο την
εξωτερική όσο και την εσωτερική επικοινωνία.
Η επίσημη θέση της ΕΑΤ σχετικά με τις επιπτώσεις του Brexit στην Αρχή εκφράστηκε εξωτερικά
μέσω πολυάριθμων συνεντεύξεων και ομιλιών,
καθώς και εσωτερικά μέσω της δημιουργίας ενός
ειδικού τμήματος σε σύστημα ενδοδικτύου.
Με 173 ενημερωτικά δελτία και δελτία Τύπου που
δημοσιεύτηκαν το 2016, έναντι 158 το προηγούμενο έτος, η ΕΑΤ ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όσον αφορά τις δραστηριότητες επικοινωνίας. Στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ καταγράφηκε
ο ακόλουθος τακτικός αριθμός επισκεπτών: 2,79
εκατομμύρια επισκέψεις (+ 23 % σε σύγκριση με
το 2015), που αντιστοιχούν σε 8,83 εκατομμύρια
προβολές σελίδων (+ 17,3 %). Έως το τέλος του
έτους, ο αριθμός των ατόμων που παρακολουθούσαν τον λογαριασμό της ΕΑΤ στο Twitter είχε
υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο
έτος, ξεπερνώντας τα 4 100 άτομα. Η κοινότητα
της ΕΑΤ στο LinkedIn αναπτύχθηκε επίσης κατά
17 % το 2016, προσελκύοντας 7 400 άτομα που
παρακολουθούσαν τον λογαριασμό έως το τέλος
του έτους.

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική
διαχείριση
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΑΤ το 2016
ήταν 96,8 % Δεδομένου ότι το 2016 ήταν ένα δύσκολο έτος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΑΤ, κυρίως λόγω του δημοψηφίσματος
για την παραμονή ή όχι του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί
αποδεκτό. Ενώ το 2015, η ΕΑΤ ζήτησε αυξημένο
διορθωτικό προϋπολογισμό λόγω της πτώσης της
ισοτιμίας του ευρώ έναντι της λίρας στερλίνας, το
2016 οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αντιστράφηκαν
και το καλοκαίρι η ΕΑΤ ζήτησε μειωμένο διορθωτικό προϋπολογισμό ύψους 1,572 εκατ. ευρώ, μειώνοντας τον προϋπολογισμό της από 38,064 εκατ.
ευρώ σε 36,492 εκατ. ευρώ. Οι επιπτώσεις του
δημοψηφίσματος συνεχίστηκαν κατά το δεύτερο
εξάμηνο του έτους, με αποτέλεσμα την περαιτέρω
ενίσχυση του ευρώ. Η πολιτική αβεβαιότητα επηρέασε αρνητικά τα σχέδια προσλήψεων της ΕΑΤ
και συνεπώς τις δαπάνες για το προσωπικό.
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Κύριες δημοσιεύσεις και αποφάσεις
Πλήρης κατάλογος των δημοσιεύσεων και των αποφάσεων της ΕΑΤ το 2016
Προϊόν
Κατευθυντήριες γραμμές

Εκτελεστικά τεχνικά
πρότυπα (ΕΤΠ)

Κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα (ΚΤΠ)

Γνωμοδοτήσεις/συμβουλές

Τίτλος
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εγγύησης των
καταθέσεων
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διορθώσεις στην τροποποιημένη διάρκεια για τους χρεωστικούς
τίτλους
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες στο
πλαίσιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με πληροφορίες για την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής
επάρκειας (ICAAP) και την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP)
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές περί αποδοχών για το προσωπικό πωλήσεων
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα συστήματα
εγγύησης των καταθέσεων
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού της αδυναμίας εκπλήρωσης
Κατευθυντήριες γραμμές της μεικτής επιτροπής σχετικά με την εποπτεία που καθορίζεται με βάση τον
κίνδυνο
Κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό παγκοσμίως συστημικών σημαντικών ιδρυμάτων (G-SII)
ΕΤΠ για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση
ΕΤΠ για την τροποποίηση των ΕΤΠ για την εποπτική αναφορά της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
(FINREP) λόγω του ΔΠΧΑ 9
ΕΤΠ για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την εποπτική αναφορά
ΕΤΠ για τον εντοπισμό παγκοσμίως συστημικών σημαντικών ιδρυμάτων (G-SII)
ΕΤΠ σχετικά με τα στενά συνδεδεμένα νομίσματα
ΕΤΠ σχετικά με τη χαρτογράφηση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων του ECAI για θέσεις τιτλοποίησης
ΕΤΠ σχετικά με τις διαδικασίες και τα έντυπα όσον αφορά την απόκτηση και αύξηση των ειδικών
συμμετοχών
3 ΚΤΠ της μεικτής επιτροπής όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την αναθεώρηση και
την παροχή του εγγράφου βασικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών στις
οποίες βασίζονται οι πληροφορίες κινδύνου, ανταμοιβής και δαπανών σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1286/2014
ΚΤΠ για τον εντοπισμό παγκοσμίως συστημικών σημαντικών ιδρυμάτων (G-SIIs)
3 ΚΤΠ σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων
ΚΤΠ σχετικά με κριτήρια προνομιακής αντιμετώπισης στο πλαίσιο διασυνοριακής ενδοομιλικής
χρηματοπιστωτικής στήριξης βάσει του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR)
ΚΤΠ σχετικά με τον ορισμό της αδυναμίας εκπλήρωσης
ΚΤΠ σχετικά με τον μηχανισμό διαβατηρίου δυνάμει της οδηγίας PSD2
ΚΤΠ σχετικά με τα συστήματα καρτών πληρωμής και φορέων επεξεργασίας δυνάμει του κανονισμού
σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες (IFR)
ΚΤΠ σχετικά με τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που
δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
ΚΤΠ σχετικά με τα ανοίγματα ειδικής δανειοδότησης
ΚΤΠ σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης IMA & σημαντικών μεριδίων
ΚΤΠ σχετικά με το όριο σημαντικότητας για πιστωτικές υποχρεώσεις
Συμβουλές σχετικά με την αναθεώρηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα σε κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους
Απάντηση της ΕΑΤ στην πράσινη βίβλο της Επιτροπής για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
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Αποφάσεις
Εκθέσεις
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Τίτλος
Γνωμοδότηση της μεικτής επιτροπής σχετικά με τις τροποποιήσεις ΕΚ του ΕΤΠ σχετικά με τη
χαρτογράφηση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI) σύμφωνα με τον κανονισμό
σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR)
Γνωμοδότηση σχετικά με τις τροποποιήσεις της Επιτροπής στο ΕΤΠ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση
των εσωτερικών προσεγγίσεων
Γνωμοδότηση σχετικά με τις τροποποιήσεις ΕΚ στο ΕΤΠ όσον αφορά τα κριτήρια ελάχιστης απαίτησης για
τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις
Γνωμοδότηση σχετικά με τις τροποποιήσεις ΕΚ στο ΕΤΠ όσον αφορά τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για
συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
Γνωμοδότηση σχετικά με μακροπροληπτικά μέτρα
Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας σε πελάτες, αιτούντες άσυλο από
τρίτες χώρες και εδάφη υψηλότερου κινδύνου
Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στις διατάξεις περί αποδοχών στην
οδηγία 2013/36/ΕΕ
Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόθεση της Επιτροπής να μην εγκρίνει το ΚΤΠ σχετικά με συμπληρωματικές
εκροές εξασφάλισης για συμβάσεις παραγώγων
Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν οι οντότητες εικονικών
νομισμάτων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
Γνωμοδότηση σχετικά με το πρώτο μέρος της πρόσκλησης για την υποβολή συμβουλών σχετικά με τις
εταιρίες επενδύσεων
Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της αναθεώρησης της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων
Γνωμοδότηση σχετικά με τα ΚΤΠ για τα PRIIP
Γνωμοδότηση σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων
Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του ΔΠΧΠ 9 — 2016
Έκθεση σχετικά με τη διαβάθμιση του δείκτη μόχλευσης
Απόφαση σχετικά με τα δεδομένα για την εποπτική συγκριτική αξιολόγηση
Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της ισοτιμίας αναφοράς βάσει της οδηγίας για τα ενυπόθηκα δάνεια
Συγκριτική έκθεση σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους δείκτες ανάκαμψης
Έκθεση του 2016 για τις τάσεις των καταναλωτών
Έκθεση άσκησης παρακολούθησης Βασιλεία ΙΙΙ δυνάμει της οδηγίας CRD IV/του κανονισμού CRR —
Δεκέμβριος 2015
Έκθεση άσκησης παρακολούθησης Βασιλεία ΙΙΙ δυνάμει της οδηγίας CRD IV/του κανονισμού CRR —
Ιούνιος 2015
Έκθεση αξιολόγησης κινδύνου της ΕΑΤ — Δεκέμβριος 2016
Τελική έκθεση σχετικά με την ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις —
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον σχεδιασμό του πλαισίου της ελάχιστης απαίτησης για τα ίδια
κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις
Έκθεση κινδύνου της μεικτής επιτροπής — Φθινόπωρο 2016
Έκθεση της μεικτής επιτροπής σχετικά με τους κινδύνους και τις αδυναμίες
Έκθεση μελέτης ποσοτικού αντίκτυπου για τον ορισμό αθέτησης — Οκτώβριος 2016
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση βαρών επί στοιχείων του ενεργητικού — Ιούνιος 2016
Έκθεση σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών και των υψηλά αμειβομένων προσώπων (2014)
Έκθεση σχετικά με τον δείκτη βασικής χρηματοδότησης
Έκθεση σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα
Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση επιπτώσεων του ΔΠΧΠ 9
Έκθεση σχετικά με μέτρα ρευστότητας και την αναθεώρηση της σταδιακής εφαρμογής της απαίτησης
κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της τυποποιημένης μεθόδου για τον υπολογισμό των ανοιγμάτων σε
πιστωτικούς κινδύνους αντισυμβαλλομένου (SA-CCR) και τη ριζική αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών (FRTB)
Έκθεση σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια και γνωστοποίηση της διατήρησης του κινδύνου τιτλοποίησης
Έκθεση σχετικά με τις ΜΜΕ και τους παράγοντες στήριξης των ΜΜΕ
Έκθεση σχετικά με την κατάλληλη βάση επιδιωκόμενου επιπέδου για τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για την
εξυγίανση δυνάμει της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)
Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των προτάσεων των ΜΜΕ για την οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις IV (CRD IV)/τον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR).
Έκθεση σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών ποικιλότητας
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Τίτλος
Έκθεση σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών
Έκθεση σχετικά με την κυκλικότητα των κεφαλαιακών απαιτήσεων
Έκθεση σχετικά με τη δυναμική και τις κινητήριες δυνάμεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον
τραπεζικό τομέα της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων το 2015
Έκθεση σχετικά με τις απαιτήσεις του δείκτη μόχλευσης δυνάμει του άρθρου 511 του κανονισμού σχετικά
με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR)
Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση των πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (AT1) ιδρυμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Έκθεση σχετικά με τη ρυθμιστική αναθεώρηση της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB)
Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του καθεστώτος μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων
Έκθεση σχετικά με αυτόκλητες πιστοληπτικές αξιολογήσεις
ΕΔ για την τροποποίηση των ΚΤΠ σχετικά με τη διαφορά προσεγγιστικού περιθωρίου προσαρμογής
πιστωτικής αποτίμησης (CVA)
ΕΔ για την ενδιάμεση έκθεση της ΕΑΤ σχετικά με την ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις
επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL)
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απόκτηση άδειας λειτουργίας και την καταχώριση δυνάμει
της οδηγίας PSD2
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με συνδεδεμένους πελάτες
ΕΔ για διορθώσεις στην τροποποιημένη διάρκεια για τους χρεωστικούς τίτλους
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και τη λογιστική
καταγραφή των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου ΤΠΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας
εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη δυνάμει του άρθρου 248 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναφορά μειζόνων συμβάντων δυνάμει της οδηγίας PSD2
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτίμηση της πιθανότητας αδυναμίας εκπλήρωσης
(PD), την εκτίμηση ζημίας σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης (LGD) και τη μεταχείριση στοιχείων
ενεργητικού που αποτελούν αντικείμενο υπερημερίας
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτεία σημαντικών υποκαταστημάτων
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της
ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης δυνάμει της οδηγίας PSD2
ΕΔ για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR)
ΕΔ σχετικά με τα ΕΤΠ για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 όσον αφορά
τους λειτουργικούς κινδύνους και τα ανοίγματα σε κρατικά χρέη
ΕΔ σχετικά με τα ΕΤΠ περί πρόσθετων δεικτών παρακολούθησης της ρευστότητας
ΕΔ σχετικά με τα ΕΤΠ περί τροποποιήσεων στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση λόγω του ΔΠΧΑ 9
ΕΔ σχετικά με τα ΕΤΠ περί υποβολής εκθέσεων για την ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις
επιλέξιμες υποχρεώσεις από τις αρχές εξυγίανσης
ΕΔ σχετικά με τα ΕΤΠ περί προτεινόμενων τροποποιήσεων στην εποπτική αναφορά (COREP)
ΕΔ σχετικά με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ για την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου
ΕΔ σχετικά με την κατάλληλη βάση επιδιωκόμενου επιπέδου για τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για την
εξυγίανση δυνάμει της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)
ΕΔ σχετικά με τα ΚΤΠ και τα ΕΤΠ περί εξουσιοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων
ΕΔ σχετικά με τα ΚΤΠ περί ισχυρής πιστοποίησης των πελατών και ασφαλούς επικοινωνίας στο πλαίσιο
της οδηγίας PSD2
ΕΔ σχετικά με τα ΚΤΠ περί αποκάλυψης βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
ΕΔ σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα για την τυποποιημένη ορολογία και τα έγγραφα γνωστοποίησης βάσει
την οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών (ΟΛΠ)
ΕΣ για την καινοτόμο χρήση των στοιχείων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
ΕΣ για νέο καθεστώς προληπτικής εποπτείας για τις εταιρίες επενδύσεων
ΕΣ της μεικτής επιτροπής για τη χρήση μαζικών δεδομένων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ
Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο
http://europa.eu/contact
Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:
— καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας
ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
— καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
— μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο http://europa.eu/contact

ΕΎΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ
Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες
στον δικτυακό τόπο Europa: http://europa.eu
Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ από
το βιβλιοπωλείο της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: http://publications.europa.eu/eubookshop.
Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία
Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. http://europa.eu/contact).
Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής
νομοθεσίας από το 1951 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex,
στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu
Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp) παρέχει
πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.
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London E14 5AA
Tel. +44 (0)207 382 1776
Fax: +44 (0)207 382 1771
Email: info@eba.europa.eu
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