
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

της 16ης Σεπτεμβρίου 2014

σχετικά με την παράταση ορισμένων προθεσμιών που ορίζονται στη σύσταση ΕΣΣΚ/2012/2 σχετικά με 
τη χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων

(ΕΣΣΚ/2014/4)

(2015/C 22/04)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία β), στ) 
και ζ), το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 17,

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΣΣΚ/2011/1 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 20ής Ιανουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (2), και ιδίως τα άρθρα 19 και 
20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 20 Δεκεμβρίου 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) εξέδωσε τη σύσταση ΕΣΣΚ/2012/2 (3). 
Στόχος της σύστασης είναι η παροχή κινήτρων για βιώσιμες δομές χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

(2) Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της σύστασης ΕΣΣΚ/2012/2, οι εθνικές εποπτικές αρχές (εφεξής ΕΕΑ), οι εθνικές 
αρχές μακροπροληπτικής εποπτείας και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) καλούνται να λάβουν ορισμένα μέτρα εντός 
των προθεσμιών που ορίζονται στην ενότητα 2 παράγραφος 3.

(3) Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το γενικό συμβούλιο αποφάσισε να παραταθούν οι εν λόγω προθεσμίες κατά έξι έως δώδεκα 
μήνες. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, οι ΕΕΑ που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των τραπεζών, καθώς 
και οι ΕΕΑ και άλλες αρχές με καθήκοντα μακροπροληπτικής εποπτείας οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ ενδιάμεση 
έκθεση με μια πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της σύστασης A σημεία 1, 2 και 3 έως τις 
30 Ιουνίου 2015 και τελική έκθεση έως τις 31 Ιανουαρίου 2016. Η ΕΑΤ οφείλει να διαβιβάσει μια πρώτη έκθεση παρα
κολούθησης σχετικά με τη σύσταση Α σημείο 5 έως τις 30 Ιουνίου 2015 και τελική έκθεση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2015. Ωστόσο, ορισμένοι αποδέκτες δήλωσαν ότι δεν θα είναι δυνατή η πλήρης συμμόρφωσή τους με τις καθορισμένες 
προθεσμίες.

(4) Πρωταρχικός στόχος του ΕΣΣΚ είναι η πρόληψη ή ο μετριασμός των συστημικών κινδύνων κατά τρόπο έγκαιρο και 
αποτελεσματικό. Το γενικό συμβούλιο κρίνει ότι περαιτέρω καθυστέρηση έξι μηνών για τη διαβίβαση της πρώτης έκθεσης 
παρακολούθησης για τη σύσταση Α σημεία 1, 2 και 3 από τις ΕΕΑ και περαιτέρω καθυστέρηση εννέα μηνών για τη 
διαβίβαση της πρώτης έκθεσης παρακολούθησης για τη σύσταση Α σημείο 5 από την ΕΑΤ δεν θα έθετε σε κίνδυνο την 
ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών ούτε συνεπάγεται τη μη εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων.

(5) Ως εκ τούτου, το γενικό συμβούλιο αποφάσισε την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται στη σύσταση ΕΣΣΚ/2012/2 
κατά έξι μήνες όσον αφορά τη σύσταση Α σημεία 1, 2 και 3 και κατά εννέα μήνες όσον αφορά τη σύσταση Α σημείο 5 
ούτως ώστε να διατεθεί στις ΕΕΑ και στην ΕΑΤ ο κατάλληλος χρόνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την 
εφαρμογή των σχετικών συστάσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στη σύσταση ΕΣΣΚ/2012/2

Η σύσταση ΕΣΣΚ/2012/2 τροποποιείται ως εξής:

1. η ενότητα 2 παράγραφος 3 σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ C 58 της 24.2.2011, σ. 4.
(3) Σύσταση ΕΣΣΚ/2012/2 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη χρηματοδότηση των 

πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ C 119 της 25.4.2013, σ. 1).
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«1. Σύσταση A: οι εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των τραπεζών, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
και λοιπές αρχές με καθήκοντα μακροπροληπτικής εποπτείας, καθώς και η ΕΑΤ, καλούνται να υποβάλουν εκθέσεις σύμ
φωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 οι εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των τραπεζών οφεί
λουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ ενδιάμεση έκθεση με μια πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της 
σύστασης A σημεία 1 και 2·

β) έως τις 31 Ιουλίου 2016 οι εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των τραπεζών οφείλουν να 
διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο τελική έκθεση για τη σύσταση A σημεία 1 και 2·

γ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 οι εθνικές εποπτικές αρχές και λοιπές αρχές με καθήκοντα μακροπροληπτικής επο
πτείας οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ ενδιάμεση έκθεση με μια πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
εφαρμογής της σύστασης A σημείο 3·

δ) έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 οι εθνικές εποπτικές αρχές και λοιπές αρχές με καθήκοντα μακροπροληπτικής επο
πτείας οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο τελική έκθεση για την εφαρμογή της σύστασης 
A σημείο 3·

ε) έως τις 30 Ιουνίου 2014 η ΕΑΤ οφείλει να διαβιβάσει στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο τις κατευθυντήριες γραμμές 
που αναφέρονται στη σύσταση A σημείο 4·

στ) έως τις 31 Μαρτίου 2016 η ΕΑΤ οφείλει να διαβιβάσει στο ΕΣΣΚ ενδιάμεση έκθεση με μια πρώτη αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της εφαρμογής της σύστασης A σημείο 5·

ζ) έως τις 30 Ιουνίου 2016 η ΕΑΤ οφείλει να διαβιβάσει στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο τελική έκθεση για την εφαρ
μογή της σύστασης A σημείο 5.»·

2. στο παράρτημα, το σημείο V.1.3.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«V.1.3.1. Χρ ο νο δι άγρ αμμ α

Οι εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των τραπεζών, οι εθνικές εποπτικές αρχές και λοιπές αρχές 
με καθήκοντα μακροπροληπτικής εποπτείας, καθώς και η ΕΑΤ, καλούνται να υποβάλουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο εκθέ
σεις για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν προς εφαρμογή της παρούσας σύστασης ή να αιτιολογούν επαρκώς τυχόν 
αδράνειά τους, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 οι εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των τραπεζών οφείλουν να 
διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ ενδιάμεση έκθεση με μια πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της σύστασης A 
σημεία 1 και 2·

β. έως τις 31 Ιουλίου 2016 οι εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των τραπεζών οφείλουν να 
διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο τελική έκθεση για τη σύσταση A σημεία 1 και 2·

γ. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 οι εθνικές εποπτικές αρχές και λοιπές αρχές με καθήκοντα μακροπροληπτικής εποπτείας 
οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ ενδιάμεση έκθεση με μια πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της 
σύστασης A σημείο 3·

δ. έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 οι εθνικές εποπτικές αρχές και λοιπές αρχές με καθήκοντα μακροπροληπτικής εποπτείας 
οφείλουν να διαβιβάσουν στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο τελική έκθεση για την εφαρμογή της σύστασης A σημείο 3·

ε. έως τις 30 Ιουνίου 2014 η ΕΑΤ οφείλει να διαβιβάσει στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο τις κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στη σύσταση A σημείο 4·

στ. έως τις 31 Μαρτίου 2016 η ΕΑΤ οφείλει να διαβιβάσει στο ΕΣΣΚ ενδιάμεση έκθεση με μια πρώτη αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της εφαρμογής της σύστασης A σημείο 5·

ζ. έως τις 30 Ιουνίου 2016 η ΕΑΤ οφείλει να διαβιβάσει στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο τελική έκθεση για την εφαρμογή 
της σύστασης A σημείο 5.».

Άρθρο 2

Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΕΣΣΚ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.
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Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της έγκρισής της.

Φρανκφούρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΣΚ

Mario DRAGHI
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