
I

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

της 21ης Μαρτίου 2016

που τροποποιεί τη σύσταση ΕΣΣΚ/2012/2 σχετικά με τη χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων

(ΕΣΣΚ/2016/2)

(2016/C 140/01)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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), δ) και 
στ), και τα άρθρα 16 έως 18,

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 το άρθρο 15 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) και τα άρθρα 18 έως 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 20 Δεκεμβρίου 2012 το γενικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) εξέδωσε τη 
σύσταση ΕΣΣΚ/2012/2 (3). Η σύσταση αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για τη δημιουργία βιώσιμων δομών χρηματο
δότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

(2) Για την επίτευξη των σκοπών της σύστασης ΕΣΣΚ/2012/2 οι εθνικές εποπτικές αρχές (εφεξής οι «ΕΕΑ»), οι εθνικές αρχές 
που ασκούν καθήκοντα μακροπροληπτικής εποπτείας και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) καλούνται να προβούν σε 
ορισμένες ενέργειες εντός των προθεσμιών της ενότητας 2 σημείο 3 της εν λόγω σύστασης.

(3) Στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 το γενικό συμβούλιο αποφάσισε την παράταση ορισμένων προθεσμιών κατά έξι έως δώδεκα 
μήνες. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, έως τις 31 Μαρτίου 2016 η ΕΑΤ θα πρέπει να διαβιβάσει στο 
ΕΣΣΚ ενδιάμεση έκθεση η οποία να περιέχει μία πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της επιμέρους 
σύστασης A σημείο 5 της σύστασης ΕΣΣΚΤ/2012/2, ενώ έως τις 30 Ιουνίου 2016 η ίδια θα πρέπει να διαβιβάσει τελική 
έκθεση στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία 
που υποβάλλουν στην ΕΑΤ οι ΕΑΑ όσον αφορά τα σχέδια χρηματοδότησης. Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στη διαβί
βαση των στοιχείων η ΕΑΤ έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι δυνατή η αυστηρή τήρηση των καθορισμένων προθεσμιών.

(4) Υπέρτερος σκοπός του ΕΣΣΚ είναι η πρόληψη ή ο μετριασμός των συστημικών κινδύνων έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το 
γενικό συμβούλιο θεωρεί ότι η συγχώνευση της ενδιάμεσης και της τελικής έκθεσης για τη σύσταση Α σημείο 5 σε ενιαίο 
κείμενο το οποίο θα διαβιβάσει η ΕΑΤ και η παράταση κατά δώδεκα μήνες της προθεσμίας για τη διαβίβαση της έκθεσης 
στο ΕΣΣΚ και το Συμβούλιο δεν πρόκειται να υπονομεύσουν την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών 
ούτε και υποδηλώνουν ότι η εν λόγω σύσταση Α σημείο 5 δεν θα τύχει εφαρμογής.

(5) Για τον λόγο αυτό το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να παρατείνει τη σχετική προθεσμία προκειμένου να παράσχει στην 
ΕΑΤ ικανό χρόνο για να λάβει τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής της σύστασης Α σημείο 5.

(6) Ως εκ τούτου, η σύσταση ΕΚΤ/2012/2 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(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).

21.4.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 140/1



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Η σύσταση ΕΣΣΚ/2012/2 τροποποιείται ως εξής:

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

«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 μία 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 μία 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 τη σύσταση 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 2017 η ΕΑΤ οφείλει να διαβιβάσει στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της 
σύστασης A σημείο 5.»·

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

«V.1.3.1 Χρονοδιάγραμμα

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 
εκθέσεις 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 μία πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της σύστα
σης 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 μία 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 τη σύσταση 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 2017 η ΕΑΤ οφείλει να διαβιβάσει στο ΕΣΣΚ και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της 
σύστασης A σημείο 5.».

Φρανκφούρτη, 21 Μαρτίου 2016.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΣΚ

Mario DRAGHI

C 140/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2016
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