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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
Ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική εποπτεία
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εµπειρία της χρηµατοπιστωτικής κρίσης κατέδειξε σηµαντικές αδυναµίες στην
χρηµατοπιστωτική εποπτεία, τόσο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όσο και σε σχέση µε
ολόκληρο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Οι τρέχουσες εποπτικές ρυθµίσεις αποδείχθηκαν
ανίκανες να προλάβουν, να διαχειριστούν και να επιλύσουν την κρίση. Τα εθνικά εποπτικά
µοντέλα υστέρησαν απέναντι στην ενοποιηµένη και διασυνδεδεµένη πραγµατικότητα των
σηµερινών ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών αγορών, όπου πολλές χρηµατοπιστωτικές
επιχειρήσεις λειτουργούν σε διασυνοριακή κλίµακα. Η κρίση κατέδειξε σοβαρές ελλείψεις
στη συνεργασία, στο συντονισµό, στη συνοχή και στην εµπιστοσύνη µεταξύ των εθνικών
εποπτικών αρχών.
Η Επιτροπή συµµετείχε ενεργά στο συντονισµό των σηµαντικών παρεµβάσεων από τα κράτη
µέλη για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µέσω
συστηµάτων παροχής εγγυήσεων, διοχέτευσης πρόσθετου κεφαλαίου και µέτρων για την
αποµάκρυνση αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων από τους ισολογισµούς, µεριµνώντας
παράλληλα για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αποκατάστασης της βιωσιµότητας εκ µέρους
των ιδρυµάτων αποδεκτών των µέτρων αυτών. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συµπληρωθεί
µε περαιτέρω ενέργειες για την αντιµετώπιση των εποπτικών αδυναµιών που διαπιστώθηκαν
λόγω της κρίσης.
Το Νοέµβριο του 2008, η Επιτροπή ανέθεσε σε οµάδα υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία
του κ. Jacques de Larosière να προτείνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τους
τρόπους ενίσχυσης των ευρωπαϊκών εποπτικών ρυθµίσεων για την καλύτερη προστασία των
πολιτών της και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Ως
µία από τις δύο από τις µεγαλύτερες χρηµατοπιστωτικές αγορές στον κόσµο, η ΕΕ έχει σαφή
ευθύνη όσον αφορά την προαγωγή της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και
ασφάλειας – ρόλο τον οποίο µπορεί να φέρει εις πέρας µόνον εάν η ίδια διαθέτει ισχυρό
εποπτικό και ρυθµιστικό πλαίσιο.
Η τελική έκθεση την οποία παρουσίασε η οµάδα de Larosière στις 25 Φεβρουαρίου 2009
παραθέτει µια ισορροπηµένη και ρεαλιστική εικόνα ενός νέου συστήµατος ευρωπαϊκής
χρηµατοπιστωτικής εποπτείας. Επίκεντρο των προτάσεών της αποτελεί η ενίσχυση της
συνεργασίας και του συντονισµού µεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών µέσω, µεταξύ
άλλων, της δηµιουργίας νέων ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και, για πρώτη φορά, ενός
φορέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιφορτισµένου µε την παρακολούθηση του κινδύνου για
ολόκληρο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
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Στην ανακοίνωση «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαµψης» της 4ης Μαρτίου 20091, η
Επιτροπή επικρότησε και υποστήριξε τον βασικό προσανατολισµό των συστάσεων αυτών2.
Στηριζόµενη τις συστάσεις της έκθεσης de Larosière, η ανακοίνωση καθορίζει ένα σχέδιο
δράσης για την αναµόρφωση του τρόπου µε τον οποίο ρυθµίζονται και εποπτεύονται οι
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει σειρά µέτρων για την υλοποίηση της
κανονιστικής µεταρρύθµισης, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται σηµαντικές πρωτοβουλίες
για τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαίων
αντιστάθµισης κινδύνου, και τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών. Τον Ιούνιο θα
ακολουθήσουν και άλλα µέτρα σχετικά µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες.
∆εδοµένης της επείγουσας ανάγκης για παράλληλη δράση στον τοµέα της εποπτείας, η
Επιτροπή πρότεινε συντοµότερο χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση της µεταρρύθµισης της
χρηµατοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στο
Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και η δηµόσια διαβούλευση, κατέδειξαν
ευρεία συναίνεση αναφορικά µε την ανάγκη µεταρρύθµισης και τους στόχους που πρέπει να
επιτευχθούν σε συµφωνία µε την έκθεση de Larosière και τις προτάσεις της Επιτροπής για τη
συνέχεια που πρέπει να δοθεί.
Η ανακοίνωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και καθορίζει τη βασική αρχιτεκτονική ενός νέου
ευρωπαϊκού πλαισίου χρηµατοπιστωτικής εποπτείας. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο να εγκρίνει την αρχιτεκτονική αυτή, όπως αναφέρεται στα συµπεράσµατα.
Προβλέπεται ότι το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους θα ακολουθήσουν οι νοµοθετικές
αλλαγές που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο για να δοθεί ισχύς στο πλαίσιο εποπτείας της
ΕΕ, µετά από περαιτέρω διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενα µέρη, και θα πρέπει να
υιοθετηθούν εγκαίρως ώστε το ανανεωµένο εποπτικό πλαίσιο να είναι έτοιµο και να
λειτουργήσει κατά τη διάρκεια του 2010.
Η Επιτροπή προτρέπει τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν τα σχόλιά τους σχετικά µε την
παρούσα ανακοίνωση έως τις 15 Ιουλίου 2009 το αργότερο.
2.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της 4ης Μαρτίου 2009, η Επιτροπή θα προτείνει το ενισχυµένο
ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηµατοπιστωτικής εποπτείας να αποτελείται από δύο νέους πυλώνες (βλ.
Παράρτηµα):
– ένα Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), το οποίο θα παρακολουθεί
και θα εκτιµά τις δυνητικές απειλές στην χρηµατοπιστωτική σταθερότητα που απορρέουν
από µακροοικονοµικές εξελίξεις και από εξελίξεις εντός του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος συνολικά («µακροπροληπτική εποπτεία»). Προς το σκοπό αυτό, το ΕΣΣΚ θα
παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις για διαφαινόµενους συστηµικούς κινδύνους και, όπου
είναι αναγκαίο, θα εκδίδει συστάσεις για την λήψη µέτρων προκειµένου να
αντιµετωπισθούν οι κίνδυνοι αυτοί. Η δηµιουργία του ΕΣΣΚ θα αντιµετωπίσει µια από τις
βασικές αδυναµίες που αναδείχθηκαν λόγω της κρίσης και αφορούν την τρωτότητα του
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Ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2009 στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε τίτλο «Η
υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαµψης», COM(2009) 114 τελικό.
Βλέπε την έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία στην ΕΕ, που
δηµοσιεύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Πρόεδρος της οµάδας ήταν ο κ. Jacques de Larosière.
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χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε διασυνδεδεµένους, πολύπλοκους, κλαδικούς και
διακλαδικούς συστηµικούς κινδύνους· και
– ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) το οποίο θα έχει τη
µορφή ενός εύρωστου δικτύου εθνικών εποπτικών αρχών που θα λειτουργεί παράλληλα µε
τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για τη διαφύλαξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
σε επίπεδο µεµονωµένων χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και για την προστασία των
καταναλωτών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών («µικροπροληπτική εποπτεία»). Το νέο
ευρωπαϊκό δίκτυο θα βασισθεί στον επιµερισµό και την αµοιβαία ενίσχυση των
αρµοδιοτήτων, συνδυάζοντας την εποπτεία των επιχειρήσεων σε εθνική βάση µε τη
συγκέντρωση ειδικών καθηκόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να προκύψουν
εναρµονισµένοι κανόνες καθώς και συνεκτική εποπτική πρακτική και εφαρµογή. Το
δίκτυο αυτό πρέπει να βασίζεται στις αρχές της σύµπραξης, της ευελιξίας και της
επικουρικότητας. Θα στοχεύει στην ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης µεταξύ εθνικών
εποπτικών αρχών µε την εξασφάλιση, µεταξύ άλλων, ότι οι εποπτικές αρχές της χώρας
υποδοχής συµµετέχουν ενεργά στον καθορισµό πολιτικών που συνδέονται µε την
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και την προστασία των καταναλωτών, επιτρέποντας µε
τον τρόπο αυτό την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των διασυνοριακών κινδύνων.
Η υλοποίηση των δύο πυλώνων του νέου εποπτικού συστήµατος είναι αναγκαία προκειµένου
να επιτευχθούν πολύτιµες συνέργειες, να υπάρξει αµοιβαία ενίσχυση του αντικτύπου στην
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και να εξασφαλισθεί η πλήρης σύνδεση πλαισίων
µακροπροληπτικής και µικροπροληπτικής εποπτείας. Η ενίσχυση της ρύθµισης για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ θα ήταν αναποτελεσµατική εάν διατηρούσαµε
συγχρόνως ένα εποπτικό σύστηµα το οποίο εµφάνισε πολλαπλές αδυναµίες κατά τη διάρκεια
της κρίσης. Παράλληλα, οι διαφορές στην εθνική ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου που
απορρέουν λόγω των εξαιρέσεων, παρεκκλίσεων, προσθηκών ή αοριστιών στις ισχύουσες
οδηγίες πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν, ώστε να καταστεί δυνατός ο καθορισµός
και η εφαρµογή µιας εναρµονισµένης δέσµης βασικών προτύπων (ένα ενιαίο εγχειρίδιο
κανόνων) σε ολόκληρη την ΕΕ από όλες τις εποπτικές αρχές. Η διαδικασία αυτή µπορεί να
ενισχυθεί µε την εισαγωγή περισσότερο άµεσα εφαρµόσιµων κανόνων στο επίπεδο της ΕΕ,
όπου αυτό είναι δυνατόν.
Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηµατοπιστωτικής εποπτείας πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη
απέναντι στις πολιτικές αρχές στην ΕΕ. Πρέπει να συµβάλλει στην ανάπτυξη κοινής
εποπτικής νοοτροπίας, να λαµβάνει υπόψη τις επιδιώξεις όλων των κρατών µελών και να
ανταποκρίνεται στην ανάγκη δηµιουργίας ισορροπηµένης, ισχυρής και στηριζόµενης στην
αµοιβαία εµπιστοσύνη σχέσης µεταξύ των εποπτικών αρχών προέλευσης και υποδοχής.
Πρέπει να είναι ένα σύστηµα που να βασίζεται σε υψηλά εποπτικά πρότυπα, τα οποία να
εφαρµόζονται µε ισοδύναµο τρόπο, δίκαια και συνεκτικά σε όλους τους παράγοντες της
αγοράς, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών κατά την
εκτέλεση του έργου τους.
Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΕ δεν δίνει απλώς συνέχεια στα αιτήµατα που διατύπωσε στο
πλαίσιο της G20 για διεθνή δράση ώστε να δηµιουργηθεί ένα ισχυρότερο και συνεκτικότερο
κανονιστικό και εποπτικό σύστηµα για τον µελλοντικό χρηµατοπιστωτικό τοµέα3, αλλά θέτει
επίσης ένα σύγχρονο και διεξοδικό περιφερειακό πλαίσιο, οι αρχές του οποίου πρέπει να
υιοθετηθούν σε διεθνές επίπεδο.
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Βλέπε δήλωση της συνόδου κορυφής του Λονδίνου, στις 2 Απριλίου 2009.
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3.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (ΕΣΣΚ)

3.1.

Οι λόγοι για την µεταρρύθµιση της µακροπροληπτικής εποπτείας

Οι αδυναµίες των ισχυουσών ρυθµίσεων µακροπροληπτικής εποπτείας είχαν δραµατικές
συνέπειες στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Πολλές από τις ανισορροπίες που
συσσωρεύτηκαν στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα πριν από την κρίση µπορούν να
αποδοθούν στην υπερβολική πιστωτική επέκταση και στην καλπάζουσα αύξηση των τιµών
των περιουσιακών στοιχείων, εν µέσω γενικευµένης υποτίµησης του χρηµατοπιστωτικού
κινδύνου σε µια περίοδο διατηρήσιµης, µη πληθωριστικής οικονοµικής ανάπτυξης. Στο
πλαίσιο αυτό, η G20 αποφάσισε να ενισχύσει τους διεθνείς µηχανισµούς για την διαφύλαξη
της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας σε παγκόσµιο επίπεδο, µε το νεοσυσταθέν Συµβούλιο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB)4 να καλείται να συνεργαστεί στενά µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) στην έκδοση έγκαιρων προειδοποιήσεων για
µακροπροληπτικούς κινδύνους σε παγκόσµιο επίπεδο. Εν τω µεταξύ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ
σχεδιάζει να δηµιουργήσει έναν ισχυρό φορέα επιφορτισµένο µε τη µακροπροληπτική
εποπτεία του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Η ΕΕ χρειάζεται και εκείνη ένα συγκεκριµένο φορέα υπεύθυνο για τη µακροπροληπτική
εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού της συστήµατος, ο οποίος θα εντοπίζει τους κινδύνους για
την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και, όπου είναι αναγκαίο, θα εκδίδει προειδοποιήσεις
ή/και συστάσεις λήψης µέτρων για την αντιµετώπιση των εν λόγω κινδύνων. Οι ισχύουσες
ρυθµίσεις της ΕΕ δίνουν υπερβολικά µικρή έµφαση στην µακροπροληπτική εποπτεία. Η
µακροπροληπτική ανάλυση είναι αποσπασµατική, διενεργείται από διαφορετικές αρχές σε
διαφορετικά επίπεδα, χωρίς µηχανισµούς που να εξασφαλίζουν ότι οι προειδοποιήσεις ή/και
συστάσεις για µακροπροληπτικούς κινδύνους ακολουθούνται και µεταφράζονται σε µέτρα.
Λίγο πριν την κρίση, οι πολύπλοκοι και αλληλένδετοι κίνδυνοι της αγοράς δεν αναλύθηκαν
κατάλληλα, αλλά ούτε και οι επιπτώσεις στην κανονιστική και εποπτική πολιτική. Οι
αποσπασµατικές αυτές ρυθµίσεις πρέπει να αλλάξουν επειδή το οικονοµικό κόστος της
αποτυχίας στην µακροπροληπτική εποπτεία, όπως απέδειξε η κρίση, µπορεί να είναι πολύ
σηµαντικό.
3.2.

Ρόλος και αρµοδιότητες του ΕΣΣΚ

Η Επιτροπή θα προτείνει τη σύσταση του ΕΣΣΚ ως νέου ανεξάρτητου φορέα, υπεύθυνου για
τη διαφύλαξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας µε την άσκηση της µακροπροληπτικής
εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη διεκπεραίωση του έργου του, το ΕΣΣΚ πρέπει:
Ρόλος του ΕΣΣΚ
– να συλλέγει και να αναλύει όλα τα στοιχεία που προέρχονται από την παρακολούθηση και
την εκτίµηση πιθανών απειλών στην χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, οι οποίες
προκύπτουν από µακροοικονοµικές εξελίξεις και εξελίξεις εντός ολοκλήρου του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος·
– να εντοπίζει και να ιεραρχεί τους κινδύνους αυτούς·
– να εκδίδει προειδοποιήσεις σε περίπτωση σηµαντικών κινδύνων·
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Ο διάδοχος του Φόρουµ για τη Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα (FSF).
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– όπου είναι αναγκαίο, να προβαίνει σε συστάσεις για µέτρα που πρέπει να ληφθούν
προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι εντοπισθέντες κίνδυνοι·
– να παρακολουθεί την απαιτούµενη συνέχεια στις προειδοποιήσεις και συστάσεις· και
– να λειτουργεί αποτελεσµατικά ως συνδετικός κρίκος µε το ∆ΝΤ, το FSB και οµολόγους
από τρίτες χώρες.

Το κύριο έργο του ΕΣΣΚ θα είναι η αξιολόγηση της σταθερότητας ολοκλήρου του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της ΕΕ στο πλαίσιο των µακροοικονοµικών εξελίξεων και
των γενικών τάσεων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Εάν προβλέπονται σοβαροί κίνδυνοι
σταθερότητας, το ΕΣΣΚ θα διαβιβάζει έγκαιρες προειδοποιήσεις και, κατά περίπτωση, θα
εκδίδει συστάσεις για διορθωτικά µέτρα. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις που εκδίδονται
από το ΕΣΣΚ µπορεί να είναι γενικής φύσεως ή να αφορούν επιµέρους κράτη µέλη και
πρέπει να έχουν συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τη λήψη µέτρων ακολουθητέας
πολιτικής. Οι εν λόγω προειδοποιήσεις ή/και συστάσεις µπορούν να διαβιβάζονται µέσω του
Συµβουλίου ECOFIN ή/και των νέων Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Το ΕΣΣΚ θα είναι
επίσης αρµόδιο για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τις συστάσεις του, βάσει των
εκθέσεων που θα υποβάλλουν οι αποδέκτες των συστάσεων αυτών.
Το ΕΣΣΚ δεν θα διαθέτει νοµικά δεσµευτικές εξουσίες. Ωστόσο, το ΕΣΣΚ θα αναµένεται να
ασκεί σηµαντική επιρροή στους αποδέκτες των προειδοποιήσεων/συστάσεων µέσω της
υψηλής ποιότητας των αναλύσεών του και της συµµετοχής στις εργασίες του όλων των
διοικητών των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών της ΕΕ και της Επιτροπής. Οι
αποδέκτες των προειδοποιήσεων και συστάσεων θα αναµένεται άρα να λαµβάνουν σχετικά
µέτρα, εκτός εάν η απουσία µέτρων µπορεί να αιτιολογηθεί καταλλήλως. Με άλλα λόγια, η
συνέχεια στις προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να εξασφαλίζεται µε ένα µηχανισµό
«λήψη µέτρων ή αιτιολόγηση της µη λήψης». Το ΕΣΣΚ θα αποφασίζει σε κάθε περίπτωση,
βασιζόµενο στην κρίση του, εάν η σύσταση πρέπει να τηρείται απόρρητη ή να
δηµοσιοποιείται. Ωστόσο, έχοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του ΕΣΣΚΕ δεν έχουν δεσµευτικό
χαρακτήρα, η δηµοσιοποίηση θα µπορούσε να αυξήσει την αποτελεσµατικότητά τους.
Το ΕΣΣΚ θα είναι πλήρως υπόλογο στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η
λογοδοσία θα έχει τη µορφή τακτικών (δηλαδή τουλάχιστον εξαµηνιαίων) εκθέσεων προς τα
όργανα αυτά. Συχνότερες εκθέσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε περίπτωση
εκτεταµένων χρηµατοπιστωτικών αναταραχών, µολονότι πρέπει να τονισθεί ότι το ΕΣΣΚ δεν
θα διαθέτει άµεσες αρµοδιότητες διαχείρισης των κρίσεων.
3.3.

Σύνθεση και λειτουργία του ΕΣΣΚ

Οι κεντρικές τράπεζες θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη µακροπροληπτική εποπτεία. Οι
κύριες αρµοδιότητες των κεντρικών τραπεζών συνδέονται µε τη διατήρηση της νοµισµατικής
και χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Πράγµατι, η αναγκαία ανάλυση για τη διεκπεραίωση
των µακροπροληπτικών καθηκόντων µπορεί εν µέρει να βασίζεται στις οικονοµικές και
νοµισµατικές αναλύσεις που διενεργούνται από κεντρικές τράπεζες για τη χάραξη
νοµισµατικής πολιτικής, µολονότι µπορεί να απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες και
αναλύσεις για τα τρωτά σηµεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Περαιτέρω, καίριο
χαρακτηριστικό των κεντρικών τραπεζών είναι ότι λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας µέσω του
ρόλου τους ως ύστατων δανειστών. ∆εδοµένου ότι η διαφύλαξη της χρηµατοπιστωτικής
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σταθερότητας αποτελεί ουσιαστική ευθύνη των κεντρικών τραπεζών, η Επιτροπή θα
προτείνει να συµπεριληφθούν στο ΕΣΣΚ οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των 27
κρατών µελών και ο πρόεδρος της ΕΚΤ. Η συµµετοχή στο ΕΣΣΚ δεν θα θίξει οιεσδήποτε
υφιστάµενες αρµοδιότητες χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας.
Απαραίτητη είναι επίσης η συµµετοχή των αρχών µικροπροληπτικής εποπτείας στο έργο του
ΕΣΣΚ. Η διασύνδεση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και αγορών συνεπάγεται σαφώς
ότι η παρακολούθηση και εκτίµηση δυνητικών συστηµικών κινδύνων πρέπει να βασίζεται σε
ένα ευρύ φάσµα συναφών µακροοικονοµικών και µικροοικονοµικών δεδοµένων και δεικτών.
Οι αρχές µικροπροληπτικής εποπτείας έχουν εκτενή γνώση των εξελίξεων στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές και σε µεγάλες επιχειρήσεις και θα διαθέτουν κρίσιµες
πληροφορίες για την εκτίµηση των κινδύνων σταθερότητας. Για τους λόγους αυτούς είναι
αναγκαία η συµµετοχή των προέδρων των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών του ΕΣΧΕ,
καθώς και των ανώτερων εκπροσώπων των εθνικών εποπτικών αρχών. Για να εξασφαλισθεί
η αποδοτική λειτουργία του ΕΣΣΚ, η συµµετοχή των εποπτικών αρχών σε αυτό θα
περιορίζεται στους τρεις προέδρους των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Ωστόσο, κάθε
διοικητής κεντρικής τράπεζας πρέπει να συνοδεύεται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο των
εθνικών εποπτικών αρχών ως παρατηρητή (δηλαδή, 1+1). Ο εκπρόσωπος που θα συνοδεύει
τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας µπορεί να είναι διαφορετικός σε κάθε συνεδρίαση,
ανάλογα µε τα θέµατα που πρόκειται να συζητηθούν από το ΕΣΣΚ, ιδιαίτερα στα κράτη µέλη
εκείνα στα οποία υπάρχουν περισσότερες εποπτικές αρχές.
Στο ΕΣΣΚ θα συµµετέχει επίσης ένα µέλος της Επιτροπής, κυρίως λόγω των αρµοδιοτήτων
µακροοικονοµικής εποπτείας που έχει η Επιτροπή βάσει της Συνθήκης. Ρόλος του είναι να
παρακολουθεί και να αναλύει τις µακροοικονοµικές εξελίξεις και πολιτικές και να εντοπίζει
τους µακροχρηµατοπιστωτικούς κινδύνους. Θα διαθέτει τόσο την αναγκαία για κάθε χώρα
εµπειρογνωµοσύνη όσο και µια ευρύτερη προοπτική της κατάστασης στην ΕΕ και, ως εκ
τούτου, θα είναι σε θέση να συµβάλλει στο έργο του ΕΣΣΚ.
Η συµµετοχή των υπουργείων οικονοµίας στο ΕΣΣΚ µπορεί να θεωρηθεί ότι υπονοµεύει το
ρόλο του όσον αφορά την εκπόνηση ανεξάρτητων τεχνικών αναλύσεων για τους
µακροπροληπτικούς κινδύνους. Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι δηµοσιονοµικές ή/και φορολογικές
πολιτικές µπορούν να συµβάλουν ή να αµβλύνουν τους κινδύνους χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας, ο πρόεδρος της Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής (Ο∆Ε) θα
εκπροσωπεί τα υπουργεία οικονοµικών, συµµετέχοντας ως παρατηρητής στις συνόδους του
ΕΣΣΚ. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει επίσης τον ρόλο των υπουργείων οικονοµικών στην
διαχείριση και επίλυση των κρίσεων και εξασφαλίζει την οµαλή ροή πληροφοριών µεταξύ
του ΕΣΣΚ και των πολιτικών αρχών.
Οι συνεδριάσεις του ΕΣΣΚ θα πραγµατοποιούνται σε τριµηνιαία τουλάχιστον βάση, µε
συχνότερες συνεδριάσεις σε περιόδους στις οποίες το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα βρίσκεται
υπό πίεση. Όλα τα µέλη του ΕΣΣΚ και οι παρατηρητές θα έχουν το δικαίωµα να
παρευρίσκονται και να λαµβάνουν το λόγο στις συνεδριάσεις αυτές. Για να διευκολυνθεί η
διαδικασία λήψης αποφάσεων, ωστόσο, µόνο τα µέλη του ΕΣΣΚ θα έχουν το δικαίωµα
ψήφου, δηλαδή µόνο ο πρόεδρος της ΕΚΤ, οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, οι
πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και το µέλος της Επιτροπής. Οι ψήφοι δεν θα
σταθµίζονται και οι αποφάσεις θα λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία.
Σύµφωνα µε την εισήγηση στην έκθεση de Larosière, πρόεδρος του ΕΣΣΚ πρέπει να είναι ο
πρόεδρος της ΕΚΤ (οπότε, επειδή ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ πρέπει να είναι ανεξάρτητος, πρέπει
να είναι µέλος και ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ). Εφόσον ο πρόεδρος προέρχεται από κεντρική
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τράπεζα εντός του ευρωσυστήµατος, κρίνεται σκόπιµο να εκλεγεί αντιπρόεδρος µεταξύ των
κρατών µελών εκείνων εκτός της ζώνης του ευρώ.
Πρέπει να συσταθεί µια µικρή συντονιστική επιτροπή - που να αποτελείται από τον πρόεδρο
και τον αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ, πέντε συµπληρωµατικά µέλη κεντρικών τραπεζών του
ΕΣΣΚ, τους προέδρους των νέων Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και το µέλος της Επιτροπής
– για την προετοιµασία και την αποτελεσµατική διεξαγωγή των συνεδριάσεων του ΕΣΣΚ.
Επιπλέον, πρέπει να συσταθεί συµβουλευτική τεχνική επιτροπή για την υποστήριξη του
ΕΣΣΚ, συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης λεπτοµερούς τεχνικής ανάλυσης θεµάτων
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Για τη διεκπεραίωση του έργου του ΕΣΣΚ, κρίνεται
σκόπιµο να αναζητηθεί επίσης η συµβουλευτικού χαρακτήρα συνδροµή ενδιαφεροµένων από
τον ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων εκπροσώπων των καταναλωτών. Η ΕΚΤ θα
παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στο ΕΣΣΚ, καθώς και αναλυτική, διοικητική και
υλικοτεχνική υποστήριξη.
Το ΕΣΣΚ θα συνεργάζεται στενά µε το ∆ΝΤ, το FSB (Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας) και οµολόγους τρίτων χωρών, στο πλαίσιο του συστήµατος έγκαιρης
προειδοποίησης σε παγκόσµια κλίµακα, εφιστώντας, για παράδειγµα, την προσοχή σε
δυνητικούς κινδύνους που απειλούν το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα εκτός της ΕΕ.
Με τον τρόπο αυτό, το ΕΣΣΚ αναµένεται να αυξήσει την επιρροή της ΕΕ σε ενδεχόµενο
παγκόσµιο σύστηµα προειδοποίησης κινδύνων.
Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ)
Μέλη:
– Ο πρόεδρος: Ο πρόεδρος της ΕΚΤ·
– Ο αντιπρόεδρος (εκλέγεται από τα µέλη του ΕΣΣΚ)·
– Οι διοικητές των 27 εθνικών κεντρικών τραπεζών·
– Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ·
– Οι πρόεδροι των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών·
– Το µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παρατηρητές:
– Ένας αντιπρόσωπος των εθνικών εποπτικών αρχών, που συνοδεύει τον διοικητή της
κεντρικής τράπεζας, σύµφωνα µε τον τύπο 1+1·
– Ο πρόεδρος της Ο∆Ε.
3.4.

Νοµική βάση για το ΕΣΣΚ

Μόνο µε τη θέσπιση διατάξεων στις οποίες αναγνωρίζεται δεόντως η αλληλεξάρτηση µεταξύ
µικροπροληπτικών και µακροπροληπτικών κινδύνων, είναι δυνατόν όλοι οι ενδιαφερόµενοι,
π.χ. χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, επενδυτές και καταναλωτές, να αποκτήσουν επαρκή
εµπιστοσύνη προκειµένου να αναλάβουν διασυνοριακές χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες.
Πολύ συχνά κατά το παρελθόν, η προληπτική εποπτεία εστιαζόταν αποκλειστικά στο
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µικροοικονοµικό επίπεδο, οι δε εποπτικές αρχές που αξιολογούσαν τους ισολογισµούς των
επιµέρους χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων δεν έδιναν την δέουσα προσοχή στις
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ιδρυµάτων και µεταξύ αυτών και του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος συνολικά. Η εξασφάλιση της ευρύτερης αυτής προοπτικής είναι αρµοδιότητα
των αρχών µακροπροληπτικής εποπτείας. Οι εν λόγω εποπτικές αρχές θα παρακολουθούν και
θα αξιολογούν τους δυνητικούς κινδύνους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας που απορρέουν
από εξελίξεις οι οποίες µπορούν να έχουν αντίκτυπο σε κλαδικό επίπεδο ή στο επίπεδο
ολόκληρου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Με την αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών,
το ΕΣΣΚ θα αποτελέσει ουσιαστικό δοµικό στοιχείο µιας ενοποιηµένης εποπτικής
διάρθρωσης της ΕΕ, αναγκαίας για την προώθηση έγκαιρων και συνεκτικών πολιτικών
απαντήσεων µεταξύ των κρατών µελών, αποφεύγοντας έτσι τις αποκλίνουσες προσεγγίσεις
και βελτιώνοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, ως αναπόσπαστο µέρος
του νοµικού και θεσµικού πλαισίου, το ΕΣΣΚ θα διευκολύνει την συνεκτική, συναφή και
αποτελεσµατική υλοποίηση και εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων για τις διασυνοριακές
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.
Αφού εξέτασε µια σειρά πιθανών επιλογών, η Επιτροπή εκτιµά ότι το ΕΣΣΚ πρέπει να
δηµιουργηθεί µε βάση το άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ ως φορέας χωρίς νοµική
προσωπικότητα. Η εν λόγω νοµική βάση θα επιτρέψει στο ΕΣΣΚ να έχει τα βασικά
χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν ανωτέρω και η εντολή του να καλύπτει ολόκληρο τον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα χωρίς εξαιρέσεις, συµπεριλαµβανοµένου του ασφαλιστικού κλάδου.
Παράλληλα, θα επιτρέψει στο ΕΣΣΚ, µαζί µε το ΕΣΧΕ, να αποτελέσει ένα κοινό καινοτόµο
πλαίσιο χρηµατοπιστωτικής εποπτείας, διατηρώντας παράλληλα σαφή διάκριση των
αρµοδιοτήτων µεταξύ του ΕΣΣΚ και των άλλων οργανισµών. Αυτή η επιλογή νοµικής βάσης
δεν εµποδίζει την ανάθεση αρµοδιοτήτων στην ΕΚΤ σχετικά µε καθήκοντα που αφορούν το
ΕΣΣΚ, µέσω πράξης που θεσπίζεται βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 6 της συνθήκης ΕΚ.
4.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΕΣΧΕ)

4.1.

Οι λόγοι για την µεταρρύθµιση της µικροπροληπτικής εποπτείας

Όσον αφορά την µικροπροληπτική εποπτεία, η ΕΕ έχει φθάσει στα όρια του εφικτού υπό το
σηµερινό καθεστώς των επιτροπών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών5 (επιτροπές επιπέδου 3) που παραµένουν συµβουλευτικά όργανα της Επιτροπής. Παρά τις βελτιώσεις που επήλθαν
στις εν λόγω επιτροπές, η ΕΕ δεν µπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί σε συνθήκες στις
οποίες δεν υπάρχει κανένας µηχανισµός που να εξασφαλίζει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές
λαµβάνουν τις καλύτερες δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα διασυνοριακά ιδρύµατα, όπου
υπάρχει ανεπαρκής συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών εποπτικών
αρχών, η κοινή δράση από τις εθνικές αρχές απαιτεί τεράστια προσπάθεια ώστε να ληφθεί
υπόψη το µωσαϊκό των ρυθµιστικών και εποπτικών απαιτήσεων, όπου οι εθνικές λύσεις
αποτελούν συχνά τη µόνη εφικτή επιλογή για την αντιµετώπιση των ευρωπαϊκών
προβληµάτων και όπου αφθονούν οι διαφορετικές ερµηνείες του ίδιου νοµικού κειµένου. Το
νέο ΕΣΧΕ θα καθοριστεί µε τρόπο ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις αυτές και να παρασχεθεί
ένα σύστηµα σύµφωνο µε τον στόχο της σταθερής και ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών
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Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS), η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών
Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (CEIOPS) και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR), γνωστές επίσης και ως «οι επιτροπές τρίτου
επιπέδου Lamfalussy».
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υπηρεσιών στην ΕΕ – συνδέοντας τις εθνικές εποπτικές αρχές σε ένα ισχυρό κοινοτικό
δίκτυο.
4.2.

Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες του ΕΣΧΕ

Το ΕΣΧΕ πρέπει συνεπώς να καταστεί ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό δίκτυο µε επιµερισµένες
και αλληλοενισχυόµενες αρµοδιότητες. Στο επίπεδο της ΕΕ, οι τρεις υφιστάµενες επιτροπές
εποπτικών αρχών θα αντικατασταθούν από τρεις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, δηλαδή
την Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Τράπεζες (EΒΑ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων (EIOPA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών (ESA), κάθε
µια από τις οποίες θα έχει νοµική προσωπικότητα. Οι νέες αυτές Ευρωπαϊκές Εποπτικές
Αρχές θα αναλάβουν το έργο των σηµερινών επιτροπών εποπτικών αρχών6, πλην όµως θα
διαθέτουν επιπλέον αυξηµένες αρµοδιότητες, καθορισµένες νοµικές εξουσίες και µεγαλύτερο
κύρος (βλέπε κατωτέρω). Θα συµβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη ενιαίας δέσµης
εναρµονισµένων κανόνων, στη βελτίωση της εποπτείας διασυνοριακών ιδρυµάτων µε την
ανάπτυξη κοινών εποπτικών απαιτήσεων και προσεγγίσεων και θα βοηθήσουν στον
διακανονισµό πιθανών διαφορών µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών.
Το βασικό σηµείο είναι ότι η καθηµερινή εποπτεία εξακολουθεί να παραµένει σε εθνικό
επίπεδο, οι δε εθνικές εποπτικές αρχές συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη για την εποπτεία των
µεµονωµένων οντοτήτων, για παράδειγµα όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια. Αυτό
σηµαίνει, προς το παρόν, ότι τα χρηµατοδοτικά µέσα για την διάσωση των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων παραµένουν στο επίπεδο του κράτους µέλους και των
εθνικών φορολογουµένων, όπως έδειξε και η πρόσφατη κρίση. Για τα ιδρύµατα µε
διασυνοριακές δραστηριότητες, τα σώµατα των εποπτών που δηµιουργούνται7 θα
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο του εποπτικού συστήµατος και θα πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της ισόρροπης ροής πληροφοριών µεταξύ
εποπτικών αρχών προέλευσης και υποδοχής. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα
συµµετέχουν στις συνεδριάσεις των σωµάτων εποπτών, ως παρατηρητές, έτσι ώστε να
συµβάλουν στην οικοδόµηση µιας κοινής εποπτικής νοοτροπίας και συνεκτικών εποπτικών
πρακτικών. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΣΧΕ θα συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα ενός
πανευρωπαϊκού πλαισίου χρηµατοπιστωτικής εποπτείας µε την εµπειρογνωµοσύνη των
τοπικών εποπτικών αρχών οι οποίες βρίσκονται πλησιέστερα στα ιδρύµατα που υπάγονται
στις δικαιοδοσίες τους.
Για την αποτελεσµατική λειτουργία του ΕΣΧΕ χρειάζονται συνοδευτικά µέτρα και αλλαγές
στην κλαδική νοµοθεσία, προκειµένου να εξασφαλισθεί µια περισσότερο εναρµονισµένη
δέσµη χρηµατοπιστωτικών κανόνων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί
µεγαλύτερη εναρµόνιση των κανόνων που πρέπει να εφαρµοστούν από τις εποπτικές αρχές,
καθώς και µεγαλύτερη συνοχή στις εθνικές εξουσίες και κυρώσεις που έχουν στη διάθεσή
τους. Όσον αφορά τις κυρώσεις αυτές, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις το φθινόπωρο.
Για την επίτευξη των στόχων, οι νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να διαθέτουν
τα µέσα προκειµένου να επιτελέσουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

6
7
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Π.χ., µε την παροχή τεχνικών συµβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όσον αφορά τους κυριότερους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους στην ΕΕ, υφίστανται ήδη εποπτικά
σώµατα ή είναι υπό δηµιουργία το 2009.
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(1)

Εξασφάλιση ενιαίας δέσµης εναρµονισµένων κανόνων

Οι Αρχές:
– θα αναπτύξουν δεσµευτικά τεχνικά πρότυπα σε συγκεκριµένα πεδία και βάσει κριτηρίων
τα οποία θα προσδιοριστούν στην κοινοτική νοµοθεσία (π.χ. εποπτικά πρότυπα για τα
σώµατα εποπτείας και τεχνικά πρότυπα για την επικύρωση εσωτερικού υποδείγµατος). Τα
πρότυπα αυτά θα εφαρµόζονται εντός καθορισµένης χρονικής περιόδου, υπό την
προϋπόθεση της σιωπηρής έγκρισής τους από την Επιτροπή, και
– θα καταρτίσει ερµηνευτικές κατευθυντήριες γραµµές τις οποίες θα εφαρµόζουν οι
αρµόδιες αρχές κατά την λήψη επιµέρους αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά την αδειοδότηση
και εποπτεία χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
(2)

Εξασφάλιση συνεκτικής εφαρµογής των κανόνων της ΕΕ

Ακόµα και µε την ύπαρξη ενιαίας δέσµης εναρµονισµένων κανόνων, η εφαρµογή τους είναι
δυνατόν, σε ορισµένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε διιστάµενες απόψεις αναφορικά µε την
εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει συνεπώς να
διαθέτουν, σε περιπτώσεις που θα καθορίζονται σαφώς στην κοινοτική νοµοθεσία, τα µέσα
ώστε να εξασφαλίζουν την συνεκτική εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας.
– ∆ιαφωνία µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών
Στην περίπτωση διιστάµενων απόψεων µεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, οι Ευρωπαϊκές
Εποπτικές Αρχές πρέπει να διευκολύνουν το διάλογο και να συνδράµουν τις εποπτικές αρχές
στην επίτευξη κοινής συµφωνίας. Εάν, µετά τη φάση του συµβιβασµού, οι εθνικές εποπτικές
αρχές δεν έχουν κατορθώσει να καταλήξουν σε συµφωνία, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές
πρέπει, µε απόφαση, να ρυθµίζουν το ζήτηµα. Ωστόσο, η επιλογή αυτή πρέπει να είναι η
ύστατη λύση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχετικές εθνικές αρχές πρέπει να
µπορούν να καταλήγουν σε συµφωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας συµβιβασµού που
προηγείται.
– Κατάφωρη παραβίαση του κοινοτικού δικαίου
Πρέπει επίσης να θεσπισθεί µηχανισµός αντιµετώπισης των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες
η συµπεριφορά µιας εθνικής εποπτικής αρχής θεωρείται ότι εµφανώς αποκλίνει από την
υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, µε δική τους
πρωτοβουλία ή µετά από σχετικό αίτηµα µιας ή περισσοτέρων εθνικών εποπτικών αρχών ή
της Επιτροπής, θα διερευνούν το ζήτηµα και, εφόσον είναι αναγκαίο, θα εκδίδουν σύσταση
για την λήψη µέτρων που θα απευθύνεται στη σχετική εθνική εποπτική αρχή.
Στο πλαίσιο του γενικότερου καθήκοντος συµµόρφωσης µε την κοινοτική νοµοθεσία, η
εθνική εποπτική αρχή θα καλείται να συµµορφωθεί µε τη σύσταση εντός καθορισµένης
χρονικής περιόδου. Στην σπάνια περίπτωση που οι περιστάσεις θα το απαιτούν, οι
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή για το συγκεκριµένο
θέµα. Η Επιτροπή µπορεί, λίγο µετά την έκδοση της σύστασης των ευρωπαϊκών εποπτικών
αρχών, να λάβει απόφαση µε την οποία να απαιτεί από την εθνική εποπτική αρχή είτε την
λήψη συγκεκριµένων µέτρων, είτε την αποφυγή εφαρµογής µέτρων ώστε να εξασφαλιστεί
πλήρης συµµόρφωση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών.
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Για να επιλυθεί το ζήτηµα της αδράνειας σε σχέση µε την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου ή
την καθυστέρηση δράσης εκ µέρους των εθνικών εποπτικών αρχών, ή σε περίπτωση ανάγκης
επείγουσας δράσης, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές µπορούν επίσης να εξουσιοδοτηθούν να
εκδίδουν αποφάσεις άµεσα εφαρµόσιµες στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε σχέση µε
απαιτήσεις που απορρέουν από τους κοινοτικούς κανονισµούς και αφορούν την προληπτική
εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και αγορών, καθώς και τη σταθερότητα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι αποφάσεις αυτές δεν προδικάζουν την κίνηση από την
Επιτροπή διαδικασιών επί παραβάσει κατά κρατών µελών.
(3)

Εξασφάλιση κοινής εποπτικής νοοτροπίας και συνεκτικών εποπτικών πρακτικών

Οι νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα δηµιουργήσουν κοινή ευρωπαϊκή εποπτική
νοοτροπία και συνεκτικές ευρωπαϊκές πρακτικές, για παράδειγµα µε την ανάπτυξη κοινών
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και τη συµµετοχή σε συνεδριάσεις εποπτικών σωµάτων ως
παρατηρητών. Θα µπορούσαν επίσης να ενθαρρύνουν την ανάθεση καθηκόντων και
αρµοδιοτήτων από µια εθνική εποπτική αρχή σε άλλη.
(4)

Πλήρεις εποπτικές εξουσίες για ορισµένες ειδικές οντότητες

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα έχουν την αρµοδιότητα για την έγκριση και εποπτεία
ορισµένων οντοτήτων µε πανευρωπαϊκή εµβέλεια, π.χ. οργανισµών πιστοληπτικής
αξιολόγησης και οργανισµών συµψηφισµού κεντρικού αντισυµβαλλοµένου στην ΕΕ. Οι
αρµοδιότητες αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν εξουσίες όπως εκείνες της έρευνας,
επιτόπιων επιθεωρήσεων και εποπτικών αποφάσεων. Οι αρµοδιότητες αυτές θα καθοριστούν
σε κλαδική νοµοθεσία (κανονισµός για τους οργανισµούς πιστοληπτικής αξιολόγησης).
Εκτός από την ενίσχυση της αποδοτικότητας της εποπτείας, θα ενισχυθεί και η
αποτελεσµατικότητα µε την δηµιουργία σηµείων ενιαίας εξυπηρέτησης για τα εποπτευόµενα
ιδρύµατα. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα µπορούσαν επίσης να συµµετάσχουν στην
προληπτική αξιολόγηση των ευρωπαϊκών συγχωνεύσεων και εξαγορών σε ολόκληρο τον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα8.
(5)

Εξασφάλιση συντονισµένης απάντησης σε περιπτώσεις κρίσης

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να αναλαµβάνουν ισχυρό συντονιστικό ρόλο σε
καταστάσεις κρίσης. Πρέπει να διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών, να ενεργούν ως µεσολαβητές εφόσον χρειάζεται,
να εξακριβώνουν την αξιοπιστία των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται σε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη και να βοηθούν τις σχετικές αρχές να λαµβάνουν και να υλοποιούν τις
κατάλληλες αποφάσεις. Ως προς το τελευταίο αυτό θέµα, η θέσπιση ευρωπαϊκής εντολής στα
µέσα του 2009 θα επιτρέψει στις εθνικές αρχές να εξετάζουν θέµατα χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας µε άλλα κράτη µέλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εν προκειµένω,
η πρόοδος στον επιµερισµό των βαρών και στους µηχανισµούς επίλυσης έχει κρίσιµη
σηµασία για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης µεταξύ των εθνικών αρχών και την ενδυνάµωση
της λειτουργίας του ΕΣΧΕ, έργο το οποίο πρέπει να προχωρήσει το συντοµότερο δυνατό. Σε
ειδικές καταστάσεις κρίσης, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές µπορούν να έχουν την εξουσία
να λαµβάνουν ορισµένες επείγουσες αποφάσεις (π.χ. στην περίπτωση των ακάλυπτων
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Η Επιτροπή θα παραµείνει αποκλειστικά αρµόδια για την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων και, για τις συγχωνεύσεις κοινοτικής διάστασης, για την αξιολόγηση των
θεµάτων ανταγωνισµού των εν λόγω συναλλαγών, σύµφωνα µε τον κανονισµό περί συγχωνεύσεων της
ΕΕ.
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πωλήσεων). Το πεδίο εφαρµογής των εν λόγω επειγουσών διαδικασιών πρέπει να καθορισθεί
στην κοινοτική νοµοθεσία.
(6)

Συλλογή µικροπροληπτικών πληροφοριών

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωση όλων των
συναφών µικροπροληπτικών πληροφοριών που προέρχονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές.
Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να δηµιουργηθεί µια κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων την
οποία να διαχειρίζονται οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες
για τις σχετικές αρχές στο πλαίσιο των σωµάτων εποπτείας και µπορούν να διαβιβάζονται σε
συγκεντρωτική ή/και ανώνυµη µορφή προς το ΕΣΣΚ (βλ. τµήµα 5). Για το λόγο αυτό πρέπει
να τροποποιηθεί η υφιστάµενη κλαδική νοµοθεσία.
(7)

Ανάληψη διεθνούς ρόλου

Με την επιφύλαξη των θεσµικών αρµοδιοτήτων των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, οι
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές µπορούν να διαδραµατίσουν κάποιο συγκεκριµένο ρόλο όσον
αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών συµφωνιών µε
διεθνείς οργανισµούς και µε τις διοικήσεις τρίτων χωρών στο ίδιο επίπεδο. Οι Ευρωπαϊκές
Εποπτικές Αρχές µπορούν επίσης να συνδράµουν την Επιτροπή κατά την προετοιµασία
αποφάσεων περί ισοδυναµίας αναφορικά µε εποπτικά καθεστώτα σε τρίτες χώρες.
(8)

∆ιασφαλίσεις

Το πλαίσιο για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων θα προσδιοριστεί εκτενώς και
επακριβώς στη σχετική κλαδική νοµοθεσία. Η ανάθεση των αρµοδιοτήτων αυτών θα είναι
πλήρως σύµφωνη µε τα άρθρα 226 και 228 της Συνθήκης. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής
του κοινοτικού δικαίου, και δεδοµένων των δυνητικών ευθυνών που µπορεί να κληθούν να
αναλάβουν τα κράτη µέλη, οι αποφάσεις βάσει των ανωτέρω µηχανισµών δεν θα πρέπει να
έρχονται σε άµεση σύγκρουση µε τις δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες των κρατών µελών.
Επιπλέον, οποιαδήποτε απόφαση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ή της Επιτροπής
πρέπει να υπόκειται σε εξέταση από τα κοινοτικά δικαστήρια.
4.3.

Σύνθεση και επιχειρησιακή δοµή του ΕΣΧΕ

Σύµφωνα µε την έκθεση de Larosière προτείνεται η προαναφερθείσα προσέγγιση του δικτύου
στην εποπτεία, µε τις νέες εποπτικές αρχές να συνεργάζονται µε τις εθνικές εποπτικές αρχές,
σε αντίθεση µε λύσεις όπως είναι η πλήρης συγκέντρωση της εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ, για
την οποία δεν υπάρχει συναίνεση. Ωστόσο, δεδοµένου του επείγοντος χαρακτήρα βελτίωσης
της ποιότητας και της συνοχής της εποπτείας στην Ευρώπη, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαία την
επιτάχυνση των προπαρασκευαστικών εργασιών που προτείνονται από την οµάδα de
Larosière, έτσι ώστε το ενισχυµένο πλαίσιο να είναι έτοιµο και λειτουργικό το 2010.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει έντονος - και µέχρι στιγµής χωρίς κατάληξη – διάλογος
στο εσωτερικό πολλών χωρών παγκοσµίως σχετικά µε την καταλληλότερη εποπτική δοµή, µε
επιλογές που περιλαµβάνουν: (i) µια ενιαία εποπτική αρχή για όλους τους κλάδους, (ii)
χωριστές εποπτικές αρχές για την προληπτική εποπτεία και την εποπτεία της άσκησης των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων όλων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µαζί (το
ονοµαζόµενο υπόδειγµα «twin peaks»), και (iii) µια κλαδική προσέγγιση (δηλαδή χωριστές
εποπτικές αρχές για τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις κινητές αξίες). Ωστόσο,
κατά την άποψη της Επιτροπής, στην παρούσα χρονική στιγµή είναι προτιµότερη η πρόκριση
της τελευταίας προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη χρήση των υφιστάµενων δοµών,
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δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι άλλες
δοµές θα ήταν αποτελεσµατικότερες για τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες οι οποίες
προτείνονται για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Οι αρµοδιότητες αυτές δεν αφορούν κατά
κύριο λόγο την άµεση εποπτεία και κατά συνέπεια τα επιχειρήµατα και τα στοιχεία που
προβάλλονται στους εθνικούς διαλόγους σχετικά µε την εποπτική διάρθρωση δεν µπορούν
αναγκαστικά να εφαρµοστούν σε αυτές. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θα προτείνει
την αξιοποίηση της υφιστάµενης δοµής και, όπου είναι αναγκαίο, θα επιτρέψει την εξέλιξή
της µε την πάροδο του χρόνου, µε επανεξέταση µετά από ορισµένο αριθµό ετών.
Στο πλαίσιο της προτεινόµενης διάρθρωσης, η διακλαδική συνεργασία θα είναι ωστόσο
θεµελιώδης ώστε να αντικατοπτρίζει τις σχετικές τάσεις και την πραγµατικότητα της αγοράς.
Στο βαθµό που θα συνεχισθεί η σύγκλιση µεταξύ των κλάδων, οι τρεις Ευρωπαϊκές
Εποπτικές Αρχές και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής θα χρειαστεί όλο και περισσότερο να
αξιολογούν τα αντίστοιχα κλαδικά καθεστώτα προκειµένου να εντοπίζουν κοινές αρχές και
να κατανοούν τις πιθανές διαφορές. Είναι συνεπώς σκόπιµο να ενσωµατωθεί επίσηµα στη
δοµή µια συντονιστική επιτροπή προκειµένου να εξασφαλίσει την αµοιβαία κατανόηση, τη
συνεργασία και συνεκτικές εποπτικές προσεγγίσεις µεταξύ των τριών νέων Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Αρχών κατά την αντιµετώπιση των διακλαδικών προκλήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, και για
την εξασφάλιση ισότιµων όρων. Επιπλέον, κάθε Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να συµµετέχει σε συνεδριάσεις άλλων Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ως
παρατηρητής.
Κάθε νέα Αρχή θα έχει ένα συµβούλιο εποπτών που θα αποτελείται από τους ανώτατου
επιπέδου αντιπροσώπους των αρµόδιων εθνικών εποπτικών αρχών, στο οποίο θα προεδρεύει
ο πρόεδρος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής. Οι αντιπρόσωποι από την
Επιτροπή, το ΕΣΣΚ και τις αρµόδιες εποπτικές αρχές από τις χώρες ΕΖΕΣ-ΕΟΧ πρέπει να
συµµετέχουν στο συµβούλιο των εποπτών ως παρατηρητές. Ωστόσο, δεν θα µπορούν να
παρακολουθούν συζητήσεις που αφορούν µεµονωµένα ιδρύµατα. Σε συµφωνία µε την
τρέχουσα πρακτική, θα πρέπει επίσης να συσταθεί ένα διοικητικό συµβούλιο που να
ασχολείται µε γενικά επιχειρησιακά θέµατα (προϋπολογισµός κ.λπ.) και να περιλαµβάνει την
Επιτροπή. Οι πρόεδροι και οι γενικοί γραµµατείς των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών πρέπει
να είναι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες πλήρους απασχόλησης. Ο πρόεδρος θα διορίζεται µετά
από ανοικτό διαγωνισµό. Ο διορισµός θα επιβεβαιώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
πρέπει να ισχύει για περίοδο πέντε ετών.
Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας
I.

Συντονιστική επιτροπή:

– Αντιπρόσωποι των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και της Επιτροπής.
II.
Τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές [η Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Τράπεζες (ΕΒΑ),
η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (EIOPA) και η
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών (ESA)]:
Συµβούλιο εποπτών κάθε Ευρωπαϊκής Εποπτικής:
– Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, και
– Πρόεδροι από τις αρµόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.
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Παρατηρητές:
– Ένας αντιπρόσωπος της Επιτροπής·
– Ένας αντιπρόσωπος του ΕΣΣΚ, και
– Ένας αντιπρόσωπος από την αρµόδια εθνική εποπτική αρχή κάθε χώρας ΕΖΕΣ-ΕΟΧ.
∆ιοικητικό συµβούλιο κάθε Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής:
– Αντιπρόσωποι από κάθε αρµόδια Εθνική Εποπτική Αρχή και την Επιτροπή.
III.

Εθνικές εποπτικές αρχές

Το συµβούλιο εποπτών πρέπει να συνεδριάζει σε τακτική βάση, µε πρόσθετες συνεδριάσεις
σε περιόδους πίεσης. Οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τους τεχνικούς
κανόνες θα λαµβάνονται, µέσω της δοµής του συµβουλίου, µε ειδική πλειοψηφία βάσει των
σταθµίσεων που προβλέπει η Συνθήκη για τα κράτη µέλη. Χωριστές ρυθµίσεις πρέπει να
προβλεφθούν για άλλες λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Για παράδειγµα, οι
αποφάσεις περί εφαρµογής των υφιστάµενων νόµων πρέπει να λαµβάνονται µε απλή
πλειοψηφία βάσει της αρχής «µία ψήφος ανά άτοµο».
Κάθε µια από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα διαθέτει τον δικό της προϋπολογισµό και
θα υπόκειται στη διαδικασία απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πόροι τους
µπορούν να προέρχονται από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, καθώς και από άλλες πηγές όπως
εισφορές εκ µέρους των εθνικών αρχών. Οι προϋπολογισµοί θα πρέπει να είναι ανάλογοι των
αρµοδιοτήτων κάθε Αρχής και να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους. Οι Ευρωπαϊκές
Εποπτικές Αρχές πρέπει να συνδέονται διαρθρωτικά µε όλους τους ενδιαφερόµενους
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών.
Ιδιαίτερα κρίσιµη είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εν λόγω Ευρωπαϊκών Εποπτικών
Αρχών. Απαιτείται ο µεγαλύτερος δυνατός βαθµός ανεξαρτησίας τους έναντι των εθνικών
αρχών – πλην των εποπτικών αρχών – και έναντι των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, τα
οποία δεν πρέπει να επεµβαίνουν στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Οι
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές υποχρεούνται, ωστόσο, σε πλήρη λογοδοσία απέναντι στο
Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή. Η διαφάνεια θα αποτελέσει
βασικό εργαλείο στο πλαίσιο αυτό και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να
αναφέρονται επισήµως στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα σε τακτική βάση (π.χ., τουλάχιστον
κάθε εξάµηνο).
4.4.

Νοµική βάση για το ΕΣΧΕ

Η νοµική βάση για τη δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών πρέπει να είναι η
διάταξη της συνθήκης ΕΚ η οποία αποτελεί την ειδική νοµική βάση για την πολιτική που θα
κληθούν να υλοποιήσουν.
Η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει κινδύνους σταθερότητας για
την εσωτερική αγορά. Η αποκατάσταση και διατήρηση ενός σταθερού και αξιόπιστου
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αποτελεί απόλυτο προαπαιτούµενο για τη διαφύλαξη της
εµπιστοσύνης και της συνοχής στην εσωτερική αγορά, και κατά συνέπεια για τη διατήρηση
και τη βελτίωση των όρων καθιέρωσης µιας πλήρως ενοποιηµένης και λειτουργικής
εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, οι βαθύτερες και περισσότερο
ενοποιηµένες
χρηµατοπιστωτικές
αγορές
προσφέρουν
µεγαλύτερες
ευκαιρίες
χρηµατοδότησης και διαφοροποίησης του κινδύνου και, άρα, συµβάλλουν στη βελτίωση της
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ικανότητας των οικονοµιών να απορροφούν τους κραδασµούς. Η χρηµατοπιστωτική
ενοποίηση και σταθερότητα αποτελούν συνεπώς αλληλοενισχυόµενες συνιστώσες.
Η δηµιουργία του ΕΣΧΕ και των τριών εποπτικών αρχών θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη
ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, το οποίο θα διασφαλίζει οµοιόµορφη εφαρµογή των
κανόνων στην ΕΕ και άρα θα συµβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το έργο των
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών θα είναι να βοηθούν τις εθνικές αρχές στην συνεκτική
ερµηνεία και εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων.
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναγνώρισε9 ότι το άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ
περί θεσπίσεως µέτρων για την προσέγγιση των νοµοθεσιών σχετικά µε την καθιέρωση και
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς παρέχει την κατάλληλη νοµική βάση για τη δηµιουργία
«ενός κοινοτικού οργανισµού που καλείται να συµβάλει στην εφαρµογή µιας διαδικασίας
εναρµόνισης», όταν τα καθήκοντα που ανατίθενται στον οργανισµό αυτό είναι στενά
συνδεδεµένα µε το αντικείµενο των πράξεων προσέγγισης των εθνικών νοµοθεσιών.
Τα καθήκοντα που πρόκειται να ανατεθούν στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι στενά
συνδεδεµένα µε τα µέτρα που εκπονήθηκαν για την αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής
κρίσης και µε τα µέτρα που ανακοινώθηκαν στην Ανακοίνωση «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής
ανάκαµψης». Μπορούν, συνεπώς, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, να
θεσπιστούν βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚ.
5.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΣΧΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΚ

Το προτεινόµενο πλαίσιο εποπτείας για την ΕΕ µπορεί να λειτουργήσει µόνον εφόσον τα
ΕΣΣΚ και ΕΣΧΕ συνεργάζονται αποτελεσµατικά. Όντως, ο στόχος της µεταρρύθµισης είναι
να διασφαλισθεί οµαλότερη διάδραση της εποπτείας στο µακροπροληπτικό και στο
µικροπροληπτικό επίπεδο. Στην εκπλήρωση του ρόλου του ως οργανισµού
µακροπροληπτικής εποπτείας, το ΕΣΣΚ θα χρειαστεί µια έγκαιρη ροή εναρµονισµένων
δεδοµένων σε µικροεπίπεδο, ενώ η µικροπροληπτική εποπτεία εκ µέρους των εθνικών αρχών
θα επωφεληθεί από την διεξοδική γνώση που θα αποκτήσει το ΕΣΣΚ σχετικά µε το
µακροπροληπτικό περιβάλλον. Οι δεσµευτικές διαδικασίες συνεργασίας και αµοιβαίας
κοινοποίησης πληροφοριών σε µικροπροληπτικό και µακροπροληπτικό επίπεδο θα
συµβάλουν σηµαντικά στην αποφυγή σφαλµάτων του παρελθόντος.
Προκειµένου να εντοπισθούν και να ιεραρχηθούν οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα του
ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, το ΕΣΣΚ θα πρέπει: (i) να λαµβάνει συναφή
µικροπροληπτικά στοιχεία – κυρίως για µεγάλους και πολύπλοκους διασυνοριακούς οµίλους
– από το ΕΣΧΕ, και (ii) να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ad-hoc έρευνες σε συγκεκριµένα
ζητήµατα που απαιτούν άµεση συµµετοχή από τις εθνικές εποπτικές αρχές ή/και τους
παράγοντες της αγοράς. Η Επιτροπή θα προτείνει όπως οι αναγκαίες πληροφορίες
διαβιβάζονται στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές µέσω των εθνικών εποπτικών αρχών κατ'
εφαρµογή των κανόνων περί δηµιουργίας των νέων Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Οι
εξουσίες να λαµβάνουν όλες τις συναφείς για την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα
πληροφορίες µπορούν να χορηγηθούν στο ΕΣΣΚ µε συνδυασµό του νοµικού µέσου περί
δηµιουργίας του ΕΣΣΚ και των νοµικών πράξεων περί δηµιουργίας των νέων Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Αρχών. Εν τω µεταξύ, οι κανονισµοί για τη δηµιουργία των νέων Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Αρχών θα απαιτούν από αυτές να παρέχουν σε περιοδική βάση (π.χ. µηνιαίως)
9
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στο ΕΣΣΚ συγκεντρωτικά και συναφή ανώνυµα αναλυτικά στοιχεία για όλα τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τις αγορές, αλλά κυρίως για µεγάλους και πολύπλοκους
διασυνοριακούς οµίλους. Λόγω της ευαισθησίας των δεδοµένων και πληροφοριών, η
εξασφάλιση της αναγκαίας εµπιστευτικότητας στη συνεργασία µεταξύ του ΕΣΣΚ και του
ΕΣΧΕ θα είναι κρίσιµη και θα πρέπει να τεθούν οι κατάλληλες νοµικές διασφαλίσεις.
Επιπλέον, για να λαµβάνουν τα εποπτικά σώµατα επίκαιρες πληροφορίες σχετικά µε το
µακροπροληπτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν τα επιµέρους ιδρύµατα, µπορεί να
εξετασθεί το ενδεχόµενο συµµετοχής αντιπροσώπων του ΕΣΣΚ ως παρατηρητών.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο:
– να εγκρίνει τη δηµιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου
(ΕΣΣΚ), υπό την προεδρία του προέδρου της ΕΚΤ και µε τη συµµετοχή των διοικητών
των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των προέδρων των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών
Αρχών και ενός µέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις εργασίες του ΕΣΣΚ πρέπει
επίσης να συµµετάσχουν ενεργά οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο πρόεδρος της
Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής·
– να συµφωνήσει ότι το ΕΣΣΚ θα επιφορτισθεί µε την συνεχή εκτίµηση της σταθερότητας
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος συνολικά και θα λάβει την αναγκαία εξουσία
προκειµένου να εκδίδει εγκαίρως προειδοποιήσεις/συστάσεις για την λήψη διορθωτικών
µέτρων και µε την παρακολούθηση των αποκρίσεων·
– να συµφωνήσει στη δηµιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής
Εποπτείας (ΕΣΧΕ), απαρτιζόµενου από τρεις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές που θα
εργάζονται σε δίκτυο µε τις εθνικές εποπτικές αρχές προκειµένου να αναπτυχθούν κοινές
εποπτικές προσεγγίσεις στην εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών εταιριών, για την
προστασία των καταναλωτών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και για να συµβάλουν στην
ανάπτυξη ενιαίας δέσµης εναρµονισµένων κανόνων. Μεταξύ άλλων, το ΕΣΧΕ πρέπει να
καταρτίσει τεχνικά πρότυπα, να συµβάλει στην εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρµογής
του κοινοτικού δικαίου και να επιλύει τις διαφορές µεταξύ των εποπτικών αρχών·
– να υπογραµµίσει τη σηµασία µιας πραγµατικά ενοποιηµένης προσέγγισης στην ευρωπαϊκή
χρηµατοπιστωτική εποπτεία: την ανάγκη για ισχυρή αλληλεπίδραση µεταξύ του ΕΣΣΚ και
του ΕΣΧΕ, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής πληροφοριών µικροπροληπτικού
χαρακτήρα συναφών για την µακροπροληπτική ανάλυση, τη βούληση των σχετικών µερών
να λάβουν µέτρα κατόπιν προειδοποιήσεων ή/και συστάσεων σε περίπτωση κινδύνων και
την ανάγκη για το ΕΣΣΚ να ενεργήσει ως διεπαφή µε διεθνείς οργανισµούς, και κυρίως µε
το FSB και το ∆ΝΤ·
– να επικροτήσει την πρόθεση της Επιτροπής να φέρει προς συζήτηση, το συντοµότερο
δυνατό, τις νοµοθετικές αλλαγές για τη θέσπιση του νέου πλαισίου εποπτείας της ΕΕ,
βάσει των προσανατολισµών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση και µετά
από περαιτέρω διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, έτσι ώστε να ληφθούν τα
αναγκαία µέτρα εγκαίρως προκειµένου το ανανεωµένο πλαίσιο να είναι έτοιµο και
λειτουργικό στη διάρκεια του 2010·
– επιπλέον, να στηρίξει την επιτάχυνση των εργασιών για τη δηµιουργία ενός εκτενούς
διασυνοριακού
πλαισίου
ενίσχυσης
των
συστηµάτων
διαχείρισης/επίλυσης
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χρηµατοπιστωτικών κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των
εγγυητικών σχηµάτων και του επιµερισµού των επιβαρύνσεων.
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Παράρτηµα:
Ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαφύλαξης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ)

Μακροπρολητική
εποπτεία

Μέλη ΕΕ:
• Πρόεδρος : ο πρόεδρος της ΕΚΤ
• Αντιπρόεδρος
• ∆ιοικητές κεντρικών τραπεζών
• Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Εποπτικών
Αρχών

+

Πληροφορίες σε µικροπρολητικό επίπεδο

Παρατηρητές:
• Αντιπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών
• Πρόεδρος της Οικονοµικής και
∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής

ECOFIN
Έγκαιρες
προειδοποιήσεις
και συστάσεις στις
κυβερνήσεις

Έγκαιρες προειδοποιήσεις και συστάσεις στις εποπτικές αρχές

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής
Εποπτείας (ΕΣΕ)
Συντονιστική επιτροπή

Μικροπρολητική
εποπτεία
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Ευρωπαϊκή Αρχή για
τις τράπεζες
(EBA)

Ευρωπαϊκή αρχή
Ασφαλίσεων και
επαγγελµατικών συντάξεων
(EIOPA)

Ευρωπαϊκή Αρχή
κινητών αξιών
(ESA)

Εθνικές αρχές
τραπεζικής εποπτείας

Εθνικές αρχές εποπτείας
ασφαλίσεων και συντάξεων

Εθνικές αρχές
εποπτείας αγορών
κινητών αξιών
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