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Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ESFS)

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial
Supervision (ESFS)) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και
μακροπροληπτικής εποπτείας που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού
Κινδύνου, τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Στόχος
του ESFS είναι η διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς εποπτείας στην ΕΕ. Αυτό το
σύστημα εποπτείας διέρχεται περίοδο αλλαγών λόγω της θέσπισης της Τραπεζικής Ένωσης
και της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Νομική βάση

Άρθρα 114 και 127 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ).

Ιστορικό και στόχοι

Εν συνεχεία των συστάσεων που περιείχε η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων De Larosière
σχετικά με την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εποπτικών ρυθμίσεων, συστάθηκε το 2010 το ESFS
και άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2011. Το ESFS αποτελείται από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB), από τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, δηλαδή
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ESMA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) –
και τις εθνικές εποπτικές αρχές.
Το ESFS επιδιώκει κυρίως να εξασφαλίσει ότι στον χρηματοπιστωτικό τομέα εφαρμόζονται
ικανοποιητικά οι ισχύοντες κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη και τούτο προκειμένου
να διαφυλαχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να προαχθεί η εμπιστοσύνη και να
προστατεύονται οι καταναλωτές. Στους στόχους του ESFS περιλαμβάνονται επίσης η
διαμόρφωση κοινής εποπτικής νοοτροπίας και η συμβολή στη δημιουργία μιας ενιαίας
ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς.
Το ESFS είναι σύστημα μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας. Σκοπός της
μικροπροληπτικής εποπτείας είναι η εποπτεία και ο περιορισμός του κινδύνου για μεμονωμένα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ούτως ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές. Όσο για την
έκθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κοινούς κινδύνους, αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο
της μακροπροληπτικής και όχι της μικροπροληπτικής εποπτείας καθώς η μακροπροληπτική
εποπτεία επιδιώκει να περιορίσει τον κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο
σύνολό του ούτως ώστε να προστατεύεται το σύνολο της οικονομίας από σημαντικές
απώλειες σε πραγματικό προϊόν. Στο πλαίσιο του ESFS, το ESRB είναι επιφορτισμένο
με την μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, ενώ η
μικροπροληπτική εποπτεία ασκείται από την EBA, την ESMA και την EIOPA, οι οποίες
εργάζονται μαζί στο πλαίσιο Κοινής Επιτροπής.

http://www.esrb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.el.html
http://www.esrb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.el.html
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.eba.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
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Η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης το 2012 άλλαξε τη μορφή του εποπτικού πλαισίου της
ΕΕ διότι εισήγαγε νέα στοιχεία, όπως είναι το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, ο Ενιαίος εποπτικός
μηχανισμός (SSM) που άρχισε να λειτουργεί το 2014, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης
(SRM) που άρχισε να λειτουργεί το 2016 και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων
(EDIS).

Πλαίσιο

Α. Μικροπροληπτική εποπτεία
Η μικροπροληπτική εποπτεία στην ΕΕ χαρακτηρίζεται από ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών
εποπτείας που διαχωρίζονται αναλόγως του αντικειμένου του τομέα (τράπεζες, ασφάλειες,
αγορές κινητών αξιών) και του επιπέδου της εποπτείας και ρύθμισης (ευρωπαϊκό και εθνικό).
1. Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (European Supervisory Authorities, ESAs)
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι αρμόδιες για την
μικροπροληπτική εποπτεία. Η EBA, η EIOPA και η ESMA είναι οργανισμοί της ΕΕ με δική
τους νομική προσωπικότητα και εκπροσωπούνται από τους προέδρους τους· Πρόκειται για
ανεξάρτητους φορείς που ενεργούν αποκλειστικά προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό
της. Εντός του 2017, η Επιτροπή θα προβεί σε γενική επανεξέταση των ESAs από την οποία θα
προκύψουν ενδεχομένως προτάσεις τροποποίησης των ιδρυτικών τους κανονισμών.
Σύμφωνα με τους ιδρυτικούς κανονισμούς τους, ή κύρια αποστολή των ESAs είναι να
συνεισφέρουν στην σταθερότητα και στην αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος. Οι ESAs διευκολύνουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας
ιδίως υγιή, αποτελεσματική και συνεπή ρύθμιση και εποπτεία· διασφαλίζουν την ακεραιότητα,
τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοοικονομικών
αγορών· ενισχύουν τον διεθνή εποπτικό συντονισμό· αποτρέπουν περιπτώσεις καταχρηστικής
επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και προάγουν ισότιμες συνθήκες
ανταγωνισμού, μεριμνούν για τη δέουσα ρύθμιση και εποπτεία της ανάληψης των πιστωτικών
και λοιπών κινδύνων· εδραιώνουν την προστασία των πελατών.
Οι ESAs συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων μέσω της
εκπόνησης τεχνικών κανονιστικών προτύπων και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που
εγκρίνει η Επιτροπή (με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ή εκτελεστικές πράξεις). Εκδίδουν επίσης
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις και διαθέτουν ορισμένες αρμοδιότητες σε σχέση με
παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ από εθνικές εποπτικές αρχές, καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης και διαφωνίες μεταξύ αρμοδίων εθνικών αρχών.
Οι τρεις ESAs έχουν παραπλήσια διάρθρωση. Στα όργανα διοίκησης περιλαμβάνονται το
Συμβούλιο Εποπτών (το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων, αποτελούμενο από τον πρόεδρο, τον
επικεφαλής της αρμόδιας εποπτικής αρχής κάθε κράτους μέλους και από τους εκπροσώπους
της Επιτροπής, της ΕΚΤ, του ESRB και των άλλων δύο ESAs), το Διοικητικό Συμβούλιο, ο
πρόεδρος και ένας εκτελεστικός διευθυντής.
α Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)
Νομική βάση: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όπως τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη
νομοθεσία.
Η έδρα της EBA είναι στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο ωστόσο της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τεθεί αναπόφευκτα το ζήτημα της μετεγκατάστασής της.
Στο πεδίο ευθύνης της εμπίπτουν πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετερογενών

https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.el.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/single-resolution-mechanism_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&qid=1456243643982&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&qid=1456243643982&from=EL
http://www.eba.europa.eu/languages/home_el


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 3

δραστηριοτήτων, επιχειρήσεις επενδύσεων, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού
χρήματος. Η EBA έχει αναλάβει επίσης, σε συνεργασία με το ESRB, να διεξάγει και να
συντονίζει τεστ αντοχής («stress tests») του τραπεζικού τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ. Το
τελευταίο τεστ αντοχής διεξήχθη το 2016 και το επόμενο έχει προγραμματιστεί για το 2018.
β Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Νομική βάση: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) όπως
τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη νομοθεσία.
Η έδρα της EIOPA είναι στην Φρανκφούρτη. Ασχολείται ως επί το πλείστον με
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,
χρηματοοικονομικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και ιδρύματα επαγγελματικών
συνταξιοδοτικών παροχών. Συνεισφέρει δε στο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων σε θέματα
ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων κυρίως μέσω των καθεστώτων Solvency II
και IORP. Η EIOPA διεξάγει και συντονίζει τεστ αντοχής προκειμένου να αξιολογεί την
ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου. Το τελευταίο τεστ αντοχής ολοκληρώθηκε το 2016.
γ Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
Νομική βάση: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) όπως τροποποιήθηκε από
μεταγενέστερη νομοθεσία.
Η έδρα της ESMA βρίσκεται στο Παρίσι. Στο πεδίο ευθύνης της εντάσσονται αγορές κινητών
αξιών και συμμετέχοντες σε αυτές (συναλλαγές, παράγοντες διαπραγμάτευσης, εταιρίες
επενδύσεων, κλπ). Στην ΕΕ, η ESMA είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εγγραφή, την
εποπτεία και τις κυρώσεις των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και των
αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Είναι επίσης αρμόδια για την αναγνώριση κεντρικών
αντισυμβαλλομένων από τρίτες χώρες και αρχείων καταγραφής συναλλαγών, καθώς και για την
έγκριση των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των τρίτων χωρών.
2. Κοινά όργανα
α Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών
Η Μικτή Επιτροπή είναι αρμόδια για τον συνολικό και διατομεακό συντονισμό και αποσκοπεί
στην διασφάλιση της εποπτικής συνέπειας. Όπως περιγράφεται στους κανονισμούς των ESAs,
τούτο περιλαμβάνει τα εξής πεδία: χρηματοοικονομικοί όμιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων·
λογιστική και οι έλεγχοι· μικροπροληπτικές αναλύσεις διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων
και τρωτών σημείων για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, επενδυτικά προϊόντα για
μικροεπενδυτές, μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες· ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ESRB και ESAs· και ανάπτυξη των σχέσεων
μεταξύ των οργάνων αυτών. Η Μικτή Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διευθέτηση διατομεακών
διαφορών μεταξύ των αρχών που υπάγονται στο ESFS.
Η Μικτή Επιτροπή απαρτίζεται από τους προέδρους των ESAs (και ενδεχομένως των
υποεπιτροπών), εκ των οποίων ένας ή μία εκ περιτροπής ασκεί την προεδρία με θητεία διάρκειας
12 μηνών. Ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής είναι ο αντιπρόεδρος του ESRB. Η Μικτή
Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο. Υπηρεσίες γραμματείας παρέχει το
προσωπικό των ESAs.
β Συμβούλιο προσφυγών
Το Συμβούλιο Προσφυγών είναι ανεξάρτητο από τις τρεις ESAs και είναι αρμόδιο για
προσφυγές όσων θίγονται από αποφάσεις των ESAs.

http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2016/results
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1094-20140523&qid=1456243873961&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1094-20140523&qid=1456243873961&from=EL
https://eiopa.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1095-20140523&qid=1456243974918&from=
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1095-20140523&qid=1456243974918&from=
https://www.esma.europa.eu/
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Αποτελείται από έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη που διορίζονται από τις ESAs για
θητεία πέντε ετών, στη βάση καταλόγου τελικών υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή.
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Προσφυγών είναι δυνατόν να προσβληθούν ενώπιον του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές
Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις δικές του αρμόδιες εποπτικές αρχές οι οποίες αποτελούν τμήμα
του ESFS και εκπροσωπούνται στις ESAs.
Β. Μακροπροληπτική εποπτεία
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB)
Νομική βάση: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη
του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου
για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.
Η μακροπροληπτική εποπτεία ασκείται σε επίπεδο ΕΕ από το ESRB που εδρεύει στη
Φρανκφούρτη. Στόχος είναι η πρόληψη και η άμβλυνση συστημικών κινδύνων για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα υπό το φως των μακροοικονομικών εξελίξεων. Οι ιδρυτικοί
κανονισμοί αναθέτουν διάφορα καθήκοντα στο ESRB και παρέχουν τα μέσα για την εκπλήρωσή
τους· στα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνονται: η συλλογή και η ανάλυση των στοιχείων που έχουν
ενδιαφέρον· εντοπίζει και κατατάσσει τους συστημικούς κινδύνους βάσει προτεραιότητας·
έκδοση προειδοποιήσεων και συστάσεων και παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται σε
αυτές· διαβίβαση αξιολόγησης προς το Συμβούλιο όταν, κατά την άποψη του ESRB, ενδέχεται
να προκύψει κατάσταση έκτακτης ανάγκης· συνεργασία με άλλα μέλη του ESRB· συντονισμός
των δράσεών του με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (IMF) και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB)· και εκτέλεση
καθηκόντων που ορίζονται σε άλλα τμήματα της νομοθεσίας της ΕΕ.
Το ESRB αποτελείται από Γενικό Συμβούλιο, μια Διευθύνουσα Επιτροπή, δύο συμβουλευτικά
όργανα (Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή και Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή) και
μια Γραμματεία.
Το ECB παρέχει αναλυτική, στατιστική, διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη στο ESRB. Ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι επίσης Πρόεδρος του ESRB. Το 2014, η
Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την αποστολή και την διάρθρωση του ESRB.
Γ. Συνεργασία σε διάφορα επίπεδα
Οι διάφορες οντότητες στους κόλπους του ESFS συντονίζονται και σε διεθνές επίπεδο με
διάφορους φορείς.

Διαμόρφωση του πλαισίου εποπτείας

Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε σαφές ότι ένας απλός συντονισμός της
χρηματοπιστωτικής εποπτείας μέσω του ESFS δεν αρκεί για να αποτρέψει τον κατακερματισμό
της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς. Για να διορθώσει αυτό το πρόβλημα, η ΕΕ
θέσπισε την Τραπεζική Ένωση . Όντας ένας από τους κύριους πυλώνες της, ο SSM
αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του πλαισίου εποπτείας. Στόχος του SSM είναι
η διασφάλιση συνεπούς και συνεκτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων για την
πρόληψη του ρυθμιστικού αρμπιτράζ και για την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.331.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.331.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.331.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.331.01.0162.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.331.01.0162.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2010.331.01.0162.01.ENG
https://ec.europa.eu/info/topics/economic-and-monetary-union-and-euro_el
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.el.html
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χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ένωση. Ο SSM αποτελείται από όλα τα κράτη μέλη της
ευρωζώνης, αλλά και από κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης που αποφασίζουν να συμμετάσχουν. Ο
SSM αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, οι
οποίες συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι
υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του μηχανισμού. Από τον Νοέμβριο
του 2014, ο κανονισμός SSM επιφορτίζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με συγκεκριμένα
καθήκοντα. Στα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνονται η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε πιστωτικά
ιδρύματα, η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και άλλες
κανονιστικές απαιτήσεις και η διενέργεια εποπτικών ελέγχων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
είναι υπεύθυνη για την απευθείας εποπτεία των άμεση εποπτεία των «σημαντικών» τραπεζών.
Οι εθνικές αρχές ασκούν την εποπτεία άλλων «λιγότερο σημαντικών» ιδρυμάτων. Πέραν
αυτών των καθηκόντων μικροπροληπτικής εποπτείας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασκεί
επίσης καθήκοντα μακροπροληπτικής εποπτείας αξιοποιώντας τα μέσα που έχει στη διάθεσή
της, σε σχέση, λόγου χάρη, με τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. Για τον σκοπό αυτό,
η διοικητική δομή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει προσαρμοστεί αναλόγως με τη
θέσπιση εποπτικού συμβουλίου. Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ασκείται συνεπής εποπτεία,
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται εκ του σύνεγγυς με τις υπόλοιπες αρχές που
αποτελούν τμήμα του ESFS και κυρίως με την EBA.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συν-νομοθέτης, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
διαμόρφωση της ιδρυτικής νομοθεσίας του ESFS, και εξακολουθεί να έχει μείζονα ρόλο
στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη νομοθεσία στο πλαίσιο των διάφορων πυλώνων της
Τραπεζικής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να παρέμβει όσον αφορά τις πράξεις
κατ' εξουσιοδότηση (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ρυθμιστικών προτύπων) και τις
εκτελεστικές πράξεις (συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων) που
εκδίδει η Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκτεταμένα δικαιώματα ενημέρωσης
και του διαβιβάζονται, λόγου χάρη, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, το πολυετές πρόγραμμα
εργασίας και ετήσια έκθεση σχετικά με τις ΕΕΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει επίσης
τους διορισμούς των προέδρων και των εκτελεστικών διευθυντών των ESAs. Επιπλέον, το
Κοινοβούλιο μπορεί να ζητεί γνωμοδοτήσεις από τις ESAs. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει επίσης
κάθε χρόνο επί της απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των ESAs.
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν συνάψει διοργανική
συμφωνία[1] με την οποία διασφαλίζονται η λογοδοσία και η επίβλεψη της άσκησης των
καθηκόντων που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του SSM.
Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου παρουσιάζει την ετήσια έκθεση της
Τράπεζας σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες στο Κοινοβούλιο, εξηγεί με ποιον τρόπο
η Τράπεζα διεκπεραίωσε τα εποπτικά της καθήκοντα και απαντά σε ερωτήσεις των μελών της
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON).
Dražen Rakić / Denitza Dessimirova
11/2017

[1]2013/694/ΕΕ.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/accountability/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/tvservices/hearings/html/index.en.html
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