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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕZΑΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2004
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ,
91/675/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 94/19/ΕΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 2000/12/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και
2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής
διάρθρωσης των επιτροπών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών [COM(2003) 659 τελικό]
(CON/2004/7)
(2004/C 58/11)
1. Στις 18 Νοεµβρίου 2003 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατυπώσει τη γνώµη της σχετικά µε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση
των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ,
93/6/ΕΟΚ και 94/19/ΕΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών
2000/12/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε σκοπό τη θέσπιση νέας
οργανωτικής διάρθρωσης των επιτροπών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (στο εξής «προτεινόµενη οδηγία»).
2. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώνει τη γνώµη της βασίζεται
στο άρθρο 105, παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεδοµένου ότι η
προτεινόµενη οδηγία αφορά τη διάρθρωση των επιτροπών της
ΕΕ στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και επηρεάζει
την προληπτική εποπτεία και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 17.5, πρώτη
πρόταση, του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ.
3. Η προτεινόµενη οδηγία αποτελεί µέρος ενός πακέτου θεσπιζόµενων από την Επιτροπή µέτρων για την εφαρµογή της σύστασης του Συµβουλίου — που βασίζεται στην έκθεση της Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής για τη ρύθµιση, την
εποπτεία και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
— να επεκταθεί η αποκαλούµενη «διαδικασία Lamfalussy» σχετικά µε τη ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, από τις
κινητές αξίες, στους τοµείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων,
των επαγγελµατικών συντάξεων και των οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ). Η διαδικασία Lamfalussy βασίζεται σε
µία προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων. Στο επίπεδο 1 οι νοµικές
πράξεις θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο µε τη διαδικασία της συναπόφασης. Η εν λόγω
νοµοθεσία περιέχει τις αρχές πλαίσια που αντανακλούν τις βασικές πολιτικές επιλογές και καθορίζει την έκταση των εκτελεστικών εξουσιών της Επιτροπής. Το επίπεδο 2 καλύπτει τη νοµοθεσία που θεσπίζει η Επιτροπή επικουρούµενη από τις αποκαλούµενες «επιτροπές επιπέδου 2» που απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών µελών. Το επίπεδο αυτό νοµοθεσίας περιέχει τα τεχνικά εκτελεστικά µέτρα που απαιτούνται ώστε να καταστούν λειτουργικές οι αρχές της νοµοθεσίας του επιπέδου 1. Η
προετοιµασία των εν λόγω εκτελεστικών µέτρων διενεργείται
βάσει των εργασιών των αποκαλούµενων «επιτροπών επιπέδου

3» που απαρτίζονται από εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των
εθνικών εποπτικών αρχών. Οι επιτροπές επιπέδου 3 έχουν επίσης
ως ρόλο την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων
εθνικών αρχών και της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών των
τελευταίων. Τέλος, στο επίπεδο 4 η Επιτροπή και τα κράτη µέλη
λαµβάνουν δράση για την αυστηρότερη εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας.
Μετά την έγκριση, από το Συµβούλιο της Στοκχόλµης, των
συστάσεων της έκθεσης της επιτροπής σοφών για τη ρύθµιση
των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών, η Επιτροπή εξέδωσε δύο
αποφάσεις (1) στις 6 Ιουνίου 2001 για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών (ΕΕΚΑ) στο επίπεδο 2 και της
ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών
αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ) στο επίπεδο 3. Με την οδηγία
2002/87/ΕΚ (2) θεσπίστηκε στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα µία
δεύτερη επιτροπή επιπέδου 2, η επιτροπή χρηµατοπιστωτικών
οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων (ΕΧΟΕ∆).
4. Η προτεινόµενη οδηγία, µαζί µε τις θεσπιζόµενες από την Επιτροπή αποφάσεις, στόχο έχει τη σύσταση δύο νέων επιτροπών
επιπέδου 2 και δύο νέων επιτροπών επιπέδου 3.
Η ευρωπαϊκή επιτροπή τραπεζών (ΕΕΤ) και η ευρωπαϊκή επιτροπή ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων (ΕΕΑΕΣ) θα
συσταθούν ως επιτροπές επιπέδου 2 (3). Η ΕΕΤ και ΕΕΑΕΣ —
(1) Απόφαση 2001/527/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2001 για τη
σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθµιστικών αρχών (ΕΕ L 191 της
13.7.2001, σ. 43), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2004/7/ΕΚ
(ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 32), και απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2001 για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής
κινητών αξιών (ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 33).
(2) Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου
73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και
93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1).
(3) Απόφαση 2004/9/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Νοεµβρίου 2003 για τη
σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής ασφαλίσεων και επαγγελµατικών
συντάξεων (ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 34) και απόφαση 2004/10/ΕΚ
της Επιτροπής της 5ης Νοεµβρίου 2003 για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής τραπεζών (ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 36).
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όπως η EEKA στον τοµέα των κινητών αξιών και η ΕΧΟΕ∆ όσον
αφορά ζητήµατα των χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών
δραστηριοτήτων — θα συµβουλεύουν την Επιτροπή σε θέµατα
πολιτικής και σε προτάσεις της Επιτροπής στους τοµείς των
τραπεζών και των ασφαλίσεων αντίστοιχα. Θα επικουρούν επίσης την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών
στο επίπεδο 2. Η ΕΕΤ και η ΕΕΑΕΣ θα αντικαταστήσουν την
υπάρχουσα συµβουλευτική επιτροπή τραπεζών και την επιτροπή
ασφαλιστικών θεµάτων αντίστοιχα. Η ΕΚΤ θα συµµετέχει ως
παρατηρητής στην ΕΕΤ, όπως συµµετέχει και στην ΕΕΚΑ και
στην ΕΧΟΕ∆.

λεί κατάλληλη νοµοθετική διαδικασία σε οποιονδήποτε χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η ΕΚΤ συµµερίζεται την άποψη αυτή και
συνεπώς υποστηρίζει πλήρως τα µέτρα που έχει προτείνει η
Επιτροπή. Με µία κατάλληλη διοργανική συµφωνία, που θα
διαφυλάττει τα δικαιώµατα όλων των εµπλεκόµενων κοινοτικών
οργάνων, η επέκταση της διαδικασίας Lamfalussy θα οδηγήσει
σε µια πιο αποτελεσµατική και διαφανή νοµοθετική διαδικασία
σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς. Θα διευκολύνει τη
γρήγορη και αποτελεσµατική ανταπόκριση, από ρυθµιστικής
πλευράς, στις εξελίξεις της αγοράς.

Επιπλέον, οι τρέχουσες αρµοδιότητες της επιτροπής επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ σχετικά µε την παροχή συνδροµής στην
Επιτροπή όσον αφορά τα εκτελεστικά µέτρα στον τοµέα των
ΟΣΕΚΑ θα µεταβιβαστούν στην ΕΕΚΑ.

6. Η επέκταση της διαδικασίας Lamfalussy σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς προσφέρει επίσης µια ευκαιρία για δηµιουργία ενός πιο εναρµονισµένου και απλοποιηµένου ρυθµιστικού πλαισίου. Από την άποψη αυτή, η ΕΚΤ θα ήθελε να υπογραµµίσει ότι είναι ευκταία η επίτευξη περαιτέρω προόδου στην
εκπόνηση ενός πιο συνεκτικού συνόλου ευρωπαϊκών κανόνων
για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι συστάσεις της δεύτερης
ενδιάµεσης έκθεσης της ∆ΟΠ δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Η εν λόγω έκθεση διαλαµβάνει ότι τα µέτρα επιπέδου
1 θα πρέπει να περιορίζονται µόνο σε αρχές πλαίσια και ότι τα
µέτρα επιπέδου 2 θα πρέπει θα περιέχουν σαφείς κανόνες ώστε
να διασφαλίζεται µια συνεπής εφαρµογή στα κράτη µέλη. Επιπροσθέτως, η έκθεση υποδεικνύει τη συχνότερη χρήση των
κανονισµών στο επίπεδο 2. Συνιστά, επίσης, η χρήση των οδηγιών, στο επίπεδο αυτό, να περιοριστεί στις περιπτώσεις όπου
θεµελιώδεις προβληµατισµοί δεν καθιστούν επιθυµητή τη χρήση
κανονισµών ή όπου είναι κατάδηλη η ανάγκη για εθνική νοµοθεσία. Η ΕΚΤ υποστηρίζει τις πιο πάνω συστάσεις. Η εφαρµογή
τους θα µπορούσε σταδιακά να οδηγήσει στην ανάδειξη των
πράξεων επιπέδου 2 ως του κυρίου σώµατος τεχνικών κανόνων
που εφαρµόζονται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της ΕΕ. Ταυτόχρονα, τα ζητήµατα εκείνα που θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν προσφορότερα στην νοµοθεσία της ΕΕ θα µπορούσαν να
µεταφερθούν από την εθνική νοµοθεσία στις πράξεις επιπέδου 2.
Η ΕΚΤ είναι πεπεισµένη ότι ένα τέτοιο εναρµονισµένο και απλοποιηµένο σύνολο ευρωπαϊκών κανόνων θα συνεισέφερε σηµαντικά στην περαιτέρω ενοποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών,
θα µείωνε αξιοσηµείωτα το κόστος ρύθµισης για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και θα ενίσχυε τα δικαιώµατα των καταναλωτών όσον αφορά τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Στη νέα
διαδικασία εκπόνησης νοµοθεσίας, εκτενείς διαβουλεύσεις µε
τους συµµετέχοντες στην αγορά θα είναι ουσιώδεις για τον
προσδιορισµό των τυχόν εναποµεινάντων εµποδίων στην ενοποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών και για την επινόηση ρυθµιστικών λύσεων προς αντιµετώπισή τους.

Σκοπός της προτεινόµενης οδηγίας είναι η αντικατάσταση των
παραποµπών της κοινοτικής νοµοθεσίας στην προηγούµενη
διάρθρωση των επιτροπών στους τοµείς των τραπεζών, των
ασφαλίσεων και των ΟΣΕΚΑ µε παραποµπές στην ΕΕΤ, την
ΕΕΑΕΣ και την ΕΕΚΑ αντίστοιχα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής
για τη σύσταση της ΕΕΤ και της ΕΕΑΕΣ και για την επέκταση
του ρόλου της ΕΕΚΑ θα τεθούν σε ισχύ µόλις το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εκδώσουν την προτεινόµενη
οδηγία.
Στο επίπεδο 3, η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας (ΕΕΑΤΕ) και η επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών
ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων (ΕΕΕΑΑΕΣ) έχουν
συσταθεί µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2004 (4) και 24 Ιανουαρίου 2003 (5) αντίστοιχα. Ο ρόλος της ΕΕΑΤΕ και της
ΕΕΕΑΑΕΣ είναι να συµβουλεύουν την Επιτροπή σχετικά µε εκτελεστικά µέτρα στα αντίστοιχα πεδία των αρµοδιοτήτων τους, να
συνεισφέρουν στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και να
ενισχύουν τη συνεργασία των εποπτικών αρχών, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής πληροφοριών για µεµονωµένα εποπτευόµενα ιδρύµατα. Σύµφωνα µε τις συστάσεις της έκθεσης
της Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής, οι κεντρικές
τράπεζες που δεν εµπλέκονται άµεσα στην εποπτεία µεµονωµένων πιστωτικών ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΚΤ, αποτελούν µέλη της ΕΕΑΤΕ χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Τέλος, µε την έκδοση της προτεινόµενης οδηγίας, οι τρέχουσες
αρµοδιότητες για τις εργασίες επιπέδου 3 της επιτροπής επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ θα µεταβιβαστούν στην ΕΕΡΑΑΚΑ (6).
5. Η ΕΚΤ επιδοκιµάζει την επέκταση της διαδικασίας Lamfalussy
από τον τοµέα των κινητών αξιών στους τοµείς των τραπεζών,
των ασφαλίσεων, των επαγγελµατικών συντάξεων και των
ΟΣΕΚΑ. Όπως υπογραµµίζει και η διοργανική οµάδα παρακολούθησης (∆ΟΠ) στη δεύτερη ενδιάµεση έκθεσή της, η διαδικασία Lamfalussy αποτελεί θετική συνεισφορά στην ταχεία και
ευέλικτη ρύθµιση των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ και αποτε(4) Απόφαση 2004/5/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Νοεµβρίου 2003 για τη
σύσταση της επιτροπής ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας (ΕΕ L 3
της 7.1.2004, σ. 28).
(5) Απόφαση 2004/6/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Νοεµβρίου 2003 για τη
σύσταση της επιτροπής ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ασφαλίσεων και
επαγγελµατικών συντάξεων (ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 30).
(6) Βλ. τις αποφάσεις 2004/7/ΕΚ και 2004/8/ΕΚ της Επιτροπής όπως
αναφέρονται στην υποσηµείωση 1 ανωτέρω.

7. Όσον αφορά τις επιτροπές επιπέδου 2, η ΕΚΤ επιδοκιµάζει
ιδιαίτερα τα προταθέντα µέτρα όσον αφορά τον τραπεζικό
τοµέα. Η προτεινόµενη οδηγία ορθά τονίζει τον κανονιστικό
προσανατολισµό της ΕΕΤ, αναγνωρίζοντας τη σηµαντική πρόοδο
που επιτεύχθηκε στην εποπτική συνεργασία στην ΕΕ από την
έκδοση της πρώτης και της δεύτερης τραπεζικής οδηγίας (7).
(7) Πρώτη οδηγία 77/780/EOK του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου
1997 περί του συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος (ΕΕ L 322 της 17.12.1997, σ. 30) (καταργήθηκε από την οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου). ∆εύτερη οδηγία 89/646/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
15ης ∆εκεµβρίου 1989 για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών πράξεων που αφορούν την ανάληψη και την
άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος και την τροποποίηση
της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ (ΕΕ L 386 της 30.12.1989, σ. 1). Οι ανωτέρω δύο οδηγίες κωδικοποιήθηκαν µε την οδηγία 2000/12/ΕΚ.
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Επιπλέον, η ίδρυση της ΕΕΑΤΕ στο επίπεδο 3 θα αποτελέσει τη
βάση για περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάµωση της συνεργασίας
αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ επισηµαίνει την προτεινόµενη
απαλοιφή του άρθρου 59 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ (8), σχετικά
µε τους δείκτες παρακολούθησης της φερεγγυότητας και της
ρευστότητας. Η ΕΚΤ συµφωνεί µε την πρόταση αυτή και υποστηρίζει το σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης για την απαλοιφή: οι δείκτες παρακολούθησης της φερεγγυότητας είναι
πλέον σε µεγάλο βαθµό περιττοί, λαµβανοµένου υπόψη του
καθοριζόµενου στην οδηγία δείκτη φερεγγυότητας, ενώ η
θέσπιση δεικτών παρακολούθησης της ρευστότητας είναι ξεπερασµένη εν όψει των εξελίξεων στη διαχείριση του κινδύνου
ρευστότητας των τραπεζών. Επιπλέον, η παρακολούθηση της
φερεγγυότητας και της ρευστότητας αντιµετωπίζεται προσφορότερα στο επίπεδο των αρµόδιων αρχών και των κεντρικών τραπεζών, λαµβανοµένης υπόψη της απαιτούµενης για τη δραστηριότητα αυτή ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ τους. Η ΕΚΤ
σηµειώνει, από την άποψη αυτή, ότι είναι ουσιώδες να αναγνωριστεί ο ρόλος της επιτροπής τραπεζικής εποπτείας (ΕΤΕ) του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, η οποία έχει ήδη
αναπτύξει ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση των µακροπροληπτικών εξελίξεων.
8. Όσον αφορά τις νέες επιτροπές επιπέδου 3, η ΕΚΤ θεωρεί ότι
αυτές θα ενδυναµώσουν την εποπτική συνεργασία σε όλους
τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς και θα διασφαλίζουν συνεπέστερη εφαρµογή τόσο των αρχών επιπέδου 1 όσο και των
τεχνικών κανόνων επιπέδου 2. Επιπλέον, η συνεργασία στο επίπεδο 3 θα συντελέσει στην επίτευξη µεγαλύτερης εποπτικής
σύγκλισης µε τη θέσπιση κοινών προτύπων και αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών, αναβαθµίζοντας έτσι τη συνολική εποπτεία
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και οµάδων που ασκούν
δραστηριότητες σε όλη την ΕΕ, µειώνοντας ταυτόχρονα τον
φόρτο εργασίας που απαιτεί η συµµόρφωση σε θέµατα εποπτείας. H στενότερη συνεργασία µεταξύ των οικείων αρχών, σε
όλο και περισσότερο ενοποιούµενες αγορές, θα καταστήσει
ευκολότερη την παρακολούθηση των απειλών κατά της ασφάλειας και της ευρωστίας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και
των κινδύνων για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ επικροτεί θερµά το γεγονός ότι η απόφαση της
Επιτροπής για τη σύσταση της ΕΕΑΤΕ αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της εποπτικής συνεργασίας στον τραπεζικό
τοµέα. Η στενή και αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών είναι ζωτική για την προ-

(8) Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1).
(Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη περί των όρων
προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λεττονίας,,της
∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της
∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση
– Παράρτηµα ΙΙ: Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 της
Πράξης Προσχώρησης – 3. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ΕΕ L 236 της
23.9.2003, σ. 335).
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ώθηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Οι τραπεζικές
δραστηριότητες ενέχουν έναν συστηµικό κίνδυνο που επιδρά
στον πυρήνα των συµφερόντων των κεντρικών τραπεζών, λόγω
των επιπτώσεών του στα συστήµατα πληρωµών και στις πράξεις
νοµισµατικής πολιτικής. Η ενδυνάµωση της καθηµερινής συνεργασίας µεταξύ των εποπτικών λειτουργιών και των λειτουργιών
κεντρικής τράπεζας αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της
οµαλής συνεργασίας σε περίπτωση κρίσης. Συνεπώς, η ΕΚΤ
βλέπει µε ικανοποίηση την αντανάκλαση του ζωτικού ρόλου
των κεντρικών τραπεζών, ανεξαρτήτως του εύρους της εµπλοκής
τους στην πρακτική διεξαγωγή της προληπτικής εποπτείας, στη
σύνθεση της ΕΕΑΤΕ.
9. Τέλος, η ΕΚΤ θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός
ότι, όπως διαλαµβάνεται στην αιτιολογική έκθεση της προτεινόµενης οδηγίας, η υλοποίηση της επέκτασης της διαδικασίας
Lamfalussy σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς είναι
θέµα επείγοντος χαρακτήρα, ενόψει και των µέτρων που πρέπει
ακόµη να θεσπιστούν στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης
για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Η νέα διαδικασία θα είναι
ιδιαίτερα σηµαντική στο να διασφαλιστεί ότι η εφαρµογή του
προσεχούς ρυθµιστικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια στον τραπεζικό τοµέα θα συµβαδίζει και θα
είναι συνεπής µε τη νέα Συµφωνία της Βασιλείας, ώστε να
αποφευχθούν συγκριτικά µειονεκτήµατα των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων της ΕΕ. Επιπλέον, η διαδικασία Lamfalussy θα δηµιουργήσει τους βασικούς όρους για την αποτελεσµατική εφαρµογή και εκτέλεση των µέτρων κοινοτικού δικαίου που ήδη
θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να αποκοµιστούν πλήρως
τα οφέλη από την πρωτοβουλία αυτή. Όταν η ΕΕ θα περιλαµβάνει 25 κράτη µέλη, θα καταστεί ακόµη περισσότερο επείγουσα η ανάγκη να ενισχυθεί η ευελιξία της νοµοθετικής διαδικασίας, να απλοποιηθούν οι κοινοτικές ρυθµίσεις, να επιτευχθεί µεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρµογή και εκτέλεση των κανόνων της ΕΕ και να ενδυναµωθεί η εποπτική συνεργασία.

Φρανκφούρτη, 20 Φεβρουαρίου 2004.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

