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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που
δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ
(ΕΚΤ/2014/5)
(2014/434/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών
καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών
ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ μπορούν να συμμετέχουν οικειοθελώς στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχα
νισμό (ΕΕΜ). Ενόψει τούτου μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) την καθιέρωση στενής
συνεργασίας όσον αφορά τα καθήκοντα που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 σε
σχέση όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην επικράτειά τους.

(2)

Η στενή συνεργασία καθιερώνεται με απόφαση της ΕΚΤ υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013.

(3)

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι διαδικαστικές πτυχές που αφορούν α) αιτήματα κρατών μελών που δεν έχουν ως
νόμισμα το ευρώ (εφεξής «κράτη μέλη εκτός ζώνης του ευρώ») για την καθιέρωση στενής συνεργασίας, β) την αξιολό
γηση των αιτημάτων αυτών από την ΕΚΤ και γ) την απόφαση της ΕΚΤ για την καθιέρωση στενής συνεργασίας με το
εκάστοτε κράτος μέλος.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες η ΕΚΤ μπορεί να αναστείλει ή να
λύσει τη στενή συνεργασία. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι διαδικαστικές πτυχές της ενδεχόμενης αναστολής και
λύσης της στενής συνεργασίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΤΙΤΛΟΣ 1
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα»: εποπτευόμενη οντότητα η οποία α) είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος
εκτός ζώνης του ευρώ που είναι συμμετέχον κράτος μέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και β) δεν έχει υπαχθεί στο καθεστώς σημαντικής εποπτευόμενης οντότητας με απόφαση της ΕΚΤ που
εκδίδεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 ή του άρθρου 6 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013·
2) «εθνική αρμόδια αρχή»: εθνική αρμόδια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013·
(1) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
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3) «εντεταλμένη εθνική αρχή»: εντεταλμένη εθνική αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013·
4) «μη συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος μέλος που δεν είναι συμμετέχον κράτος μέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·
5) «αιτούν κράτος μέλος»: μη συμμετέχον κράτος μέλος που κοινοποιεί στην ΕΚΤ, βάσει του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης, αίτημα για την καθιέρωση στενής συνεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013·
6) «σημαντική εποπτευόμενη οντότητα»: εποπτευόμενη οντότητα η οποία α) είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος εκτός ζώνης
του ευρώ που είναι συμμετέχον κράτος μέλος και β) έχει υπαχθεί στο καθεστώς σημαντικής εποπτευόμενης οντότητας με
απόφαση της ΕΚΤ που εκδίδεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 ή του άρθρου 6 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·
7) «εποπτευόμενη οντότητα»: πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία
συμμετοχών κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, εγκατεστημένο/η στο αιτούν κράτος μέλος, καθώς και
εγκατεστημένο στο αιτούν κράτος μέλος υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε μη συμμετέχον κράτος
μέλος.

Άρθρο 2
Αίτημα για την καθιέρωση στενής συνεργασίας
1.
Μη συμμετέχον κράτος μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στον ΕΕΜ ζητεί από την ΕΚΤ την καθιέρωση στενής συνεργα
σίας, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος I.
2.
Το αίτημα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το μη συμμετέχον κράτος
μέλος προτίθεται να συμμετάσχει στον ΕΕΜ.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο του αιτήματος για την καθιέρωση στενής συνεργασίας
1.

Το αίτημα για την καθιέρωση στενής συνεργασίας περιέχει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ανάληψη από το αιτούν κράτος μέλος της υποχρέωσης να διασφαλίσει ότι η οικεία εθνική αρμόδια αρχή και εντεταλμένη
εθνική αρχή θα συμμορφώνονται με τυχόν οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές ή αιτήματα της ΕΚΤ από την ημερομηνία καθιέ
ρωσης της στενής συνεργασίας και εφεξής·
β) ανάληψη από το αιτούν κράτος μέλος της υποχρέωσης να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με εποπτευόμενες οντότητες
εγκατεστημένες στην επικράτειά του, την οποία μπορεί να ζητεί η ΕΚΤ για τους σκοπούς της συνολικής αξιολόγησής τους.
Το αιτούν κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της σημασίας και
τη διενέργεια της συνολικής αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα στην επικράτειά του, σύμφωνα
με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, μπορούν να παρέχονται στην ΕΚΤ αμέσως
μετά την κοινοποίηση σε αυτή του αιτήματος για την καθιέρωση στενής συνεργασίας·
γ) δέσμευση ότι θα παρέχονται στην ΕΚΤ όλα τα εμπιστευτικά στοιχεία που αυτή θα ζητεί για την ολοκλήρωση των προπαρα
σκευαστικών ενεργειών της.
2.

Το αίτημα για την καθιέρωση στενής συνεργασίας συνοδεύεται από όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ανάληψη από το αιτούν κράτος μέλος της υποχρέωσης να θεσπίσει σχετική εθνική νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει
ότι οι νομικές πράξεις που εκδίδει η ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 είναι δεσμευτικές και εκτελεστές στην
επικράτειά του και ότι η οικεία εθνική αρμόδια αρχή και εντεταλμένη εθνική αρχή υποχρεούνται να λάβουν κάθε μέτρο το
οποίο θα ζητεί η ΕΚΤ σχετικά με τις εποπτευόμενες οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013·
β) αντίγραφο του σχεδίου της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και μετάφρασή του στην αγγλική, καθώς και αίτημα προς την ΕΚΤ
για την έκδοση γνώμης επί του εν λόγω σχεδίου·
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γ) ανάληψη της υποχρέωσης να γνωστοποιείται αμέσως στην ΕΚΤ η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής εθνικής νομοθε
σίας και να παρέχεται διαβεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013, βάσει του υποδείγματος του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης. Η διαβεβαίωση θα πρέπει να περι
λαμβάνει νομική γνωμοδότηση που να πληροί τις απαιτήσεις της ΕΚΤ και να βεβαιώνει ότι οι νομικές πράξεις που αυτή
εκδίδει βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 θα είναι δεσμευτικές και εκτελεστές στο αιτούν κράτος μέλος και ότι η
εθνική του νομοθεσία υποχρεώνει την εθνική αρμόδια αρχή και την εντεταλμένη εθνική αρχή να συμμορφώνονται, αφενός, με
τις ειδικές οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αιτήματα και μέτρα της ΕΚΤ σχετικά με σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες
και, αφετέρου, με τις γενικές οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αιτήματα και μέτρα της ΕΚΤ σχετικά με λιγότερο σημαντικές
εποπτευόμενες οντότητες, εντός του χρονοδιαγράμματος που τάσσει η ΕΚΤ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατά περίπτωση.
3.
Το αιτούν κράτος μέλος υποβάλλει στην ΕΚΤ όλα τα σχετικά έγγραφα που αυτή κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση
του αιτήματος. Διασφαλίζει επίσης ότι παρέχονται στην ΕΚΤ όλες οι πληροφορίες που αυτή κρίνει απαραίτητες για την αξιολό
γηση της σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη διενέργεια της συνολικής αξιολόγησης την οποία επιτάσσει ο κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Άρθρο 4
Αξιολόγηση του αιτήματος για την καθιέρωση στενής συνεργασίας από την ΕΚΤ
1.

Η ΕΚΤ επιβεβαιώνει γραπτώς τη λήψη του αιτήματος κράτους μέλους για την καθιέρωση στενής συνεργασίας.

2.
Η ΕΚΤ μπορεί να ζητεί κάθε συμπληρωματική πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για την αξιολόγηση του αιτήματος του
κράτους μέλους, μεταξύ άλλων και πληροφορίες για την αξιολόγηση της σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη διενέργεια
της συνολικής αξιολόγησης.
Εάν το αιτούν κράτος μέλος έχει ήδη διενεργήσει συνολική αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυμάτων της δικαιοδοσίας του,
παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τα αποτελέσματά της. Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολό
γηση, εφόσον α) η ποιότητα και η μεθοδολογία της αξιολόγησης που διενήργησαν οι εθνικές αρχές ανταποκρίνονται στα δικά
της πρότυπα και β) η ίδια εκτιμά ότι η αξιολόγηση που διενήργησαν οι εθνικές αρχές παραμένει επίκαιρη και δεν απαιτείται
περαιτέρω αξιολόγηση λόγω ουσιαστικής μεταβολής στην κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα στο
αιτούν κράτος μέλος.
3.
Κατά την αξιολόγηση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας η ΕΚΤ λαμβάνει επίσης υπόψη την εφαρμογή της εν λόγω νομοθε
σίας στην πράξη.
4.
Το αργότερο τρεις μήνες από τη λήψη της διαβεβαίωσης του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από την ΕΚΤ ή, κατά
περίπτωση, των συμπληρωματικών πληροφοριών που ζητεί η ΕΚΤ βάσει της παραγράφου 2, η ίδια γνωστοποιεί στο αιτούν
κράτος μέλος την προκαταρκτική αξιολόγησή της. Το αιτούν κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του εντός
20 ημερών από τη λήψη της προκαταρκτικής αξιολόγησης. Η σχετική αλληλογραφία μεταξύ της ΕΚΤ και του αιτούντος
κράτους μέλους είναι εμπιστευτική.

Άρθρο 5
Απόφαση για την καθιέρωση στενής συνεργασίας
1.
Εάν, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλει το αιτούν κράτος μέλος, η ΕΚΤ κρίνει ότι πληρούνται τα κριτήρια του
άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 για την καθιέρωση στενής συνεργασίας και
αφού ολοκληρωθεί η συνολική αξιολόγηση και παρασχεθεί η διαβεβαίωση του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης, η
ΕΚΤ εκδίδει απόφαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, απευθυνόμενη προς το αιτούν
κράτος, με την οποία καθιερώνεται στενή συνεργασία.
2.
Στην απόφαση της παραγράφου 1 αναφέρεται ο τρόπος μεταβίβασης των εποπτικών καθηκόντων στην ΕΚΤ και η ημερο
μηνία έναρξης της στενής συνεργασίας, η οποία συναρτάται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, προς την πρόοδο σημειώνει το αιτούν
κράτος μέλος στην υλοποίηση των μέτρων που επιβάλλονται υπό το φως των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης.
3.
Εάν, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλει το αιτούν κράτος μέλος, η ΕΚΤ αποφανθεί ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια
του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ή δεν λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη
διενέργεια της αξιολόγησης εντός έτους από την κοινοποίηση του αιτήματος του κράτους μέλους, μπορεί να εκδώσει απόφαση
απευθυνόμενη προς το αιτούν κράτος, με την οποία απορρίπτεται το αίτημα για την καθιέρωση στενής συνεργασίας.
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Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3 είναι αιτιολογημένες.

5.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η απόφαση για την καθιέρωση στενής
συνεργασίας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να εφαρμόζεται 14 ημέρες μετά τη
δημοσίευσή της.
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 6
Αναστολή ή λύση
1.
Εάν η ΕΚΤ αποφασίσει να αναστείλει στενή συνεργασία βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 5 ή παράγραφος 7 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ανακοινώνει τους σχετικούς λόγους, διευκρινίζει τις επιπτώσεις της εν λόγω απόφασης αναστολής
και προσδιορίζει την ημερομηνία από την οποία ισχύει η αναστολή, καθώς και τη διάρκειά της, η οποία δεν δύναται να είναι
μεγαλύτερη των έξι μηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΕΚΤ μπορεί να παρατείνει την αναστολή για μία μόνο φορά.
2.
Εάν οι λόγοι αναστολής που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 δεν θερα
πευθούν ή η ΕΚΤ αποφασίσει να λύσει τη στενή συνεργασία, τη λύει εκδίδοντας νέα σχετική απόφαση.
3.
Εάν η ΕΚΤ αποφασίσει να λύσει στενή συνεργασία βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 5 ή παράγραφος 7 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ανακοινώνει τους σχετικούς λόγους και διευκρινίζει τις επιπτώσεις της απόφασης. Επίσης προσδιορίζει
την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η λύση.
4.
Τυχόν απόφαση της ΕΚΤ για αναστολή ή λύση στενής συνεργασίας μπορεί επίσης να προβλέπει τον τρόπο καταβολής των
τελών που οφείλουν οι εποπτευόμενες οντότητες που είναι εγκατεστημένες στο οικείο κράτος μέλος.
5.
Εάν κράτος μέλος με το οποίο έχει καθιερωθεί στενή συνεργασία βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013 ζητήσει από την ΕΚΤ τη λύση της στενής συνεργασίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 6
και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ εκδίδει απόφαση με την οποία διευκρινίζονται οι επιπτώσεις της εν λόγω
απόφασης λύσης και προσδιορίζεται η ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η λύση.
6.
Τυχόν αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικές με εποπτευόμενες οντότητες του κράτους μέλους με το οποίο έχει καθιερωθεί στενή
συνεργασία, οι οποίες είχαν τεθεί σε ισχύ πριν από τη λύση της στενής συνεργασίας, συνεχίζουν να ισχύουν παρά τη λύση της
στενής συνεργασίας.
7.
Οι αποφάσεις για την αναστολής ή λύση της στενής συνεργασίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 27 Φεβρουαρίου 2014.

Φρανκφούρτη, 31 Ιανουαρίου 2014.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

5.7.2014

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙ
ΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1024/2013

[αιτούν κράτος μέλος]

Κοινοποίηση στην ΕΚΤ αιτήματος για την καθιέρωση στενής συνεργασίας βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013

1. Με το παρόν [το αιτούν κράτος μέλος] ζητεί την καθιέρωση στενής συνεργασίας με την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 7 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΕΚΤ/2014/5 της 31ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά
με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ.
2. Με το παρόν [το αιτούν κράτος μέλος] αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) η οικεία εθνική αρμόδια αρχή και εντεταλμένη εθνική αρχή θα συμμορφώνονται με τυχόν οδηγίες, κατευθυντήριες
γραμμές, μέτρα ή αιτήματα της ΕΚΤ σχετικά με εποπτευόμενες οντότητες (κατά την έννοια της απόφασης ΕΚΤ/2014/5).
Ειδικότερα, η σχετική εθνική νομοθεσία θα διασφαλίζει ακόμη ότι η οικεία εθνική αρμόδια αρχή και εντεταλμένη εθνική
αρχή θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται, αφενός, με τις ειδικές οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αιτήματα και μέτρα
της ΕΚΤ σχετικά με σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και, αφετέρου, με τις γενικές οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές,
αιτήματα και μέτρα της ΕΚΤ σχετικά με λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες. Εν προκειμένω [το αιτούν κράτος
μέλος] αναλαμβάνει την υποχρέωση:
— να θεσπίσει σχετική εθνική νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι νομικές πράξεις που εκδίδει η ΕΚΤ βάσει
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 είναι δεσμευτικές και εκτελεστές σε [το οικείο κράτος μέλος] και ότι η εθνική
αρμόδια αρχή και η εντεταλμένη εθνική αρχή του θα υποχρεούνται να λάβουν κάθε μέτρο το οποίο θα ζητεί η ΕΚΤ
σχετικά με τις εποπτευόμενες οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013,
— να γνωστοποιήσει στην ΕΚΤ την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής εθνικής νομοθεσίας·
β) το ίδιο θα παρέχει εξάλλου, ανά πάσα στιγμή μετά την κοινοποίηση του αιτήματος για στενή συνεργασία στην ΕΚΤ και
έως την καθιέρωση της στενής συνεργασίας και κατόπιν αιτήματος της ΕΚΤ, καθώς και ανά πάσα στιγμή στη συνέχεια,
κάθε πληροφορία σχετικά με εποπτευόμενες οντότητες εγκατεστημένες στην επικράτειά του, την οποία μπορεί να ζητήσει
η ΕΚΤ για τη συνολική αξιολόγησή τους, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών.
Οι πληροφορίες που θα παρέχονται στην ΕΚΤ περιλαμβάνουν:
i)

αντίγραφο του σχεδίου της σχετικής εθνικής νομοθεσίας·

ii) επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στο αιτούν κράτος μέλος, οι οποίες
περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο πλήρη κατάλογο των ακόλουθων οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες στην επικράτειά του:
— πιστωτικών ιδρυμάτων,
— χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών ή μεικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών στο υψηλότερο
επίπεδο ενοποίησης των εποπτευόμενων ομίλων και
— διασυνοριακών υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών,
συμπεριλαμβανομένου του ύψους των συνολικών στοιχείων ενεργητικού κάθε οντότητας.
Για τα πιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν θυγατρικές και για τα υποκαταστήματα προσδιορίζεται το άμεσο και το
απώτατο μητρικό ίδρυμα.

L 198/12

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5.7.2014

Για τους εποπτευόμενους ομίλους που εδρεύουν στο κράτος μέλος και εποπτεύονται από αυτό παρέχονται πληροφορίες
σχετικά με τις αλλοδαπές συνιστώσες του ομίλου·
iii) στοιχεία των υπεύθυνων επικοινωνίας της εθνικής αρμόδιας αρχής και της εντεταλμένης εθνικής αρχής, στους οποίους
θα απευθύνονται αιτήματα της ΕΚΤ για περαιτέρω πληροφορίες.

Για το κράτος μέλος

[υπογραφή]

κοιν.:
i)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ii) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
iii) λοιπά κράτη μέλη

5.7.2014

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ γ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.
1024/2013

[αιτούν κράτος μέλος]

Προς την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Διαβεβαίωση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 σχετικά με το αίτημα για την
καθιέρωση στενής συνεργασίας βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013

Με την παρούσα [το αιτούν κράτος μέλος] διαβεβαιώνει ότι έχει θεσπίσει σχετική εθνική νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει
ότι οι νομικές πράξεις που εκδίδει η ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 είναι δεσμευτικές και εκτελεστές σε [το
οικείο κράτος μέλος], ότι η οικεία εθνική αρμόδια αρχή και εντεταλμένη εθνική αρχή θα υποχρεούνται να λάβουν κάθε μέτρο το
οποίο θα ζητεί η ΕΚΤ σχετικά με τις εποπτευόμενες οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013, καθώς και ότι η εν λόγω σχετική εθνική νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ].
Επιπλέον, επισυνάπτεται νομική γνωμοδότηση με την οποία βεβαιώνεται ότι η σχετική εθνική νομοθεσία διασφαλίζει επίσης ότι η
εθνική αρμόδια αρχή και η εντεταλμένη εθνική αρχή θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται, αφενός, με τις ειδικές οδηγίες,
κατευθυντήριες γραμμές, αιτήματα και μέτρα της ΕΚΤ σχετικά με σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και, αφετέρου, με τις
γενικές οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αιτήματα και μέτρα της ΕΚΤ σχετικά με λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες
οντότητες.

Για το κράτος μέλος

[υπογραφή]

Προσάρτημα: Αντίγραφο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας που έχει θεσπίσει το αιτούν κράτος μέλος προκειμένου να διασφα
λίσει ότι οι νομικές πράξεις που εκδίδει η ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 είναι δεσμευτικές και
εκτελεστές σε [το οικείο κράτος μέλος] και ότι η οικεία εθνική αρμόδια αρχή και εντεταλμένη εθνική αρχή θα
υποχρεούνται να λάβουν κάθε μέτρο το οποίο θα ζητεί η ΕΚΤ σχετικά με τις εποπτευόμενες οντότητες.

