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Σχετ: Η επιστολή σας (QZ-145)

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 12 Οκτωβρίου 2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ζητούν τη γνώμη της ΕΚΤ όσον αφορά τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων
που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Οι γνώμες που εκδίδει η ΕΚΤ δεν δεσμεύουν τα κράτη μέλη
κατά τη θέσπιση νομοθεσίας.
Τα κράτη μέλη έχουν σταδιακά υιοθετήσει λεπτομερή νομοθεσία η οποία μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την
οδηγία 2013/36/EE. Η ΕΚΤ υποχρεούται να εφαρμόζει την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη μεταφορά της
εν λόγω οδηγίας, καθώς και άλλων οδηγιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στα ανωτέρω
μπορεί να περιλαμβάνεται και η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των οδηγιών που άπτονται του τομέα της
διαχείρισης κινδύνων και της διακυβέρνησης.
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Όσον αφορά συγκεκριμένα τη γνώμη που εξέδωσε η ΕΚΤ στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την εξυγίανση
τραπεζών στη Γερμανία (CON/2015/31), σας επισημαίνουμε ότι οι γερμανικές αρχές δήλωσαν ότι η εν λόγω
γνώμη επρόκειτο να ληφθεί υπόψη. Το σχέδιο νόμου τροποποιήθηκε στη συνέχεια και προστέθηκε η σαφής
απαίτηση προς το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας να ζητεί τη γνώμη της ΕΚΤ πριν
από την έκδοση κανονισμών που εμπίπτουν στις νέες αρμοδιότητές της ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
αντίστοιχοι κανονισμοί δεν θα επηρεάζουν την ΕΚΤ κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της σε σχέση με τις
άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες. Η δυνατότητα εκχώρησης αυτών των αρμοδιοτήτων στην εθνική αρμόδια
αρχή της Γερμανίας για θέματα τραπεζικής εποπτείας απαλείφθηκε από το σχέδιο νόμου προκειμένου να
ληφθεί υπόψη ότι η εποπτεία των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων στα κράτη μέλη εντός του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) αποτελεί πλέον καθήκον της ΕΚΤ.
Εν κατακλείδι, με την ως άνω γνώμη διευκρινίζεται ότι η τραπεζική νομοθεσία την οποία υιοθετούν οι χώρες
της ζώνης του ευρώ μετά την ίδρυση του ΕΕΜ πρέπει να διευκολύνει την άσκηση εκ μέρους της ΕΚΤ των
εποπτικών της αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς της να ενισχύει τη συνέπεια ως προς
τη μεταχείριση των πιστωτικών ιδρυμάτων εντός της τραπεζικής ένωσης. Από αυτή την άποψη, η ΕΚΤ είναι
πεπεισμένη ότι τα κράτη μέλη θα παραμείνουν προσηλωμένα στην προώθηση των στόχων της τραπεζικής
ένωσης υιοθετώντας και θεσπίζοντας νομοθεσία η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στην ΕΚΤ να ασκεί την
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη βάσει ενιαίων
κανόνων και προτύπων.

Με εκτίμηση,
[Υπογραφή]
Mario Draghi
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