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Φρανκφούρτη, 24 Οκτωβρίου 2016 

 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ087) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Καϊλή,  

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 

22 Σεπτεμβρίου 2016. 

Στην επιστολή σας ζητάτε αντίγραφο των πορισμάτων του ελέγχου που διενέργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ), σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, σε ένα «λιγότερο σημαντικό ίδρυμα»1 και 

ρωτάτε για τις δράσεις που ενδέχεται να αναλάβει η ΕΚΤ για να αποτρέψει τυχόν απόπειρες άσκησης 

πολιτικής επιρροής στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ. 

Όσον αφορά τα πορίσματα ελέγχου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τέτοιου είδους πορίσματα 

εμπίπτουν στο πεδίο εμπιστευτικών εποπτικών πληροφοριών και, σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού 

ΕΕΜ2, υπόκεινται επομένως στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου όπως ορίζεται στο 

Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ 

δύναται να παρέχει τέτοιες πληροφορίες μόνο στο πλαίσιο των εξαιρέσεων που ορίζονται στις σχετικές 

διατάξεις της οδηγίας για την κεφαλαιακή επάρκεια IV (Capital Requirements Directive - CRD IV) 3, 

ειδικότερα στα άρθρα 53 έως 62, και στην εθνική νομοθεσία με την οποία μεταφέρονται οι εν λόγω διατάξεις 

στην εσωτερική έννομη τάξη. Μεμονωμένα αιτήματα μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 

δημοσιοποίηση εμπιστευτικών εποπτικών πληροφοριών ή την πρόσβαση σε αυτές δεν εμπίπτουν στις 

εξαιρέσεις που προβλέπονται στην CRD IV και επομένως, όσον αφορά το αίτημά σας, δεν υπάρχει νομική 

βάση για τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών εποπτικών πληροφοριών.  

Όσον αφορά την ανάληψη εποπτικών δράσεων, θα ήθελα αρχικά να αναφέρω ότι την άμεση αρμοδιότητα 

για την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων εξακολουθεί να έχει η οικεία εθνική αρμόδια αρχή – εν 
                                                      
1  Όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ. 
2  Κανονισμός (ΕΕ) του Συμβουλίου αριθ. 1024/2013  
3  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
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προκειμένω η Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, η ΕΚΤ ασκεί εποπτική επίβλεψη στη λειτουργία του 

συστήματος ως συνόλου. Στην περίπτωση της τράπεζας που αναφέρετε, συζητούμε και αξιολογούμε όλα τα 

σχετικά εποπτικά ζητήματα στις τακτικές επαφές που διατηρούμε με την Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορώ να 

σας διαβεβαιώσω ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να ασκήσει όλες τις εποπτικές εξουσίες που της έχουν ανατεθεί με 

τον κανονισμό ΕΕΜ προκειμένου να διασφαλίσει ότι σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στη ζώνη του ευρώ 

ασκείται εποπτεία ύψιστης ποιότητας. Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ καθώς και τον 

κανονισμό ΕΕΜ, η ΕΚΤ και οι εθνικές αρμόδιες αρχές που ενεργούν εντός του ΕΕΜ επιδιώκουν την επίτευξη 

των στόχων που ορίζονται στον κανονισμό ΕΕΜ με πλήρη ανεξαρτησία. 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 

Danièle Nouy 


