Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/02.04.2019
Θέμα 5:

Καθορισμός υποβολής εποπτικών αναφορών χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης – Τροποποίηση της ΠΕΕ 112/31.1.2017

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 2, 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΦΕΚ Α’ 298/1927),
β) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών
ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.
3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107), και ιδίως τα άρθρα 4, 6 και 44
αυτού,
γ) 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 (ΕΕ L 287/63, 29.10.2013), και ιδίως τα άρθρα 4, 6 και 10 αυτού,
δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης
Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών
εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για
το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141/1, 14.5.2014), και ιδίως τα άρθρα 21,
140 και 141 παράγραφος 1 αυτού,
ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης
Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με την
χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) (ΕΕ L86/16, 31.3.2015), και
ιδίως τα άρθρα 13 και 14, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ αυτού,
στ) την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Ιουλίου 2014 σχετικά
με την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εποπτικών δεδομένων τα
οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές αρμόδιες αρχές
σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
(ΕΚΤ/2014/29) (ΕΕ L 214/34, 19.7.2014),
ζ)

την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθ.
112/31.1.2017
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πληροφόρησης από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» (ΦΕΚ Β’ 399), και ιδίως την παρ.
3 αυτής,
η) την ανάγκη να διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος εξειδικευμένη πληροφόρηση με
σκοπό τη χρήση της ως τμήμα ενός ευρύτερου εθνικού πλαισίου υποβολής
αναφορών,
θ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι:
να τροποποιήσει την υπό στοιχείο ζ) ανωτέρω Πράξη με την προσθήκη, αμέσως μετά
την παράγραφο 1 αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου 1Α:
«1Α. Οι οντότητες της περ. δ) και ε) της παρ. 1 της παρούσας, των οποίων τα
στοιχεία ενεργητικού έχουν συνολική αξία μικρότερη των 3 δις ευρώ, υποβάλλουν
στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ)
2015/534 “Υπεραπλουστευμένη υποβολή χρηματοοικονομικών εποπτικών αναφορών”
σύμφωνα με τις οικείες, κατά περίπτωση, προβλεπόμενες καταληκτικές
ημερομηνίες.»
Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της
Ελλάδος να παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον
ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Υποδιοικητής
Θεόδωρος Μητράκος

Ο Υποδιοικητής
Ιωάννης Μουρμούρας

Ο Διοικητής
Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα, 08.05.2019
Η Γραμματέας
[υπογεγραμμένο]
Ιωάννα Πάντου
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