Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 164/13.12.2019
Θέμα 1: Κατάργηση της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ)
2442/29.1.1999 «Επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων
έναντι απαιτήσεων τους από πιστοδοτήσεις» (ΦΕΚ Α΄ 25) και
τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που
οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος
τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας – Καθορισμός
προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β΄
199)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α)
β)

τα άρθρα 2 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α΄ 298),
τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών
ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.
3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου
4 αυτού,
γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176/1, 27.6.2013), και
ιδίως το άρθρο 99 παράγραφος 4 αυτού,
δ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης
Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά
την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ.575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (EE L 191/1 της 28.6.2014),
ε) την Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2651/20.01.2012 «Στοιχεία και
πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα
της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ
Β΄199),
στ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.05.2014 «Πλαίσιο εποπτικών
υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1582),
ζ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 150/3.10.2018 «Υιοθέτηση των
κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με
τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη
λογιστική καταγραφή των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (EBA/GL/2017/06)»
(ΦΕΚ Β΄ 4741),

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

η)

το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι τα εξής:

1.
2.

3.
4.

5.

Η ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999 «Επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών
ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις» καταργείται.
Η ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να
υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα
ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας – Καθορισμός προσώπων που έχουν
ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» τροποποιείται, ως ακολούθως:
α) H παρ. 4 του Τμήματος Γ «Πιστωτικός Κίνδυνος, κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου και κίνδυνος διακανονισμού παράδοσης» του Κεφαλαίου Ι
«ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ»
καταργείται.
β) H γραμμή με την αναγραφή «Εποπτικές προβλέψεις ζημιών από επισφαλείς
απαιτήσεις», του Πίνακα υπό τον τίτλο «Γ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ», του
Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»,
καταργείται.
γ) H γραμμή που αφορά το Υπόδειγμα Γ06 «Υπολογισμός Ελαχίστων
Προβλέψεων» του τμήματος «Εποπτικές προβλέψεις ζημιών από επισφαλείς
απαιτήσεις», του Πίνακα υπό τον τίτλο «Γ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ», του
Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»,
καταργείται.
δ) Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του τμήματος Ε «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ,
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΧEIΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙΙ «ΥΠΟΧΡΕΟΙ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» καταργείται.
ε) Το Υπόδειγμα Γ06 «Υπολογισμός Ελαχίστων Προβλέψεων» του
Παραρτήματος ΙΙ καταργείται.
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας
της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της
παρούσας.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να
αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Υποδιοικητής

Ο Υποδιοικητής

Θεόδωρος Μητράκος

Ιωάννης Μουρμούρας

Ο Διοικητής
Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 30.12.2019
Η Γραμματέας
[υπογεγραμμένο]
Ιωάννα Πάντου
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