ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ανακοίνωση

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2005
ΘΕΜΑ : H CEBS σχεδιάζει να αναλάβει µεγάλης έκτασης εργασία για την σύγκλιση
των εποπτικών πρακτικών. ∆ιάφορες διαβουλεύσεις θα αρχίσουν εντός του 2005.
Η Επιτροπή Ευρωπαικών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) εξέδωσε το ακόλουθο
∆ελτίο Τύπου:
Μεγάλης έκτασης εργασία για την σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών. ∆ιάφορες
διαβουλεύσεις θα αρχίσουν εντός του 2005
Η CEBS έχει διαµορφώσει το πρόγραµµα των εργασιών της για το 2005, µε την βοήθεια του
Συµβουλευτικού της Οργάνου, σχεδιάζει δε να εκδόσει έναν αριθµό εγγράφων για δηµόσια
διαβούλευση κατά την διάρκεια του ερχόµενου έτους. Τα περισσότερα θα σχετίζονται µε την
εφαρµογή της προτεινόµενης Οδηγίας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια, η οποία αναµένεται να
υιοθετηθεί από το ευρωπαικό κοινοβούλιο αργότερα εντός του έτους. Η προτεινόµενη Οδηγία
θέτει νέους κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και των εταιρειών
επενδύσεων µε σκοπό να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
αντιστοιχούν καλύτερα προς τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν.
Η εφαρµογή της νέας Οδηγίας για την κεφαλαιακή επάρκεια και των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) θα απαιτήσουν από την CEBS να κάνει ένα
βήµα προς την σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών. Η επίτευξη µεγαλύτερου βαθµού
σύγκλισης και συνεργασίας θα µειώσει τον όγκο των εποπτικών αναφορών του τραπεζικού
κλάδου και θα συµβάλει στην κατεύθυνση της διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισµού εντός
της ευρωπαικής ένωσης.
Η CEBS έχει κατανείµει την εργασία της σε τρείς κύριες περιοχές προτεραιοτήτων : (i)
παροχή συµβουλών, σχετικών µε το κανονιστικό πλαίσιο, προς την Επιτροπή, (ii) σύγκλιση
εποπτικών πρακτικών και (iii) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. Σε κάθε περιοχή
εργασίας υπάρχουν επιµέρους θέµατα που υποδεικνύονται ως υψηλής προτεραιότητος για το
2005.
Η CEBS προετοιµάζεται να αρχίσει δηµόσια διαβούλευση σε θέµατα των παρακάτω
περιοχών :
Σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών :
• πλαίσιο οµοιόµορφων εποπτικών αναφορών για τον συντελεστή φερεγγυότητας και
κανόνες για οµοιόµορφες δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις
• δηµοσιοποίηση από τις εποπτικές αρχές των κανόνων και των πρακτικών για την
κεφαλαιακή επάρκεια
• διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης

•
•
•

οδηγίες για την πιστοποίηση των εξελιγµένων προσεγγίσεων για την µέτρηση του
πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου
διαδικασία αναγνώρισης για τους εξωτερικούς οίκους πιστοληπτικής διαβάθµισης και
παροχή οδηγιών για το νέο πλαίσιο ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών :
• εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση των διασυνοριακών τραπεζικών οµίλων και συνεργασία
των εποπτικών αρχών των χωρών καταγωγής και υποδοχής
Η δηµόσια διαβούλευση για το πλαίσιο οµοιόµορφων εποπτικών αναφορών για τον
συντελεστή φερεγγυότητας αρχίζει τον Ιανουάριο. Οι διαβουλεύσεις για άλλες
χρηµατοπιστωτικές εποπτικές αναφορές και για τους όρους δηµοσιότητας των εποπτικών
πρακτικών προβλέπεται να αρχίσουν τον Μάρτιο. Οι υπόλοιπες διαβουλεύσεις
προγραµµατίζονται για το τρίτο τρίµηνο του 2005. Οι ηµεροµηνίες αυτές είναι ενδεικτικές
και η CEBS εργάζεται σκληρά να ανταποκριθεί σ’αυτό το φιλόδοξο πρόγραµµα.
Πέραν των εργασιών αυτών που αποσκοπούν στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών η
Επιτροπή διευκρίνισε ότι η CEBS θα δεχθεί αιτήµατα για παροχή συµβουλών σε διάφορα νέα
θέµατα, µεταξύ των οποίων : πιθανά εµπόδια στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις στον
τραπεζικό χώρο, ορισµός των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και εποπτεία του κινδύνου
ρευστότητας.
Το πλήρες πρόγραµµα των εργασιών δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της CEBS ενώ θα
υπάρχει διαρκής ενηµέρωση για την πρόοδο των εργασιών της.
Το πρόγραµµα εργασιών της CEBS για το 2005 :
http://www.c-ebs.org/documents/CEBSWorkProgramme2005.htm
Το χρονικό πλαίσιο των εργασιών της CEBS:
http://www.c-ebs.org/documents/CEBSWorkProgramme2005.pdf
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