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1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων 

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 

1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/20101. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες 
γραμμές. 

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες 
εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής 
Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον 
συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές, 
πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. 
τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), 
συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται 
κυρίως στα ιδρύματα. 

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να 
συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους 
λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις 16.01.2023. Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει 
άπρακτη, η ΕΑΤ θα θεωρήσει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις 
πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο 
της ΕΑΤ, με την επισήμανση «EBA/GL/2022/12». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται 
από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των 
αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης 
να αναφέρεται στην ΕΑΤ. 

 
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης 
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12). 
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4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 3. 

 

2. Αποδέκτες 

5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και στα 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα για τα οποία ισχύουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Οι 
εντεταλμένες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 131 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, 
εκτός των αρμόδιων αρχών, ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τις παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές. Τόσο οι αρμόδιες όσο και οι εντεταλμένες αρχές αναφέρονται στις παρούσες 
κατευθυντήριες γραμμές ως «σχετικές αρχές». 

 

3. Εφαρμογή 

Ημερομηνία εφαρμογής 

6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 16.01.2023. 

 

4. Τροποποιημένες κατευθυντήριες 
γραμμές 

7.  Το έγγραφο EBA/GL/2020/14 τροποποιείται ως εξής: 
 

(α)  Στο τμήμα 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 10α: 
 

«Σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 2α της οδηγίας 2013/36/EU, που απαιτεί 
πρόσθετη μεθοδολογία προσδιορισμού από την οποία εξαιρούνται οι διασυνοριακές 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, και σύμφωνα με τη 
διεθνή συμφωνία της Επιτροπής της Βασιλείας της 31ης Μαΐου 2022 για την αναγνώριση 
της προόδου που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, τα 
στοιχεία δεδομένων που είναι σημαντικά για τον υπολογισμό των προσαρμοσμένων 
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διακρατικών δεικτών όσον αφορά τα ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη 
που συμμετέχουν στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης θα πρέπει να θεωρούνται μέρος των 
δεικτών διακρατικής δραστηριότητας και όχι επικουρικά ή υπομνηματικά στοιχεία για τη 
μεθοδολογία προσδιορισμού των G-SII και την κατάταξη σε υποκατηγορίες.» 
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