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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η έλλειψη επαρκούς ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η 
αδυναμία των εποπτικών μηχανισμών της αγοράς φάνηκαν καθαρά κατά την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση που χτύπησε την Ευρώπη το 2008, τις συνέπειες της οποίας ακόμη 
υφιστάμεθα. Η Επιτροπή έχει καταρτίσει τέσσερις προτάσεις -για το πέρασμα των οποίων 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων- με βάση την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που προεδρευόταν από τον 
Jacques de Larosiere.

Στη γνωμοδότησή της, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επιδίωξε να εξετάσει 
προσεκτικά πώς η νέα Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου που δημιουργούνται με αυτές τις προτάσεις μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στο 
θεσμικό  σύστημα. Εστιάστηκε επίσης στην κατάρτιση εναρμονισμένων τεχνικών προτύπων 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε αφενός να εξασφαλίζεται ότι οι ενέργειές τους 
είναι συνεπείς και αφετέρου να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των θεματοφυλάκων, των 
επενδυτών και των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση με οργανισμούς του 
ιδιωτικού τομέα έχει μελετηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα στην παρούσα γνωμοδότηση, καθώς 
και η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και των εθνικών εποπτικών αρχών. 
Τέλος, τονίζονται τα προβλήματα που συνδέονται με την εποπτεία των διασυνοριακών 
οργανισμών. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 απαιτεί μια ευρωπαϊκή απάντηση σε ευρωπαϊκά 
προβλήματα: χάρη στις νέες εξουσίες που του έχουν αναγνωριστεί με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο σε όλα αυτά τα 
θέματα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Πολύ πριν από τη χρηματοπιστωτική 
κρίση, το Κοινοβούλιο ζήτησε κατ’ 
επανάληψη την ενίσχυση της 
πραγματικής ισότητας των όρων του 
ανταγωνισμού για όλους τους 
ενδιαφερομένους σε επίπεδο ΕΕ, 
επισημαίνοντας ταυτόχρονα σημαντικές 
αδυναμίες στην εποπτεία της ΕΕ στις 
ολοένα και πιο ολοκληρωμένες 
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χρηματοπιστωτικές αγορές (βλέπε στο 
πλαίσιο αυτό την έκθεση García-
Margallo y Marfil επί της ανακοίνωσης 
της Επιτροπής - Εφαρμογή του πλαισίου 
για τις χρηματοπιστωτικές αγορές: 
Πρόγραμμα δράσης (2000)· την έκθεση 
Van den Burg σχετικά με τους κανόνες 
προληπτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (2002)· την έκθεση Van den Burg 
σχετικά με την πολιτική για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-
2010) - Λευκή Βίβλος (2007)· και την 
έκθεση Van den Burg και Daianu που 
περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με την παρακολούθηση της 
διαδικασίας Lamfalussy: μελλοντική 
δομή της εποπτείας (2008)). 
Επιπροσθέτως, βλέπε την έκθεση Skinner 
- Φερεγγυότητα II (2009) και την έκθεση 
Gauzès - κανονισμός CRA (2009)).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στην τελική έκθεσή της, την οποία 
παρουσίασε στις 25 Φεβρουαρίου 2009, η 
ομάδα de Larosière συνιστούσε, μεταξύ 
άλλων, να θεσπιστεί ένας φορέας σε 
κοινοτικό επίπεδο, επιφορτισμένος με την 
επίβλεψη των κινδύνων στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά.

(3) Στην τελική έκθεσή της, την οποία 
παρουσίασε στις 25 Φεβρουαρίου 2009, η 
ομάδα de Larosière συνιστούσε, μεταξύ 
άλλων, να θεσπιστεί ένας φορέας σε 
ενωσιακό επίπεδο, επιφορτισμένος με την 
επίβλεψη των κινδύνων στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά.
(Οι αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν σε 
ολόκληρο το κείμενο).

Τροπολογία 3
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία» 
της 27ης Μαΐου 2009, η Επιτροπή όρισε 
μια σειρά μεταρρυθμίσεων στις ισχύουσες 
ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε 
επίπεδο ΕΕ, ιδίως συμπεριλαμβανομένης 
της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(ΕΕΣΚ), που θα είναι αρμόδιο για την 
μακροπροληπτική εποπτεία. Το Συμβούλιο 
στις 9 Ιουνίου 2009 και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 18 και 
19 Ιουνίου υποστήριξαν την άποψη της 
Επιτροπής και χαιρέτισαν την πρόθεση της 
Επιτροπής να προωθήσει νομοθετικές 
προτάσεις, ώστε να μπορέσει να θεσπιστεί 
πλήρως το νέο πλαίσιο μέσα στο 2010. Σε 
συμφωνία με τις απόψεις της Επιτροπής, 
το Συμβούλιο συμπέρανε μεταξύ άλλων 
ότι η ΕΚΤ «θα πρέπει να παρέχει 
αναλυτική, στατιστική, διοικητική και 
υλικοτεχνική στήριξη στο ΕΣΣΚ, 
βασιζόμενη επίσης στις τεχνικές 
συμβουλές των εθνικών κεντρικών 
τραπεζών και εποπτικών αρχών».

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία», 
της 27ης Μαΐου 2009, η Επιτροπή 
εξήγγειλε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στις 
ισχύουσες ρυθμίσεις με σκοπό τη 
διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας σε ενωσιακό επίπεδο, 
περιλαμβανομένης ιδίως της δημιουργίας 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου (ΕΣΣΚ), που θα είναι αρμόδιο 
για την μακροπροληπτική εποπτεία. Το 
Συμβούλιο στις 9 Ιουνίου 2009 και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίασή 
του στις 18 και 19 Ιουνίου υποστήριξαν 
την άποψη της Επιτροπής και χαιρέτισαν 
την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει 
νομοθετικές προτάσεις, ώστε να μπορέσει 
να θεσπιστεί πλήρως το νέο πλαίσιο μέσα 
στο 2010. Σε συμφωνία με τις απόψεις της 
Επιτροπής, το Συμβούλιο έκρινε μεταξύ 
άλλων ότι η ΕΚΤ “θα πρέπει να παρέχει 
αναλυτική, στατιστική, διοικητική και 
υλικοτεχνική στήριξη στο ΕΣΣΚ, 
βασιζόμενη επίσης στις τεχνικές 
συμβουλές των εθνικών Κεντρικών 
Τραπεζών και εποπτικών αρχών”. Η 
στήριξη που παρέχεται προς το ΕΣΣΚ 
από την ΕΚΤ και τα καθήκοντα που 
ανατίθενται στο ΕΣΣΚ δεν πρέπει να 
αντιβαίνουν στην αρχή της ανεξαρτησίας 
της ΕΚΤ όσον αφορά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της βάσει της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Δεδομένης της ολοκλήρωσης των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, 
χρειάζεται ισχυρή δέσμευση της Ένωσης 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ΕΣΣΚ πρέπει 
να αντλήσει εμπειρογνωσία από μια 
επιστημονική επιτροπή υψηλού επιπέδου 
και να αναλάβει όλες τις διεθνούς 
εμβέλειας αρμοδιότητες που απαιτούνται 
για να εξασφαλιστεί ότι η φωνή της 
Ένωσης θα γίνεται ακουστή στα θέματα 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ιδίως 
μέσω στενής συνεργασίας με το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το 
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών (FSB) και όλους τους 
εταίρους της Ομάδας των Είκοσι (G-20).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Text proposed by the Commission Τροπολογία

(6) Οι παρούσες κοινοτικές ρυθμίσεις 
δίνουν πολύ λίγη έμφαση στη 
μακροπροληπτική εποπτεία. Η ευθύνη για 
την μακροπροληπτική ανάλυση 
παραμένει κατακερματισμένη, και η 
ανάλυση αυτή πραγματοποιείται από 
διάφορες αρχές σε διαφορετικά επίπεδα, 
χωρίς μηχανισμό που να εξασφαλίζει ότι 
οι μακροπροληπτικοί κίνδυνοι 
εντοπίζονται επαρκώς και ότι οι 
προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
εκδίδονται με σαφήνεια, 
παρακολουθούνται και μετατρέπονται σε 
δράσεις.

(6) Η εύρυθμη λειτουργία των ενωσιακών 
και παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων, και ο μετριασμός των 
κινδύνων που τα απειλούν, απαιτούν 
μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στη 
μακροεποπτεία και τη μικροεποπτεία. 
Όπως αναφέρεται στη μελέτη Turner 
“Ρυθμιστικές απαντήσεις στην 
παγκόσμια τραπεζική κρίση”, του 
Μαρτίου 2009, «για να υπάρξουν 
υγιέστερες ρυθμίσεις χρειάζονται είτε 
αυξημένες εθνικές εξουσίες, πράγμα που 
συνεπάγεται μια λιγότερο ανοικτή ενιαία 
αγορά, είτε μεγαλύτερος βαθμός 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Με δεδομένο 
τον ρόλο ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού 
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συστήματος όσον αφορά τη συμβολή του 
στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη 
στην Ένωση και τον αντίκτυπό του στην 
πραγματική οικονομία, η ομάδα de 
Larosière, ακολουθούμενη από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, επέλεξε 
μεγαλύτερο βαθμό ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Η έκθεση de Larosière αναφέρει 
επίσης ότι η μακροπροληπτική εποπτεία 
είναι ανώφελη αν δεν μπορεί με κάποιο 
τρόπο να επηρεάζει τη μικροπροληπτική 
εποπτεία, ενώ η μικροπροληπτική 
εποπτεία δεν μπορεί να διασφαλίζει 
αποτελεσματικά τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα χωρίς να λαμβάνει επαρκώς 
υπόψη τις εξελίξεις σε επίπεδο 
μακροπροληπτικής εποπτείας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής 
εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο να 
συγκεντρώνει όσους ασκούν 
χρηματοπιστωτική εποπτεία σε εθνικό 
όσο και ενωσιακό επίπεδο και να τους 
επιτρέπει να λειτουργούν σαν δίκτυο. 
Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας, όπως διατυπώνεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι 
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συμμετέχουν στο ΕΣΧΕ πρέπει να 
συνεργάζονται με πνεύμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και σεβασμού, ιδίως 
προκειμένου να εξασφαλίζονται οι 
αναμεταξύ τους ροές κατάλληλων και 
αξιόπιστων πληροφοριών. Σε ενωσιακό 
επίπεδο, το δίκτυο πρέπει να αποτελείται 
από το ΕΣΣΚ και τρεις αρχές 
μικροπροληπτικής εποπτείας: την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Τράπεζες) 
που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. …/2010, την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές) που 
συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
…/2010, και την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) που συγκροτείται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010. 
(Οι αλλαγές στα ονόματα των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών πρέπει να εφαρμοστούν 
σε ολόκληρο το κείμενο.)

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το ΕΣΣΚ πρέπει να αποφασίζει αν 
μια σύσταση πρέπει να παραμείνει 
εμπιστευτική ή να δημοσιοποιείται, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση 
μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της 
συμμόρφωσης προς τις συστάσεις σε 
ορισμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Αν το ΕΣΣΚ εντοπίσει κίνδυνο ο 
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οποίος ενδέχεται να απειλήσει σοβαρά 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, πρέπει να 
μπορεί να εκδώσει προειδοποίηση στην 
οποία να δηλώνεται η ύπαρξη 
κατάστασης ανάγκης. Στην περίπτωση 
αυτή το ΕΣΣΚ πρέπει να ενημερώνει 
ταχέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (ΕΕΑ) για 
την προειδοποίησή του. Αν υπάρχει 
κατάσταση ανάγκης, το ΕΣΣΚ πρέπει να 
εκδίδει προειδοποίηση έκτακτης 
ανάγκης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και 
η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται μέσω του Συμβουλίου και, 
κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία 
συγκροτείται με τον κανονισμό (EΚ) αρ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και 
η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και, κατά 
περίπτωση, της ΕΕΑ.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί 
επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις 
του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, 
ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις 
και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι 
αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να 
λάβουν μέτρα για την πραγματοποίησή 
τους, εκτός αν η αδράνειά τους μπορεί να 
αιτιολογηθεί επαρκώς (μηχανισμός 
«δράσης ή εξήγησης»).

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί 
επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις 
του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, 
ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις 
και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι 
αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να 
λάβουν μέτρα για την πραγματοποίησή 
τους, εκτός αν η αδράνειά τους μπορεί να 
αιτιολογηθεί επαρκώς (μηχανισμός 
«δράσης ή εξήγησης»), ιδίως έναντι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΣΣΚ πρέπει να αποφασίζει αν 
μια σύσταση πρέπει να παραμείνει 
εμπιστευτική ή να δημοσιοποιείται, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση 
μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της 
συμμόρφωσης προς τις συστάσεις σε 
ορισμένες περιπτώσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το ΕΣΣΚ πρέπει να υποβάλλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο τουλάχιστον δυο φορές ανά 
έτος και ακόμη συχνότερα σε περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών δυσχερειών μεγάλης 
κλίμακας.

(12) Το ΕΣΣΚ πρέπει να υποβάλλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως και ακόμη συχνότερα σε 
περίπτωση χρηματοπιστωτικών 
δυσχερειών μεγάλης κλίμακας.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Δεδομένης της ενοποίησης των 
διεθνών χρηματαγορών σε διεθνές 
επίπεδο και του κινδύνου μετάδοσης των 
διεθνών κρίσεων, το ΕΣΣΚ πρέπει να 
συντονίζεται με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και με το νεοϊδρυθέν Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα 
οποία αναμένεται ότι θα παρέχουν 
έγκαιρες προειδοποιήσεις των 
μακροπροληπτικών κινδύνων σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

διαγράφεται

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20α  (νέα)

Text proposed by the Commission Τροπολογία

(20α) Όσον αφορά την έκθεση de 
Larosière, είναι αναγκαία μια κλιμακωτή 
προσέγγιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο πρέπει να προβούν σε 
πλήρη επανεξέταση του ΕΣΧΕ, του ΕΣΣΚ 
και των ΕΕΑ έως ...*.
* ΕΕ, να προστεθεί η ημερομηνία: Τρία έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΣΧΕ περιλαμβάνει:
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(α) το ΕΣΣΚ·
(β) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Κινητές Αξίες και Αγορές) που 
συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
…/2010 (ΕΑΚΑΑ)· 
(γ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) που συγκροτείται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 (ΕΑΑΕΣ)· 
(δ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Τράπεζες) που συγκροτείται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 (ΕΑΤ)· 
(ε) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Μικτή Επιτροπή) που προβλέπεται στο 
άρθρο 40 καθενός από τους κανονισμούς 
(ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΤ], αριθ. .../... 
[ΕΑΚΑΑ] και αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ]·
(στ) τις αρχές των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... 
[ΕΑΚΑΑ], στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2009 [ΕΑΑΕΣ] 
και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΤ]· 
(ζ) την Επιτροπή, για τους σκοπούς της 
επιτέλεσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9 των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. .../... [ΕΑΤ], αριθ. 
.../... [ΕΑΚΑΑ] και αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ].
Οι ΕΕΑ που αναφέρονται στα στοιχεία 
(β), (γ) και (δ) έχουν την έδρα τους [xxx].

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας, όπως διατυπώνεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι 
συμμετέχουν στο ΕΣΧΕ πρέπει να 
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συνεργάζονται με πνεύμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και σεβασμού, ιδίως 
προκειμένου να εξασφαλίζονται οι 
αναμεταξύ τους ροές κατάλληλων και 
αξιόπιστων πληροφοριών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι 
κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί,

(γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι 
κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί και, κατά 
περίπτωση, δηλώνει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης,

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Text proposed by the Commission Τροπολογία

(στ) συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας
και, κατά περίπτωση, παρέχει στις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τις 
πληροφορίες για τους συστημικούς 
κινδύνους που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους,

(στ) συνεργάζεται στενά με όλους τους 
άλλους συμμετέχοντες στο ΕΣΧΕ και, 
κατά περίπτωση, παρέχει στις Ευρωπαϊκές
Εποπτικές Αρχές τις πληροφορίες για τους 
συστημικούς κινδύνους που απαιτούνται 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) συμμετέχει στη Μικτή Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών,
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πριν αναλάβουν καθήκοντα, ο 
πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος του 
ΕΣΣΚ εκθέτουν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο δημόσιας 
ακρόασης, πώς προτίθενται να ασκήσουν 
τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο παρών 
κανονισμός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ακούει τον δεύτερο αντιπρόεδρο υπό την 
ιδιότητά του ως προέδρου μίας από τις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, σύμφωνα 
με το άρθρο XX των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. …/… [ΕΑΤ], αριθ. .../... [ΕΑΚΑΑ] 
και αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ]·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όποτε ενδείκνυται, είναι δυνατόν να 
προσκληθούν να παρευρεθούν στις 
συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου 
εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από 
διεθνείς οργανισμούς που έχουν συναφές 
αντικείμενο δραστηριότητας.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Όποτε ενδείκνυται, και σε βάση ad 
hoc, είναι δυνατόν να προσκληθεί να 
παρευρεθεί στις συνεδριάσεις του γενικού 
συμβουλίου ένας εκπρόσωπος υψηλού 
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επιπέδου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, 
το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις 
συμβουλές των συναφών εμπλεκόμενων 
φορέων του ιδιωτικού τομέα.

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, 
το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις 
συμβουλές των συναφών εμπλεκόμενων 
φορέων του ιδιωτικού τομέα,  
συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των οργανώσεων καταναλωτών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει 
πληροφορίες από τις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην είναι 
δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν τα 
απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα 
στις εν λόγω αρχές ή αν δεν διατεθούν 
εγκαίρως, το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει τα 
δεδομένα από τις εθνικές εποπτικές αρχές, 
τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλες 
αρχές των κρατών μελών.

3. Εφόσον ζητηθεί από το ΕΣΣΚ, οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές παρέχουν 
πληροφορίες σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην είναι 
δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν τα 
απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα 
στις εν λόγω αρχές ή αν δεν διατεθούν 
εγκαίρως, οι εθνικές εποπτικές αρχές, οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές 
των κρατών μελών παρέχουν τα δεδομένα 
ύστερα από αίτηση του ΕΣΣΚ.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ΕΣΣΚ μπορεί να απευθύνει 
αιτιολογημένο αίτημα στις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές, για να του παράσχουν
δεδομένα που να μην είναι σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή.

4. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του 
ΕΣΣΚ, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές 
παρέχουν δεδομένα που δεν είναι σε 
συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή. 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα στελέχη του ΕΣΣΚ μπορούν να 
προσκαλούνται, μαζί με τις ΕΕΑ, σε 
συναντήσεις μεταξύ εποπτικών αρχών 
και συστημικά σημαντικών 
χρηματοπιστωτικών ομίλων, και ιδίως 
σωμάτων εποπτικών αρχών, και μπορούν 
να θέτουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν 
σχετικές πληροφορίες από πρώτο χέρι. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Text proposed by the Commission Τροπολογία

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
διαβιβάζονται επίσης στο Συμβούλιο και, 
σε περιπτώσεις που απευθύνονται προς μία 
ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, 
διαβιβάζονται και προς τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές. 

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
διαβιβάζονται επίσης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και, σε 
περιπτώσεις που απευθύνονται προς μία ή 
περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, 
διαβιβάζονται και προς τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές. 

Τροπολογία 29
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
1. Σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων οι 
οποίες ενδέχεται να απειλήσουν σοβαρά 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 
10 του καθενός από τους κανονισμούς 
(ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΤ], αριθ. .../... 
[ΕΑΚΑΑ] και αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ], 
μπορεί να εκδίδει προειδοποιήσεις, με 
δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήματος μιας ΕΕΑ, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, στις οποίες δηλώνεται η 
ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
2. Αμέσως μόλις εκδώσει προειδοποίηση, 
το ΕΣΣΚ προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και την σχετική ΕΕΑ.
3. Το ΕΣΣΚ επανεξετάζει την απόφαση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή 
ύστερα από αίτηση μιας ΕΕΑ, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το 1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το 
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άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) 
απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη ή σε μια ή περισσότερες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες 
εθνικές εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες 
ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση 
στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον 
οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Συμβούλιο 
και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) 
απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη ή σε μια ή περισσότερες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες 
εθνικές εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες 
ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση 
στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον 
οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Text proposed by the Commission Τροπολογία

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή 
του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν 
αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά 
τους, ενημερώνει το Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή 
του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν 
αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά 
τους, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και, κατά περίπτωση, τις οικείες 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Αν δεν έχει δοθεί συνέχεια σε μια 
δημοσιοποιημένη σύσταση και οι 
αποδέκτες της σύστασης δεν έχουν 
αιτιολογήσει την αδράνειά τους, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, ύστερα 
από διαβούλευση με το ΕΣΣΚ και το 
Συμβούλιο, να καλέσει τους αποδέκτες να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Text proposed by the Commission Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ υποβάλλει εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά ανά 
έτος.

1. Το ΕΣΣΚ υποβάλλει εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές ανά 
έτος.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εκθέσεις του παρόντος άρθρου 
δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης συγκεκριμένα 
θέματα κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής.

2. Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης συγκεκριμένα 
θέματα κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Text proposed by the Commission Τροπολογία

2α. Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και τα άλλα 
μέλη της διευθύνουσας επιτροπής 
μπορούν, αιτήσει του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, να εμφανίζονται ενώπιον 
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των αρμόδιων επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τον παρόντα 
κανονισμό βάσει έκθεσης της Επιτροπής 
τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του και θα αποφανθεί εάν πρέπει να 
επανεξεταστούν οι αποστολές και η 
διάρθρωση του ΕΣΣΚ, αφού ληφθεί η 
γνώμη της ΕΚΤ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο θα εξετάσουν τον παρόντα 
κανονισμό βάσει έκθεσης της Επιτροπής 
τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του και θα αποφανθούν εάν πρέπει 
να επανεξεταστούν οι αποστολές και η 
διάρθρωση του ΕΣΣΚ, αφού ληφθεί η 
γνώμη της ΕΚΤ.

Η έκθεση πρέπει ειδικότερα να αξιολογεί 
κατά πόσον:
– χρειάζεται να απλουστευθεί και να 
ενισχυθεί η αρχιτεκτονική του ΕΣΧΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή 
ανάμεσα στο μακροπροληπτικό και το 
μικροπροληπτικό επίπεδο καθώς και 
ανάμεσα στις ΕΕΑ·
– χρειάζεται να αυξηθούν οι ρυθμιστικές 
εξουσίες των ΕΕΑ·
– η εξέλιξη του ΕΣΧΕ συμβαδίζει 
αρμονικά με τις παγκόσμιες εξελίξεις·
– υπάρχει επαρκής πολυμορφία και 
αριστεία εντός του ΕΣΧΕ.
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