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Τροπολογία 42
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το άρθρο 1 παράγραφος 
2, τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το 
άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 43
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ένωση έχει 
πραγματοποιήσει αξιοσημείωτη πρόοδο 
όσον αφορά τη δημιουργία μιας 
εσωτερικής αγοράς για τις τραπεζικές 
υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, σε πολλά 
κράτη μέλη τραπεζικοί όμιλοι που 
εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη κατέχουν 
σημαντικό μερίδιο της αγοράς, και τα 
πιστωτικά ιδρύματα έχουν διαφοροποιήσει 
γεωγραφικά τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες ιδίως εντός της ζώνης του 
ευρώ.

(1) Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ένωση έχει 
πραγματοποιήσει αξιοσημείωτη πρόοδο 
όσον αφορά τη δημιουργία μιας 
εσωτερικής αγοράς για τις τραπεζικές 
υπηρεσίες απελευθερώνοντας σε 
σημαντικό βαθμό τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές. Κατά συνέπεια, σε πολλά κράτη 
μέλη τραπεζικοί όμιλοι που εδρεύουν σε 
άλλα κράτη μέλη κατέχουν σημαντικό 
μερίδιο της αγοράς, και τα πιστωτικά 
ιδρύματα έχουν διαφοροποιήσει 
γεωγραφικά τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες ιδίως εντός της ζώνης του 
ευρώ.

Or. en
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Τροπολογία 44
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Ως συνέπεια της απελευθέρωσης των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, παράγοντες 
της αγοράς τροφοδότησαν την 
υπερβολική κερδοσκοπία με διάφορα είδη 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα οποία 
συχνά δεν είχαν προστιθέμενη αξία από 
μακροοικονομική άποψη. Αυτή η στάση 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους 
κύριους λόγους της σημερινής 
χρηματοοικονομικής κρίσης και κρίσης 
δημοσίου χρέους. Σε ορισμένα κράτη 
μέλη της ΕΕ οι εποπτικές αρχές είτε δεν 
κατόρθωσαν να εντοπίσουν τα εν λόγω 
προβλήματα ή δεν αντέδρασαν με 
κατάλληλο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 45
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η διατήρηση και η εμβάθυνση της 
εσωτερικής αγοράς για τις τραπεζικές 
υπηρεσίες έχει ουσιώδη σημασία 
προκειμένου να προαχθεί η οικονομική 
ανάκαμψη στην Ένωση. Ωστόσο, αυτό 
αποτελεί όλο και μεγαλύτερη πρόκληση. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πορεία προς 
την ολοκλήρωση των τραπεζικών αγορών 
στην Ένωση ανακόπτεται.

(2) Τα εύρωστα χρηματοοικονομικά 
συστήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες 
της κοινωνικής ευημερίας και της 
πραγματικής οικονομίας έχουν ουσιώδη 
σημασία προκειμένου να προαχθεί η 
οικονομική ανάκαμψη στην Ένωση. 
Ωστόσο, αυτό αποτελεί όλο και 
μεγαλύτερη πρόκληση.

Or. en
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Τροπολογία 46
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η διατήρηση και η εμβάθυνση της 
εσωτερικής αγοράς για τις τραπεζικές 
υπηρεσίες έχει ουσιώδη σημασία 
προκειμένου να προαχθεί η οικονομική 
ανάκαμψη στην Ένωση. Ωστόσο, αυτό 
αποτελεί όλο και μεγαλύτερη πρόκληση. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πορεία προς την 
ολοκλήρωση των τραπεζικών αγορών στην 
Ένωση ανακόπτεται.

(2) Η διατήρηση και η εμβάθυνση της 
εσωτερικής αγοράς για τις τραπεζικές 
υπηρεσίες έχει ουσιώδη σημασία 
προκειμένου να προαχθεί η οικονομική 
ανάκαμψη στην Ένωση. Ωστόσο, αυτό 
αποτελεί όλο και μεγαλύτερη πρόκληση. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πορεία προς την 
ολοκλήρωση των τραπεζικών αγορών στην 
Ένωση ανακόπτεται. Αναμένεται 
μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης του 
τραπεζικού συστήματος εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια, 
σημαντικότατη μείωση του αριθμού των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που ασκούν 
δραστηριότητα σε όλα τα κράτη μέλη της 
ευρωζώνης.

Or. el

Τροπολογία 47
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ταυτοχρόνως, οι εποπτικές αρχές 
πρέπει να επιταχύνουν τον εποπτικό έλεγχο 
που ασκούν, προκειμένου να λάβουν 
υπόψη τα διδάγματα της 
χρηματοοικονομικής κρίσης των 
τελευταίων ετών, και να είναι σε θέση να 
επιβλέπουν εξαιρετικά πολυσύνθετες και 
διασυνδεδεμένες αγορές και ιδρύματα.

(3) Ταυτοχρόνως, οι εποπτικές αρχές 
πρέπει να επιταχύνουν τον εποπτικό έλεγχο 
που ασκούν, προκειμένου να λάβουν 
υπόψη τα διδάγματα της 
χρηματοοικονομικής κρίσης των 
τελευταίων ετών, και να είναι σε θέση να 
επιβλέπουν εξαιρετικά πολυσύνθετες και 
δυνητικά επικίνδυνες διασυνδεδεμένες 
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αγορές και ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 48
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η αρμοδιότητα για την εποπτεία των 
επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων στην 
Ένωση παραμένει, κατά κύριο λόγο, σε 
εθνικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό περιορίζει 
την αποτελεσματικότητα της εποπτείας και 
την ικανότητα των εποπτικών αρχών να 
καταλήξουν σε κοινή αντίληψη όσον 
αφορά την ευρωστία του τραπεζικού τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Επομένως, για 
να διατηρηθούν και να αυξηθούν οι 
θετικές επιπτώσεις της ολοκλήρωσης της 
αγοράς στην ανάπτυξη και την ευημερία, 
θα πρέπει να ενισχυθεί η ολοκλήρωση των 
εποπτικών αρμοδιοτήτων.

(4) Η αρμοδιότητα για την εποπτεία των 
επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων στην 
Ένωση παραμένει, κατά κύριο λόγο, σε 
εθνικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό περιορίζει 
την αποτελεσματικότητα της εποπτείας και 
την ικανότητα των εποπτικών αρχών να 
καταλήξουν σε κοινή αντίληψη όσον 
αφορά την ευρωστία του τραπεζικού τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Επομένως, για 
να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης, αυξάνοντας την 
ολοκλήρωση της ευημερίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης στην ανάπτυξη 
και την ευημερία, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
ολοκλήρωση των εποπτικών 
αρμοδιοτήτων. Ο γενικός στόχος της 
παρούσας νομοθεσίας είναι η βελτίωση 
της εποπτείας των ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών αγορών με σκοπό 
την προστασία των κρατικών 
προϋπολογισμών και των 
φορολογουμένων από τους κινδύνους της 
κερδοσκοπίας και της ανάρμοστης 
συμπεριφοράς των παραγόντων της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 49
Helmut Scholz
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η αντοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
σε πολλές περιστάσεις, συνδέεται ακόμη 
στενά με το κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένα. Οι αμφιβολίες ως προς τη 
διατηρησιμότητα του δημοσίου χρέους, τις 
προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, και τη 
βιωσιμότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 
συνεχώς δημιουργούν αρνητικές, 
ανατροφοδοτούμενες τάσεις της αγοράς. Η 
κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 
κινδύνους σχετικά με τη βιωσιμότητα 
ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς 
και για σταθερότητα του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, και 
ενδέχεται να επιβαρύνει σοβαρά τα ήδη 
πιεζόμενα δημόσια οικονομικά των 
σχετικών κρατών μελών. Το πρόβλημα 
ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη ζώνη 
του ευρώ, όπου η ύπαρξη του ενιαίου 
νομίσματος αυξάνει την πιθανότητα οι 
αρνητικές εξελίξεις σε ένα κράτος μέλος 
να δημιουργήσουν κινδύνους για την 
οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα 
της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.

(5) Η αντοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
σε πολλές περιστάσεις, συνδέεται ακόμη 
στενά με το κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένα. Οι αμφιβολίες ως προς τη 
διατηρησιμότητα του δημοσίου χρέους, τις 
προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, και τη 
βιωσιμότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 
συνεχώς δημιουργούν αρνητικές, 
ανατροφοδοτούμενες τάσεις της αγοράς. Η 
κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 
κινδύνους σχετικά με τη βιωσιμότητα 
ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς 
και για σταθερότητα του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, και 
επιβαρύνει σοβαρά τα ήδη πιεζόμενα 
δημόσια οικονομικά των σχετικών κρατών 
μελών. Το πρόβλημα ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους για τη ζώνη του ευρώ, όπου η 
ύπαρξη του ενιαίου νομίσματος αυξάνει 
την πιθανότητα οι αρνητικές εξελίξεις σε 
ένα κράτος μέλος να δημιουργήσουν 
κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη 
και τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ 
στο σύνολό της.

Or. en

Τροπολογία 50
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
που συστάθηκε το 2011 με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), 
που συστάθηκε το 2011 με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
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(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), και το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής 
Εποπτείας, που συστάθηκε με το άρθρο 2 
του εν λόγω κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (ΕΑΑΕΣ) 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, 
της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(ΕΑΚΑΑ) έχουν βελτιώσει σημαντικά τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών τραπεζικής 
εποπτείας στην Ένωση. Η ΕΑΤ 
συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία 
ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην 
Ένωση, και είχε καίριο ρόλο στην 
πραγματοποίηση, με συνέπεια, της 
ανακεφαλαιοποίησης σημαντικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης, που 
συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2011.

(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), και το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής 
Εποπτείας, που συστάθηκε με το άρθρο 2 
του εν λόγω κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (ΕΑΑΕΣ) 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, 
της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(ΕΑΚΑΑ) έχουν βελτιώσει σημαντικά τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών τραπεζικής 
εποπτείας στην Ένωση. Η ΕΑΤ 
συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία 
ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην 
Ένωση, και πρέπει να καταστεί ο τελικός 
εγγυητής της εναρμονισμένης εφαρμογής 
των κανόνων προληπτικής εποπτείας για 
τις τράπεζες της Ένωσης θεσπίζοντας 
κοινά κανονιστικά και εποπτικά πρότυπα 
και πρακτικές υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των συναφών 
μεθοδολογιών και συστημάτων μέτρησης, 
της παρακολούθησης, της αξιολόγησης 
και της επιβολής συνεπούς εφαρμογής 
των νομικά δεσμευτικών πράξεων της 
Ένωσης και της διαμεσολάβησης και 
διευθέτησης διαφωνιών μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στον 
ενιαίο εποπτικό μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 51
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι Συνθήκες, και συγκεκριμένα το 
άρθρο 13 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, 
αναγνωρίζουν την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 



AM\918462EL.doc 9/66 PE500.478v01-00

EL

οργάνων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 52
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Επομένως, θα πρέπει να διαμορφωθεί 
μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση, 
στηριζόμενη σε ένα γνήσιο ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για το 
σύνολο της ενιαίας αγοράς, και 
αποτελούμενη από έναν ενιαίο εποπτικό
μηχανισμό, και ένα κοινό πλαίσιο 
ασφάλισης των καταθέσεων και 
εξυγίανσης. . Λόγω των στενών δεσμών 
και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κρατών 
μελών που συμμετέχουν στο κοινό 
νόμισμα, η τραπεζική ένωση θα πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον για όλα τα κράτη μέλη 
της ζώνης του ευρώ. Με προοπτική τη 
διατήρηση και την εμβάθυνση της 
εσωτερικής αγοράς, και στον βαθμό που 
αυτό είναι θεσμικά δυνατό, η τραπεζική 
ένωση θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτή 
στη συμμετοχή άλλων κρατών μελών.

(9) Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για το 
σύνολο της ενιαίας αγοράς, ένα ευρωπαϊκό 
εγχειρίδιο εποπτείας, που θα καταρτίσει η 
ΕΑΤ, και ένα κοινό πλαίσιο ασφάλισης 
των καταθέσεων και εξυγίανσης. Λόγω 
των στενών δεσμών και αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα, ο ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για όλα τα κράτη μέλη της 
ζώνης του ευρώ. Με προοπτική, ωστόσο, 
τη μείωση δυνητικών απειλών των 
χρηματοπιστωτικών αγορών για τη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και στον βαθμό που αυτό 
είναι θεσμικά δυνατό, πρέπει να θεσπιστεί 
ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός για το 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
άμεσο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 53
György Schöpflin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Επομένως, θα πρέπει να διαμορφωθεί 
μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση, 
στηριζόμενη σε ένα γνήσιο ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για το 
σύνολο της ενιαίας αγοράς, και 
αποτελούμενη από έναν ενιαίο εποπτικό 
μηχανισμό, και ένα κοινό πλαίσιο 
ασφάλισης των καταθέσεων και 
εξυγίανσης. . Λόγω των στενών δεσμών 
και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κρατών 
μελών που συμμετέχουν στο κοινό 
νόμισμα, η τραπεζική ένωση θα πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον για όλα τα κράτη μέλη 
της ζώνης του ευρώ. Με προοπτική τη 
διατήρηση και την εμβάθυνση της 
εσωτερικής αγοράς, και στον βαθμό που 
αυτό είναι θεσμικά δυνατό, η τραπεζική 
ένωση θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτή 
στη συμμετοχή άλλων κρατών μελών.

(9) Επομένως, θα πρέπει να διαμορφωθεί 
μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση, 
στηριζόμενη σε ένα γνήσιο ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για το 
σύνολο της ενιαίας αγοράς, και 
αποτελούμενη από έναν ενιαίο εποπτικό
μηχανισμό, και ένα κοινό πλαίσιο 
ασφάλισης των καταθέσεων και 
εξυγίανσης. . Λόγω των στενών δεσμών 
και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κρατών 
μελών που συμμετέχουν στο κοινό 
νόμισμα, η τραπεζική ένωση θα πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον για όλα τα κράτη μέλη 
της ζώνης του ευρώ. Με προοπτική τη 
διατήρηση και την εμβάθυνση της 
εσωτερικής αγοράς, και στον βαθμό που 
αυτό είναι θεσμικά δυνατό, η τραπεζική 
ένωση θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτή 
στη συμμετοχή άλλων κρατών μελών των 
οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, τα
οποία, ωστόσο, έχουν καθιερώσει στενή 
συνεργασία με την ΕΚΤ σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 54
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ως πρώτο βήμα προς την τραπεζική 
ένωση, ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός 
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η πολιτική 
της Ένωσης σχετικά με την προληπτική
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
τίθεται σε εφαρμογή με συνοχή και 
αποτελεσματικότητα, ότι το ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων για τις 

(10) Ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός 
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η πολιτική 
της Ένωσης σχετικά με την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
τίθεται σε εφαρμογή με συνοχή και 
αποτελεσματικότητα, ότι το ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εφαρμόζεται 
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χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εφαρμόζεται 
εξίσου στα πιστωτικά ιδρύματα σε όλα τα 
σχετικά κράτη μέλη, και ότι αυτά τα 
πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε 
εποπτεία ύψιστης ποιότητας, απερίσπαστη 
από άλλες εκτιμήσεις εκτός πλαισίου 
προληπτικής εποπτείας. Η ύπαρξη ενός 
ενιαίου εποπτικού μηχανισμού αποτελεί τη 
βάση για τα επόμενα βήματα προς την 
Τραπεζική Ένωση. Σε αυτό αποτυπώνεται 
η αρχή ότι κάθε εισαγωγής κοινών 
μηχανισμών παρέμβασης στην περίπτωση 
κρίσεων θα πρέπει να προηγούνται κοινοί 
έλεγχοι, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί 
παρέμβασης.

εξίσου στα πιστωτικά ιδρύματα σε όλα τα 
σχετικά κράτη μέλη, και ότι αυτά τα 
πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε 
εποπτεία ύψιστης ποιότητας, απερίσπαστη 
από άλλες εκτιμήσεις εκτός πλαισίου 
προληπτικής εποπτείας. Η συμμετοχή των 
υφιστάμενων εθνικών εποπτικών αρχών 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων 
και τη γνώση των εθνικών νομικών και 
φορολογικών συστημάτων καθώς και των 
ειδικών συνθηκών και δομών της αγοράς 
στο πλαίσιο των κρατών μελών. Η ύπαρξη 
ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού μπορεί 
να αποτελέσει τη βάση για τα επόμενα 
βήματα προς την Τραπεζική Ένωση. Σε 
αυτό αποτυπώνεται η αρχή ότι κάθε 
εισαγωγής κοινών μηχανισμών 
παρέμβασης στην περίπτωση κρίσεων θα 
πρέπει να προηγούνται κοινοί έλεγχοι, 
ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί παρέμβασης.

Or. en

Τροπολογία 55
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ως κεντρική τράπεζα της ζώνης του 
ευρώ, με εκτενή εμπειρογνωμοσύνη σε 
ζητήματα μακροοικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ΕΚΤ 
βρίσκεται σε ιδανική θέση προκειμένου να 
αναλάβει εποπτικά καθήκοντα, με εστίαση 
στην προστασία της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος της 
Ευρώπης. Πράγματι, σε πολλά κράτη 
μέλη οι Κεντρικές Τράπεζες είναι ήδη 
αρμόδιες για την εποπτεία των τραπεζών.
Επομένως, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις 
πολιτικές που αφορούν την εποπτεία των 

(11) Ως κεντρική τράπεζα της ζώνης του 
ευρώ, με εκτενή εμπειρογνωμοσύνη σε 
ζητήματα μακροοικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ΕΚΤ 
βρίσκεται σε ιδανική θέση προκειμένου να 
αναλάβει ειδικά εποπτικά καθήκοντα, με 
εστίαση στην προστασία της σταθερότητας 
του χρηματοοικονομικού συστήματος της 
Ευρώπης κατανέμοντας με εύλογο τρόπο 
τα καθήκοντα με τις υφιστάμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές. Για ένα μεταβατικό 
στάδιο και μέχρι να εξετασθούν διεξοδικά 
όλες οι νομικές πτυχές, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην ΕΚΤ, σύμφωνα με τον 
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πιστωτικών ιδρυμάτων εντός της ζώνης 
του ευρώ.

παρόντα κανονισμό, ειδικά καθήκοντα 
σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την 
εποπτεία ορισμένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων εντός της ζώνης του ευρώ. Στο 
πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού 
μηχανισμού, οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
πρέπει να ασκούν όλες τις λειτουργίες που 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
άμεσης εποπτείας της ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 56
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ως κεντρική τράπεζα της ζώνης του 
ευρώ, με εκτενή εμπειρογνωμοσύνη σε 
ζητήματα μακροοικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ΕΚΤ 
βρίσκεται σε ιδανική θέση προκειμένου να 
αναλάβει εποπτικά καθήκοντα, με εστίαση 
στην προστασία της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος της 
Ευρώπης. Πράγματι, σε πολλά κράτη μέλη 
οι Κεντρικές Τράπεζες είναι ήδη αρμόδιες 
για την εποπτεία των τραπεζών. Επομένως, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην ΕΚΤ ειδικά 
καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που 
αφορούν την εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων εντός της ζώνης του ευρώ.

(11) Ως κεντρική τράπεζα της ζώνης του 
ευρώ, με εκτενή εμπειρογνωμοσύνη σε 
ζητήματα μακροοικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ΕΚΤ 
βρίσκεται σε ιδανική θέση προκειμένου να 
αναλάβει εποπτικά καθήκοντα, με εστίαση 
στην προστασία της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος της 
Ευρώπης. Πράγματι, η συμμετοχή της θα 
συμβάλλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας 
και της αποτελεσματικότητας του 
ολοκληρωμένου εποπτικού μηχανισμού. 
Από την άλλη πλευρά, στα περισσότερα 
κράτη μέλη, οι Κεντρικές Τράπεζες είναι 
ήδη αρμόδιες για την εποπτεία των 
τραπεζών και συνεπώς, ως μέρος ενός 
μακροπρόθεσμου οράματος για 
ενισχυμένη οικονομική και νομισματική 
ένωση, είναι εξίσου σημαντικό να 
αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή για να 
ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΚΤ ως 
πραγματικής κεντρικής τράπεζας. 
Επιπλέον, σε σύγκριση με τις προτάσεις 
για τη μελλοντική δημιουργία μιας νέας 
ευρωπαϊκής αρχής που θα είναι αρμόδια 
για την τραπεζική εποπτεία, η παρούσα 
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λύση έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι δεν 
αυξάνει την πολυπλοκότητα της 
αρχιτεκτονικής των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ. Επομένως, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα 
σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων εντός 
της ζώνης του ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 57
György Schöpflin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ως κεντρική τράπεζα της ζώνης του 
ευρώ, με εκτενή εμπειρογνωμοσύνη σε 
ζητήματα μακροοικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η 
ΕΚΤ βρίσκεται σε ιδανική θέση 
προκειμένου να αναλάβει εποπτικά 
καθήκοντα, με εστίαση στην προστασία 
της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος της 
Ευρώπης. Πράγματι, σε πολλά κράτη μέλη 
οι Κεντρικές Τράπεζες είναι ήδη αρμόδιες 
για την εποπτεία των τραπεζών. Επομένως, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην ΕΚΤ ειδικά 
καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που 
αφορούν την εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων εντός της ζώνης του ευρώ.

(11) Ως κεντρική τράπεζα της ζώνης του 
ευρώ, με πρόσβαση σε πολλαπλούς 
πληροφοριακούς πόρους, με ευρέως 
αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη και 
έχοντας διατηρήσει την αξιοπιστία της 
κατά τη διάρκεια της κρίσης, η ΕΚΤ 
βρίσκεται σε ιδανική θέση προκειμένου να 
αναλάβει εποπτικά καθήκοντα, με εστίαση 
στην προστασία της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος της 
Ευρώπης. Πράγματι, σε πολλά κράτη μέλη 
οι Κεντρικές Τράπεζες είναι ήδη αρμόδιες 
για την εποπτεία των τραπεζών. Επομένως, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην ΕΚΤ ειδικά 
καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που 
αφορούν την εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων εντός της ζώνης του ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 58
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στην ΕΚΤ θα πρέπει να ανατεθούν 
εκείνα τα ειδικά εποπτικά καθήκοντα που 
είναι καίριας σημασίας ώστε να 
διασφαλίζεται συνεπής και 
αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής 
της Ένωσης σχετικά με την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ 
άλλα καθήκοντα θα πρέπει να παραμείνουν 
στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Τα 
καθήκοντα της ΕΚΤ θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα που λαμβάνονται για 
την επίτευξη μακροπροληπτικής 
σταθερότητας.

(12) Στην ΕΚΤ θα πρέπει να ανατεθούν 
εκείνα τα ειδικά εποπτικά καθήκοντα που 
είναι καίριας σημασίας ώστε να 
διασφαλίζεται συνεπής και 
αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής 
της Ένωσης σχετικά με την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ 
άλλα καθήκοντα θα πρέπει να παραμείνουν 
στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Για 
τα καθήκοντα αυτά και για τα πιστωτικά 
ιδρύματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της άμεσης εποπτείας της 
ΕΚΤ, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν αποτελεσματική και 
συνεπή εποπτεία από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές στο πλαίσιο του ενιαίου 
εποπτικού μηχανισμού. Τα καθήκοντα της 
ΕΚΤ θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα 
που λαμβάνονται για την επίτευξη 
μακροπροληπτικής σταθερότητας.

Or. en

Τροπολογία 59
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στην ΕΚΤ θα πρέπει να ανατεθούν 
εκείνα τα ειδικά εποπτικά καθήκοντα που 
είναι καίριας σημασίας ώστε να 
διασφαλίζεται συνεπής και 
αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής 
της Ένωσης σχετικά με την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ 
άλλα καθήκοντα θα πρέπει να παραμείνουν 
στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Τα 
καθήκοντα της ΕΚΤ θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα που λαμβάνονται για 
την επίτευξη μακροπροληπτικής 

(12) Στην ΕΚΤ θα πρέπει να ανατεθούν 
εκείνα τα ειδικά εποπτικά καθήκοντα που 
είναι καίριας σημασίας ώστε να 
διασφαλίζεται συνεπής και 
αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής 
της Ένωσης σχετικά με την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ 
άλλα καθήκοντα θα πρέπει να παραμείνουν 
στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Τα 
καθήκοντα της ΕΚΤ θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα που λαμβάνονται για 
την επίτευξη μακροπροληπτικής 
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σταθερότητας. σταθερότητας. Επομένως, η ανάθεση σε 
μια νομισματική αρχή εποπτικών 
αρμοδιοτήτων δεν θα πρέπει να την 
απομακρύνει από τον πρωταρχικό της 
στόχο, ο οποίος συνίσταται στη 
διασφάλιση της σταθερότητας του 
επιπέδου των τιμών.

Or. el

Τροπολογία 60
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 
συστήματος έχει ουσιώδη σημασία η 
ασφάλεια και η ευρωστία των μεγάλων 
τραπεζών. Ωστόσο, οι πρόσφατες 
εμπειρίες δείχνουν ότι και από τις 
μικρότερες τράπεζες μπορούν να 
προέλθουν απειλές για τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ως εκ 
τούτου, η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι σε θέση 
να ασκεί εποπτικά καθήκοντα όσον 
αφορά όλες τις τράπεζες των 
συμμετεχόντων κρατών μελών.

(13) Τα συστημικώς σημαντικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (SIFI) 
θέτουν σε ιδιαίτερο κίνδυνο τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες. Η ΕΚΤ 
διασφαλίζει ότι τα εν λόγω ιδρύματα 
εφαρμόζουν επιχειρηματικά μοντέλα που 
υπηρετούν τους ανθρώπους και την 
πραγματική οικονομία και όχι τους 
μετόχους τους. Για τον λόγο αυτόν, η 
ΕΚΤ θα πρέπει να εποπτεύει αυτά τα 
ιδρύματα σε στενή συνεργασία με τις 
εθνικές εποπτικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 61
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας πριν (14) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας πριν 
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από την ανάληψη δραστηριότητας 
πιστωτικού ιδρύματος αποτελεί βασική 
προληπτική τεχνική, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι μόνο παράγοντες με υγιή 
οικονομική βάση με οργάνωση ικανή να 
αντιμετωπίσει τους ειδικούς κινδύνους που 
είναι εγγενείς στην αποδοχή καταθέσεων 
και τη χορήγηση πιστώσεων, καθώς και με 
κατάλληλους διευθυντές, ασχολούνται με 
αυτές τις δραστηριότητες. Επομένως, η 
ΕΚΤ θα πρέπει να έχει το καθήκον να 
χορηγεί άδεια λειτουργίας σε πιστωτικά 
ιδρύματα και θα πρέπει να είναι αρμόδια 
για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας.

από την ανάληψη δραστηριότητας 
πιστωτικού ιδρύματος αποτελεί βασική 
προληπτική τεχνική, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι μόνο παράγοντες με υγιή 
οικονομική βάση με οργάνωση ικανή να 
αντιμετωπίσει τους ειδικούς κινδύνους που 
είναι εγγενείς στην αποδοχή καταθέσεων 
και τη χορήγηση πιστώσεων, καθώς και με 
κατάλληλους διευθυντές, ασχολούνται με 
αυτές τις δραστηριότητες. Εντός του 
πεδίου εφαρμογής του άρθρου 4 του 
παρόντος κανονισμού, η ΕΚΤ θα πρέπει 
επομένως να έχει το καθήκον να χορηγεί 
άδεια λειτουργίας σε πιστωτικά ιδρύματα 
και θα πρέπει να είναι αρμόδια για την 
ανάκληση των αδειών λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 62
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η αξιολόγηση της καταλληλότητας 
κάθε νέου ιδιοκτήτη, πριν από την αγορά 
σημαντικού μεριδίου σε πιστωτικό ίδρυμα, 
είναι απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα 
και η οικονομική ευρωστία των ιδιοκτητών 
των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η ΕΚΤ, ως 
θεσμικό όργανο της Ένωσης, βρίσκεται σε 
ιδανική θέση για να διενεργεί την 
αξιολόγηση αυτή, χωρίς να επιβάλλονται 
αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην 
εσωτερική αγορά. Η ΕΚΤ θα πρέπει να 
έχει το καθήκον να αξιολογεί την 
απόκτηση και τη διάθεση σημαντικών 
συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα.

(16) Η αξιολόγηση της καταλληλότητας 
κάθε νέου ιδιοκτήτη, πριν από την αγορά 
σημαντικού μεριδίου σε πιστωτικό ίδρυμα, 
είναι απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα 
και η οικονομική ευρωστία των ιδιοκτητών 
των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η ΕΚΤ, ως 
θεσμικό όργανο της Ένωσης, βρίσκεται σε 
ιδανική θέση για να διενεργεί την 
αξιολόγηση αυτή, χωρίς να επιβάλλονται 
αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην 
εσωτερική αγορά. Εντός του πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 4 του παρόντος 
κανονισμού, η ΕΚΤ θα πρέπει επομένως 
να έχει το καθήκον να αξιολογεί την 
απόκτηση και τη διάθεση σημαντικών 
συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός 
από αυτές που εκτελούνται από τις 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών ή από 



AM\918462EL.doc 17/66 PE500.478v01-00

EL

περιφερειακά υποκαταστήματά τους.

Or. en

Τροπολογία 63
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η συμμόρφωση με τους κανόνες της 
Ένωσης, οι οποίοι επιβάλλουν στα 
πιστωτικά ιδρύματα να κατέχουν ορισμένα 
επίπεδα κεφαλαίου έναντι κινδύνων 
εγγενών στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, να περιορίζουν το μέγεθος των 
εκθέσεων σε μεμονωμένους 
αντισυμβαλλομένους, να δημοσιεύουν 
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων, να 
διαθέτουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα για 
την αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων 
στην αγορά, και να περιορίζουν τη 
μόχλευση, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ευρωστία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων από άποψη 
προληπτικής εποπτείας. Η ΕΚΤ θα πρέπει 
να έχει το καθήκον να διασφαλίζει 
συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες και 
να καθορίζει υψηλότερες απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας, όπως και να 
εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα στα πιστωτικά 
ιδρύματα, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
που προβλέπονται στις ενωσιακές πράξεις.

(17) Η συμμόρφωση με τους κανόνες της 
Ένωσης, οι οποίοι επιβάλλουν στα 
πιστωτικά ιδρύματα να κατέχουν ορισμένα 
επίπεδα κεφαλαίου έναντι κινδύνων 
εγγενών στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, να περιορίζουν το μέγεθος των 
εκθέσεων σε μεμονωμένους 
αντισυμβαλλομένους, να δημοσιεύουν 
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων, να 
διαθέτουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα για 
την αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων 
στην αγορά, και να περιορίζουν τη 
μόχλευση, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ευρωστία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων από άποψη 
προληπτικής εποπτείας. Εντός του πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 4 του παρόντος 
κανονισμού, η ΕΚΤ θα πρέπει επομένως
να έχει το καθήκον να διασφαλίζει 
συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες και 
να καθορίζει υψηλότερες απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας, όπως και να 
εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα στα πιστωτικά 
ιδρύματα, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
που προβλέπονται στις ενωσιακές πράξεις.

Or. en
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Τροπολογία 64
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα πρόσθετα κεφαλαιακά αποθέματα 
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποθέματος ασφαλείας διατήρησης 
κεφαλαίου και ενός αντικυκλικού 
κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
πιστωτικά ιδρύματα συγκεντρώνουν 
επαρκή κεφαλαιακή βάση σε περιόδους 
οικονομικής ανάπτυξης ώστε να 
απορροφούν ζημίες σε περιόδους ακραίων 
καταστάσεων, αποτελούν βασικά εργαλεία 
προληπτικής εποπτείας, που διασφαλίζουν 
ότι υπάρχει διαθέσιμη επαρκής δυνατότητα 
απορρόφησης των ζημιών. Η ΕΚΤ θα 
πρέπει να έχει το καθήκον να επιβάλλει τα 
εν λόγω αποθέματα ασφαλείας και να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων προς αυτά.

(18) Τα πρόσθετα κεφαλαιακά αποθέματα 
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποθέματος ασφαλείας διατήρησης 
κεφαλαίου, ενός αντικυκλικού 
κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας και 
ενός αποθέματος ασφαλείας SIFI, όπως 
συμφωνήθηκε στην τέταρτη οδηγία περί 
κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD IV), 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
πιστωτικά ιδρύματα συγκεντρώνουν 
επαρκή κεφαλαιακή βάση σε περιόδους 
οικονομικής ανάπτυξης ώστε να 
απορροφούν ζημίες σε περιόδους ακραίων 
καταστάσεων, αποτελούν βασικά εργαλεία 
προληπτικής εποπτείας, που διασφαλίζουν 
ότι υπάρχει διαθέσιμη επαρκής δυνατότητα 
απορρόφησης των ζημιών. Εντός του 
πεδίου εφαρμογής του άρθρου 4 του 
παρόντος κανονισμού, η ΕΚΤ θα πρέπει 
επομένως να έχει το καθήκον να επιβάλλει 
τα εν λόγω αποθέματα ασφαλείας και να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων προς αυτά.

Or. en

Τροπολογία 65
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ασφάλεια και η ευρωστία ενός 
πιστωτικού ιδρύματος εξαρτώνται επίσης 
από την κατανομή επαρκούς εσωτερικού 
κεφαλαίου, λαμβανομένων υπόψη των 

(19) Η ασφάλεια και η ευρωστία ενός 
πιστωτικού ιδρύματος εξαρτώνται επίσης 
από την κατανομή επαρκούς εσωτερικού 
κεφαλαίου, λαμβανομένων υπόψη των 
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κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να 
εκτεθεί, και από την ύπαρξη κατάλληλων 
δομών εσωτερικής οργάνωσης και 
ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης. 
Συνεπώς, η ΕΚΤ θα πρέπει να έχει το 
καθήκον να εφαρμόζει απαιτήσεις που 
διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα 
διαθέτουν άρτιες ρυθμίσεις, διαδικασίες 
και μηχανισμούς διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών και 
διαδικασιών για την αξιολόγηση και τη 
διατήρηση της επάρκειας των εσωτερικών 
τους κεφαλαίων. Σε περίπτωση ελλείψεων, 
θα πρέπει επίσης να έχει το καθήκον να 
επιβάλλει ενδεδειγμένα μέτρα, μεταξύ 
άλλων ειδικές απαιτήσεις πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων, ειδικές απαιτήσεις 
δημοσίευσης και ειδικές απαιτήσεις 
ρευστότητας.

κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να 
εκτεθεί, και από την ύπαρξη κατάλληλων 
δομών εσωτερικής οργάνωσης και 
ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης. 
Εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 
4 του παρόντος κανονισμού, η ΕΚΤ θα 
πρέπει συνεπώς να έχει το καθήκον να 
εφαρμόζει απαιτήσεις που διασφαλίζουν 
ότι τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν 
άρτιες ρυθμίσεις, διαδικασίες και 
μηχανισμούς διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών και 
διαδικασιών για την αξιολόγηση και τη 
διατήρηση της επάρκειας των εσωτερικών 
τους κεφαλαίων. Σε περίπτωση ελλείψεων, 
θα πρέπει επίσης να έχει το καθήκον να 
επιβάλλει ενδεδειγμένα μέτρα, μεταξύ 
άλλων ειδικές απαιτήσεις πρόσθετων ιδίων 
κεφαλαίων, ειδικές απαιτήσεις 
δημοσίευσης και ειδικές απαιτήσεις 
ρευστότητας.

Or. en

Τροπολογία 66
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, πρέπει να 
ανορθώνεται η χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κατάσταση ενός ιδρύματος, η 
οποία έχει επιδεινωθεί, πριν αυτό το 
ίδρυμα φθάσει σε σημείο που οι αρχές να 
μην έχουν άλλη εναλλακτική λύση πλην 
της εξυγίανσής του. Η ΕΚΤ θα πρέπει να 
έχει το καθήκον να προβαίνει σε ενέργειες 
έγκαιρης παρέμβασης, όπως ορίζονται στη 
σχετική ενωσιακή νομοθεσία. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να συντονίζει τις ενέργειές της 
έγκαιρης παρέμβασης με τις σχετικές 
αρχές εξυγίανσης. Εν αναμονή της 

(21) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, πρέπει να 
ανορθώνεται η χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κατάσταση ενός ιδρύματος, η 
οποία έχει επιδεινωθεί, πριν αυτό το 
ίδρυμα φθάσει σε σημείο που οι αρχές να 
μην έχουν άλλη εναλλακτική λύση πλην 
της εξυγίανσής του. Εντός του πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 4 του παρόντος 
κανονισμού, η ΕΚΤ θα πρέπει συνεπώς να 
έχει το καθήκον να προβαίνει σε ενέργειες 
έγκαιρης παρέμβασης, όπως ορίζονται στη 
σχετική ενωσιακή νομοθεσία. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να συντονίζει τις ενέργειές της 
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ανάθεσης εξουσιών εξυγίανσης σε 
ευρωπαϊκό όργανο, η ΕΚΤ θα πρέπει 
επιπλέον να προβαίνει σε κατάλληλο 
συντονισμό με τις σχετικές εθνικές αρχές, 
ώστε να διασφαλίζεται κοινή αντίληψη ως 
προς τις αντίστοιχες αρμοδιότητες σε 
περίπτωση κρίσεων, ιδίως στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών ομάδων διαχείρισης 
κρίσεων και στα μελλοντικά σώματα 
εξυγίανσης που συγκροτούνται για τους 
σκοπούς αυτούς.

έγκαιρης παρέμβασης με τις σχετικές 
αρχές εξυγίανσης. Εν αναμονή της 
ανάθεσης εξουσιών εξυγίανσης σε 
ευρωπαϊκό όργανο, η ΕΚΤ θα πρέπει 
επιπλέον να προβαίνει σε κατάλληλο 
συντονισμό με τις σχετικές εθνικές αρχές, 
ώστε να διασφαλίζεται κοινή αντίληψη ως 
προς τις αντίστοιχες αρμοδιότητες σε 
περίπτωση κρίσεων, ιδίως στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών ομάδων διαχείρισης 
κρίσεων και στα μελλοντικά σώματα 
εξυγίανσης που συγκροτούνται για τους 
σκοπούς αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 67
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η ανάθεση εποπτικών καθηκόντων 
στην ΕΚΤ για ορισμένα από τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι συνεπής με το πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), 
που δημιουργήθηκε το 2010 και τον 
υποκείμενο στόχο του να αναπτυχθεί το 
ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και να ενισχυθεί 
η σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η συνεργασία 
μεταξύ των εποπτικών αρχών των 
τραπεζών και των εποπτικών αρχών του 
ασφαλιστικού τομέα και των αγορών 
κινητών αξιών είναι σημαντική, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και να 
διασφαλιστεί κατάλληλη εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που 
δραστηριοποιούνται επίσης στους τομείς 
των ασφαλίσεων και των κινητών αξιών. 
Επομένως, θα πρέπει να απαιτείται από την 
ΕΚΤ να συνεργάζεται στενά με την ΕΑΤ, 

(24) Η ανάθεση εποπτικών καθηκόντων 
στην ΕΚΤ για ορισμένα από τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι συνεπής με το πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), 
που δημιουργήθηκε το 2010 και τον 
υποκείμενο στόχο του να αναπτυχθεί το 
ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και να ενισχυθεί 
η σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η συνεργασία 
μεταξύ των εποπτικών αρχών των 
τραπεζών και των εποπτικών αρχών του 
ασφαλιστικού τομέα και των αγορών 
κινητών αξιών είναι σημαντική, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και να 
διασφαλιστεί κατάλληλη εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που 
δραστηριοποιούνται επίσης στους τομείς 
των ασφαλίσεων και των κινητών αξιών. 
Επομένως, θα πρέπει να απαιτείται από την 
ΕΚΤ να συνεργάζεται στενά με την ΕΑΤ, 



AM\918462EL.doc 21/66 PE500.478v01-00

EL

την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ.

την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ. Η 
ΕΚΤ θα πρέπει να ασκεί τα εποπτικά της 
καθήκοντα με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων των άλλων συμμετεχόντων 
του ΕΣΧΕ.

Or. en

Τροπολογία 68
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ακεραιότητα της ενιαίας 
χρηματοπιστωτικής αγοράς, η ΕΑΤ 
διατηρεί τον ρόλο της και όλες τις 
υφιστάμενες αρμοδιότητες και 
καθήκοντά της: θα πρέπει να συνεχίσει 
να αναπτύσσει και να διασφαλίζει την 
εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου 
κανόνων που ισχύει για όλα τα κράτη 
μέλη, καθώς και να ενισχύει τη σύγκλιση 
των εποπτικών πρακτικών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Επιπρόσθετα, στην ΕΑΤ θα 
πρέπει πλέον να ανατεθεί το καθήκον της 
προπαρασκευής ενός ενιαίου εγχειριδίου 
εποπτείας με στόχο τη συμπλήρωση του 
ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ και 
τη διασφάλιση της συνοχής στην 
εποπτεία των τραπεζών.

Or. en

Τροπολογία 69
Paulo Rangel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να διασφαλίζεται συνέπεια μεταξύ 
των εποπτικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην ΕΚΤ και της λήψης 
αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΑΤ, η ΕΚΤ 
θα πρέπει να συντονίζει μια κοινή θέση 
μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών 
αρχών των συμμετεχόντων κρατών μελών 
όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της.

(25) Για να διασφαλίζεται συνέπεια μεταξύ 
των εποπτικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην ΕΚΤ και της λήψης 
αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΑΤ, η ΕΚΤ 
θα πρέπει να συντονίζει μια κοινή θέση 
μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών 
αρχών των συμμετεχόντων κρατών μελών 
όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της. Η ΕΚΤ πρέπει να 
σέβεται απολύτως τον ρόλο της ΕΑΤ.

Or. en

Τροπολογία 70
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η ΕΚΤ θα πρέπει να εκτελεί τα 
καθήκοντά της υπό την επιφύλαξη και 
τηρουμένου του όποιου σχετικού κανόνα 
της ενωσιακής νομοθεσίας, όπου 
συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του 
πρωτογενούς και δευτερογενούς 
ενωσιακού δικαίου, οι αποφάσεις της 
Επιτροπής στον τομέα των κρατικών 
ενισχύσεων, οι κανόνες ανταγωνισμού και 
ελέγχου των συγχωνεύσεων και το ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων, που εφαρμόζονται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Η ΕΑΤ είναι 
επιφορτισμένη με την κατάρτιση σχεδίων 
τεχνικών προτύπων και κατευθυντηρίων 
γραμμών και συστάσεων, που να 
διασφαλίζουν την εποπτική σύγκλιση και 
τη συνοχή των εποπτικών αποτελεσμάτων 
εντός της ΕΕ. Η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να 
αντικαταστήσει την ΕΑΤ στην άσκηση 
αυτών των καθηκόντων και, συνεπώς, θα 

(26) Η ΕΚΤ θα πρέπει να εκτελεί τα 
καθήκοντά της υπό την επιφύλαξη και 
τηρουμένου του όποιου σχετικού κανόνα 
της ενωσιακής νομοθεσίας, όπου 
συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του 
πρωτογενούς και δευτερογενούς 
ενωσιακού δικαίου, οι αποφάσεις της 
Επιτροπής στον τομέα των κρατικών 
ενισχύσεων, οι κανόνες ανταγωνισμού και 
ελέγχου των συγχωνεύσεων, το ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων, που εφαρμόζονται σε 
όλα τα κράτη μέλη και το ενιαίο εγχειρίδιο 
εποπτείας που θα καταρτίσει η ΕΑΤ. Η 
ΕΑΤ είναι επιφορτισμένη με την 
κατάρτιση σχεδίων τεχνικών προτύπων και 
κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων, 
που να διασφαλίζουν την εποπτική 
σύγκλιση και τη συνοχή των εποπτικών 
αποτελεσμάτων εντός της ΕΕ. Η ΕΚΤ δεν 
θα πρέπει να αντικαταστήσει την ΕΑΤ 
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πρέπει να ασκεί εξουσίες για την έκδοση 
κανονισμών σύμφωνα με το άρθρο 132 της 
ΣΛΕΕ μόνον όταν οι ενωσιακές πράξεις 
που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με βάση σχέδια που 
καταρτίζονται από την ΕΑΤ, ή οι 
κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις 
που εκδίδονται από την ΕΑΤ δεν 
ασχολούνται με ορισμένες πτυχές που είναι 
αναγκαίες για την ορθή άσκηση των 
καθηκόντων της ΕΚΤ ή δεν ασχολούνται 
με αυτά αρκετά λεπτομερώς.

στην άσκηση αυτών των καθηκόντων και, 
συνεπώς, θα πρέπει να ασκεί εξουσίες για 
την έκδοση κανονισμών σύμφωνα με το 
άρθρο 132 της ΣΛΕΕ μόνον όταν οι 
ενωσιακές πράξεις που εγκρίνονται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση σχέδια 
που καταρτίζονται από την ΕΑΤ, ή οι 
κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις 
που εκδίδονται από την ΕΑΤ δεν 
ασχολούνται με ορισμένες πτυχές που είναι 
αναγκαίες για την ορθή άσκηση των 
καθηκόντων της ΕΚΤ ή δεν ασχολούνται 
με αυτά αρκετά λεπτομερώς.

Or. en

Τροπολογία 71
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν 
σημαντική και μακρόχρονη 
εμπειρογνωμοσύνη στην εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων στο έδαφός τους, 
καθώς και όσον αφορά τις οικονομικές, 
οργανωτικές και πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητές τους. Έχουν συγκροτήσει 
ένα μεγάλο σώμα αφοσιωμένου και 
εξαιρετικά ειδικευμένου προσωπικού για 
τους σκοπούς αυτούς. Επομένως, για να 
διασφαλιστεί ευρωπαϊκή εποπτεία υψηλού 
επιπέδου, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα 
πρέπει να επικουρούν την ΕΚΤ κατά την 
προπαρασκευή και την εφαρμογή των 
σχετικών πράξεων για την άσκηση από 
την ΕΚΤ των εποπτικών της 
καθηκόντων. Στα καθήκοντά τους θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται ιδίως η 
συνεχής καθημερινή αξιολόγηση της 
κατάστασης μιας τράπεζας και οι 
συναφείς επιτόπιες εξακριβώσεις.

(28) Οι εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν 
σημαντική και μακρόχρονη 
εμπειρογνωμοσύνη στην εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων στο έδαφός τους, 
καθώς και όσον αφορά τις οικονομικές, 
οργανωτικές και πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητές τους. Έχουν συγκροτήσει 
ένα μεγάλο σώμα αφοσιωμένου και 
εξαιρετικά ειδικευμένου προσωπικού για 
τους σκοπούς αυτούς. Ωστόσο, στο 
παρελθόν, ορισμένες εθνικές εποπτικές 
αρχές δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν 
τους κινδύνους στα χρηματοπιστωτικά 
τους συστήματα. Επομένως, για να 
διασφαλιστεί ευρωπαϊκή εποπτεία υψηλού 
επιπέδου, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα 
πρέπει να συνεργάζονται στενά με την 
ΕΚΤ κατά την προπαρασκευή και την 
εφαρμογή των πράξεων έως ότου, αφού 
πρώτα διεξαχθεί εμπεριστατωμένη 
νομική ανάλυση, τα εν λόγω καθήκοντα 
μεταβιβασθούν σε ανεξάρτητο ειδικό 
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ευρωπαϊκό όργανο που θα είναι αρμόδιο 
για την εποπτεία όλων των ιδρυμάτων 
στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 72
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Όσον αφορά την εποπτεία 
διασυνοριακών τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και 
εκτός της ζώνης του ευρώ, η ΕΚΤ θα 
πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις 
αρμόδιες αρχές των μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών. Ως αρμόδια αρχή, η ΕΚΤ 
θα πρέπει να υπόκειται στις συναφείς 
υποχρεώσεις να συνεργάζεται και να 
ανταλλάσσει πληροφορίες βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, θα πρέπει δε να 
συμμετέχει πλήρως στα σώματα εποπτών. 
Εξάλλου, αφού η άσκηση εποπτικών 
καθηκόντων από ένα ευρωπαϊκό θεσμικό 
όργανο αποφέρει σαφή οφέλη από άποψη 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας και 
διατηρήσιμης ολοκλήρωσης της αγοράς, τα 
κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στο 
κοινό νόμισμα θα πρέπει άρα να έχουν και 
αυτά τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στον νέο μηχανισμό. Ωστόσο, αναγκαία 
προϋπόθεση για αποτελεσματική άσκηση 
των εποπτικών καθηκόντων είναι να 
εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς 
καθυστέρηση οι εποπτικές αποφάσεις. Τα 
κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο νέο μηχανισμό θα 
πρέπει, επομένως, να αναλάβουν να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές αρμόδιες 
αρχές τους θα συμμορφώνονται και θα 
υιοθετούν κάθε μέτρο σχετικά με τα 
πιστωτικά ιδρύματα, το οποίο ζητείται από 

(29) Όσον αφορά την εποπτεία 
διασυνοριακών τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και 
εκτός της ζώνης του ευρώ, η ΕΚΤ θα 
πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις 
αρμόδιες αρχές των μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών. Ως αρμόδια αρχή, η ΕΚΤ 
θα πρέπει να υπόκειται στις συναφείς 
υποχρεώσεις να συνεργάζεται και να 
ανταλλάσσει πληροφορίες βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας, θα πρέπει δε να 
συμμετέχει πλήρως στα σώματα εποπτών. 
Εξάλλου, αφού η άσκηση εποπτικών 
καθηκόντων από ένα ευρωπαϊκό θεσμικό 
όργανο αποφέρει σαφή οφέλη από άποψη 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας και 
διατηρήσιμης ολοκλήρωσης της αγοράς, τα 
κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στο 
κοινό νόμισμα θα πρέπει άρα να έχουν και 
αυτά τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στον νέο μηχανισμό. Ωστόσο, αναγκαία 
προϋπόθεση για αποτελεσματική άσκηση 
των εποπτικών καθηκόντων είναι να 
εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς 
καθυστέρηση οι εποπτικές αποφάσεις. Τα 
κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο νέο μηχανισμό θα 
πρέπει, επομένως, να αναλάβουν να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές αρμόδιες 
αρχές τους θα συμμορφώνονται και θα 
υιοθετούν κάθε μέτρο σχετικά με τα 
πιστωτικά ιδρύματα, το οποίο ζητείται από 
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την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ θα πρέπει να μπορεί να 
καθιερώνει στενή συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους που 
δεν συμμετέχει στο κοινό νόμισμα. Θα
πρέπει να υποχρεούται να καθιερώσει τη 
συνεργασία, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Οι προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες οι εκπρόσωποι των αρμοδίων 
αρχών των κρατών μελών που 
καθιέρωσαν στενή συνεργασία λαμβάνουν 
μέρος στις δραστηριότητες του 
εποπτικού συμβουλίου θα πρέπει να 
επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή 
των εν λόγω εκπροσώπων, λαμβανομένων 
υπόψη των ορίων που απορρέουν από το 
καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, 
ιδίως όσον αφορά την ακεραιότητα της 
διαδικασίας λήψης των αποφάσεών της.

την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ θα πρέπει να μπορεί να 
καθιερώνει στενή συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους που 
δεν συμμετέχει στο κοινό νόμισμα. Θα 
πρέπει να υποχρεούται να καθιερώσει τη 
συνεργασία, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Σε αυτές 
περιλαμβάνεται το ότι τα εν λόγω κράτη 
μέλη αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν ότι 
οι εθνικές αρμόδιες αρχές τους θα τηρούν 
και θα εγκρίνουν οποιοδήποτε μέτρο, 
σχετικό με τα πιστωτικά ιδρύματα, 
ζητήσει η ΕΚΤ, καθώς και η υποχρέωση 
να θεσπίσουν εθνικές νομικές πράξεις για 
να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές αρμόδιες 
αρχές τους θα υποχρεούνται να εγκρίνουν 
οποιοδήποτε μέτρο, σχετικό με τα 
πιστωτικά ιδρύματα, ζητήσει η ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 73
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οι 
εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών των 
κρατών μελών που καθιέρωσαν στενή 
συνεργασία λαμβάνουν μέρος στις 
δραστηριότητες του εποπτικού 
συμβουλίου, θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
σε αυτούς πλήρη και ισότιμη 
εκπροσώπηση με τους εκπροσώπους των 
αρμόδιων αρχών των συμμετεχόντων 
κρατών μελών, και όσον αφορά τα 
δικαιώματα ψήφου.

Or. en
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Τροπολογία 74
György Schöpflin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Στο πλαίσιο των διαδικασιών της για 
τη λήψη αποφάσεων, η ΕΚΤ θα πρέπει να 
δεσμεύεται από τους ενωσιακούς κανόνες 
και τις γενικές αρχές για δίκαιη δίκη και 
διαφάνεια. Θα πρέπει να γίνεται πλήρως 
σεβαστό το δικαίωμα ακρόασης για τους 
αποδέκτες των αποφάσεων της ΕΚΤ.

(33) Στο πλαίσιο των διαδικασιών της για 
τη λήψη αποφάσεων, η ΕΚΤ θα πρέπει να 
δεσμεύεται από τους ενωσιακούς κανόνες 
και τις γενικές αρχές για δίκαιη δίκη και 
διαφάνεια. Θα πρέπει να γίνεται πλήρως 
σεβαστό το δικαίωμα ακρόασης για τους 
αποδέκτες των αποφάσεων της ΕΚΤ. Το 
εποπτικό συμβούλιο θα πρέπει να 
δημοσιεύει τη σύνοψη των πρακτικών 
του.

Or. en

Τροπολογία 75
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Κατόπιν αιτήματος των 
κοινοβουλίων των συμμετεχόντων 
κρατών μελών και των κρατών μελών 
που έχουν καθιερώσει στενή συνεργασία 
με την ΕΚΤ, μπορεί να καλείται σε 
ακρόαση στις αρμόδιες επιτροπές των 
οικείων εθνικών κοινοβουλίων ένας 
εκπρόσωπος του εποπτικού συμβουλίου 
της ΕΚΤ, μαζί με την αρμόδια εθνική 
αρχή, σχετικά με την εκτέλεση των 
εποπτικών καθηκόντων του.

Or. en
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Τροπολογία 76
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34β) Δυνάμει του άρθρου 263 της ΣΛΕΕ, 
το Δικαστήριο της ΕΕ πρέπει να είναι σε 
θέση να εξετάζει τη νομιμότητα των 
πράξεων της ΕΚΤ, όταν αυτή ενεργεί υπό 
την ιδιότητά της ως επόπτη, οι οποίες 
πρόκειται να έχουν νομικές επιπτώσεις σε 
τρίτα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 77
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η ΕΚΤ είναι αρμόδια για την άσκηση 
λειτουργιών νομισματικής πολιτικής, με 
σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας των 
τιμών σύμφωνα με το άρθρο 127 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η άσκηση των 
εποπτικών καθηκόντων έχει ως στόχο την 
προστασία της ασφάλειας και της 
ευρωστίας των πιστωτικών ιδρυμάτων,
καθώς και της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος. 
Προκειμένου να αποφευχθούν 
συγκρούσεις συμφερόντων και να 
διασφαλίζεται ότι κάθε λειτουργία 
ασκείται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
στόχους, η ΕΚΤ θα πρέπει να διασφαλίζει 
την άσκησή τους με πλήρη διαχωρισμό.

(35) Η ΕΚΤ είναι αρμόδια για την άσκηση 
λειτουργιών νομισματικής πολιτικής, με 
σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας των 
τιμών σύμφωνα με το άρθρο 127 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η άσκηση των 
εποπτικών καθηκόντων έχει ως στόχο την 
προστασία της ασφάλειας και της 
ευρωστίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
καθώς και της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος. 
Προκειμένου να αποφευχθούν 
συγκρούσεις συμφερόντων και να 
διασφαλίζεται ότι κάθε λειτουργία 
ασκείται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
στόχους, η ΕΚΤ θα πρέπει να διασφαλίζει 
την άσκησή τους με πλήρη διαχωρισμό. Το 
προσωπικό που συμβάλλει στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που ανατίθενται στην 
ΕΚΤ δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να είναι οργανωτικά διαχωρισμένο 
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από το υπόλοιπο προσωπικό της ΕΚΤ και 
πρέπει να υπόκειται σε διαφορετικές 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 78
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Ο σχεδιασμός του θεσμικού, 
οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου 
για την άσκηση από την ΕΚΤ εποπτικών 
καθηκόντων στα πιστωτικά ιδρύματα της 
ευρωζώνης θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει την καθιέρωση 
«σινικών τειχών» εντός της ΕΚΤ, ώστε 
να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός 
διαχωρισμός των νομισματικών και 
λοιπών καθηκόντων της ΕΚΤ από τα 
(μελλοντικά) εποπτικά της καθήκοντα.

Or. el

Τροπολογία 79
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συσταθεί 
στο πλαίσιο της ΕΚΤ ένα εποπτικό 
συμβούλιο, αρμόδιο για την 
προπαρασκευή αποφάσεων επί εποπτικών 
θεμάτων, όπου θα ενσωματώνεται η ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη των εθνικών εποπτικών 
αρχών. Επομένως στο συμβούλιο θα 
πρέπει να προεδρεύει ένας/μια Πρόεδρος 

(36) Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συσταθεί 
στο πλαίσιο της ΕΚΤ ένα εποπτικό 
συμβούλιο, αρμόδιο για την 
προπαρασκευή αποφάσεων επί εποπτικών 
θεμάτων, όπου θα ενσωματώνεται η ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη των εθνικών εποπτικών 
αρχών. Επομένως στο συμβούλιο θα 
πρέπει να προεδρεύει ένας/μια Πρόεδρος 
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και ένας/μια Αντιπρόεδρος, που 
εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ και το συμβούλιο θα πρέπει να 
απαρτίζεται, επιπλέον, από εκπροσώπους 
της ΕΚΤ και των εθνικών αρχών. 
Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη 
εναλλαγή, με ταυτόχρονη διασφάλιση της 
πλήρους ανεξαρτησίας του/της Προέδρου 
και του/της Αντιπροέδρου, η θητεία τους 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
ούτε να είναι ανανεώσιμη. Για να 
διασφαλίζεται πλήρης συντονισμός με τις 
δραστηριότητες της ΕΑΤ και με τις 
πολιτικές της Ένωσης σχετικά με την
προληπτική εποπτεία η ΕΑΤ και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
παρατηρητές στο εποπτικό συμβούλιο. 
Για την εκτέλεση των εποπτικών 
καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ 
απαιτείται η έκδοση μεγάλου αριθμού 
τεχνικά πολύπλοκων πράξεων και 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
αποφάσεων για τα επιμέρους πιστωτικά 
ιδρύματα. Προκειμένου να εκτελούνται 
αποτελεσματικά τα εν λόγω καθήκοντα, 
σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού 
από καθήκοντα που άπτονται της 
νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ θα πρέπει να μπορεί 
να αναθέτει στο εποπτικό συμβούλιο
ορισμένα, σαφώς καθορισμένα, εποπτικά 
καθήκοντα και συναφείς αποφάσεις, υπό 
την επίβλεψη και την ευθύνη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί 
να δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις στο εν 
λόγω όργανο. Το εποπτικό συμβούλιο 
μπορεί να επικουρείται από διευθύνουσα 
επιτροπή, με πιο περιορισμένη σύνθεση.

και ένας/μια Αντιπρόεδρος, που 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ με βάση ανοικτή διαδικασία 
υποβολής υποψηφιοτήτων και 
επαγγελματική αξιολόγηση και 
επιβεβαίωση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το συμβούλιο θα πρέπει 
να απαρτίζεται, επιπλέον, από 
εκπροσώπους της ΕΚΤ, των εθνικών 
αρχών, της ΕΑΤ και των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προκειμένου 
να υπάρχει κατάλληλη εναλλαγή, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση της πλήρους 
ανεξαρτησίας του/της Προέδρου και 
του/της Αντιπροέδρου, η θητεία τους δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη, ούτε 
να είναι ανανεώσιμη. Θα πρέπει να 
τηρείται ισορροπία μεταξύ των φύλων. 
Για να διασφαλίζεται πλήρης συντονισμός 
με τις πολιτικές της Ένωσης σχετικά με 
την προληπτική εποπτεία η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι παρατηρητής
στο εποπτικό συμβούλιο. Για την εκτέλεση 
των εποπτικών καθηκόντων που 
ανατίθενται στην ΕΚΤ απαιτείται η έκδοση 
μεγάλου αριθμού τεχνικά πολύπλοκων 
πράξεων και αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων για τα 
επιμέρους πιστωτικά ιδρύματα. 
Προκειμένου να εκτελούνται 
αποτελεσματικά τα εν λόγω καθήκοντα, 
σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού 
από καθήκοντα που άπτονται της 
νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ αναθέτει ορισμένα, 
σαφώς καθορισμένα, εποπτικά καθήκοντα 
και συναφείς αποφάσεις στο εποπτικό 
συμβούλιο, το οποίο, ως εκ τούτου, δεν 
τελεί πλέον υπό την επίβλεψη και την 
ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 
εποπτικό συμβούλιο μπορεί να 
επικουρείται από διευθύνουσα επιτροπή, 
με πιο περιορισμένη σύνθεση. Η 
διευθύνουσα επιτροπή θα ασκεί τα 
καθήκοντά της προς το συμφέρον της 
Ένωσης ως συνόλου και θα ενεργεί χωρίς 
να διαθέτει εξουσίες λήψης αποφάσεων.
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Or. en

Τροπολογία 80
György Schöpflin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συσταθεί 
στο πλαίσιο της ΕΚΤ ένα εποπτικό 
συμβούλιο, αρμόδιο για την 
προπαρασκευή αποφάσεων επί εποπτικών 
θεμάτων, όπου θα ενσωματώνεται η ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη των εθνικών εποπτικών 
αρχών. Επομένως στο συμβούλιο θα 
πρέπει να προεδρεύει ένας/μια Πρόεδρος 
και ένας/μια Αντιπρόεδρος, που 
εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ και το συμβούλιο θα πρέπει να 
απαρτίζεται, επιπλέον, από εκπροσώπους 
της ΕΚΤ και των εθνικών αρχών.
Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη 
εναλλαγή, με ταυτόχρονη διασφάλιση της 
πλήρους ανεξαρτησίας του/της Προέδρου 
και του/της Αντιπροέδρου, η θητεία τους
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
ούτε να είναι ανανεώσιμη. Για να 
διασφαλίζεται πλήρης συντονισμός με τις 
δραστηριότητες της ΕΑΤ και με τις 
πολιτικές της Ένωσης σχετικά με την 
προληπτική εποπτεία η ΕΑΤ και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
παρατηρητές στο εποπτικό συμβούλιο. Για 
την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων 
που ανατίθενται στην ΕΚΤ απαιτείται η 
έκδοση μεγάλου αριθμού τεχνικά 
πολύπλοκων πράξεων και αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων για τα 
επιμέρους πιστωτικά ιδρύματα. 
Προκειμένου να εκτελούνται 
αποτελεσματικά τα εν λόγω καθήκοντα, 
σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού 
από καθήκοντα που άπτονται της 
νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό 

(36) Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συσταθεί 
στο πλαίσιο της ΕΚΤ ένα εποπτικό 
συμβούλιο, αρμόδιο για την 
προπαρασκευή αποφάσεων επί εποπτικών 
θεμάτων, όπου θα ενσωματώνεται η ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη των εθνικών εποπτικών 
αρχών. Το συμβούλιο θα πρέπει να
απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΕΚΤ 
και των εθνικών αρχών των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Στο 
συμβούλιο θα πρέπει να προεδρεύει 
ένας/μια Πρόεδρος που διορίζεται από το 
εποπτικό συμβούλιο με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
τις αγορές και την πείρα του σχετικά με 
τη χρηματοοικονομική εποπτεία και 
ρύθμιση, μετά από ανοικτή διαδικασία 
επιλογής. Επίσης το εποπτικό συμβούλιο 
εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον/την 
Αντιπρόεδρο που θα εκτελεί τις 
λειτουργίες του Προέδρου όταν ο 
τελευταίος απουσιάζει. Η θητεία του/της 
Προέδρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
πέντε έτη και πρέπει να είναι ανανεώσιμη 
άπαξ. Η θητεία του/της Αντιπροέδρου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη, ούτε 
να είναι ανανεώσιμη. Για να διασφαλίζεται 
πλήρης συντονισμός με τις δραστηριότητες 
της ΕΑΤ και με τις πολιτικές της Ένωσης 
σχετικά με την προληπτική εποπτεία η 
ΕΑΤ και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
παρατηρητές στο εποπτικό συμβούλιο. Για 
την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων 
που ανατίθενται στην ΕΚΤ απαιτείται η 
έκδοση μεγάλου αριθμού τεχνικά 
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Συμβούλιο της ΕΚΤ θα πρέπει να μπορεί 
να αναθέτει στο εποπτικό συμβούλιο 
ορισμένα, σαφώς καθορισμένα, εποπτικά 
καθήκοντα και συναφείς αποφάσεις, υπό 
την επίβλεψη και την ευθύνη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί 
να δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις στο εν 
λόγω όργανο. Το εποπτικό συμβούλιο 
μπορεί να επικουρείται από διευθύνουσα 
επιτροπή, με πιο περιορισμένη σύνθεση.

πολύπλοκων πράξεων και αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων για τα 
επιμέρους πιστωτικά ιδρύματα. 
Προκειμένου να εκτελούνται 
αποτελεσματικά τα εν λόγω καθήκοντα, 
σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού 
από καθήκοντα που άπτονται της 
νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ θα πρέπει να μπορεί 
να αναθέτει στο εποπτικό συμβούλιο 
ορισμένα, σαφώς καθορισμένα, εποπτικά 
καθήκοντα και συναφείς αποφάσεις, υπό 
την επίβλεψη και την ευθύνη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί 
να δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις στο εν 
λόγω όργανο. Κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, το εποπτικό συμβούλιο 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά 
γεγονότα και όλες τις περιστάσεις στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και πρέπει να 
εκτελεί τα καθήκοντά του προς το 
συμφέρον της Ένωσης ως συνόλου. Οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές των 
συμμετεχόντων κρατών μελών που 
εκπροσωπούνται στο εποπτικό συμβούλιο 
πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 81
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συσταθεί 
στο πλαίσιο της ΕΚΤ ένα εποπτικό 
συμβούλιο, αρμόδιο για την 
προπαρασκευή αποφάσεων επί εποπτικών 
θεμάτων, όπου θα ενσωματώνεται η ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη των εθνικών εποπτικών 
αρχών. Επομένως στο συμβούλιο θα 
πρέπει να προεδρεύει ένας/μια Πρόεδρος 
και ένας/μια Αντιπρόεδρος, που 

(36) Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συσταθεί 
στο πλαίσιο της ΕΚΤ ένα εποπτικό 
συμβούλιο, αρμόδιο για την 
προπαρασκευή αποφάσεων επί εποπτικών 
θεμάτων, όπου θα ενσωματώνεται η ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη των εθνικών εποπτικών 
αρχών. Επομένως στο συμβούλιο θα 
πρέπει να προεδρεύει ένας/μια Πρόεδρος, 
που εκλέγεται από το Διοικητικό 
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εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ και το συμβούλιο θα πρέπει να 
απαρτίζεται, επιπλέον, από εκπροσώπους 
της ΕΚΤ και των εθνικών αρχών. 
Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη 
εναλλαγή, με ταυτόχρονη διασφάλιση της 
πλήρους ανεξαρτησίας του/της Προέδρου 
και του/της Αντιπροέδρου, η θητεία τους 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
ούτε να είναι ανανεώσιμη. Για να 
διασφαλίζεται πλήρης συντονισμός με τις 
δραστηριότητες της ΕΑΤ και με τις 
πολιτικές της Ένωσης σχετικά με την 
προληπτική εποπτεία η ΕΑΤ και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
παρατηρητές στο εποπτικό συμβούλιο. Για 
την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων 
που ανατίθενται στην ΕΚΤ απαιτείται η 
έκδοση μεγάλου αριθμού τεχνικά 
πολύπλοκων πράξεων και αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων για τα 
επιμέρους πιστωτικά ιδρύματα. 
Προκειμένου να εκτελούνται 
αποτελεσματικά τα εν λόγω καθήκοντα, 
σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού 
από καθήκοντα που άπτονται της 
νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ θα πρέπει να μπορεί 
να αναθέτει στο εποπτικό συμβούλιο 
ορισμένα, σαφώς καθορισμένα, εποπτικά 
καθήκοντα και συναφείς αποφάσεις, υπό 
την επίβλεψη και την ευθύνη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί 
να δίδει οδηγίες και κατευθύνσεις στο εν 
λόγω όργανο. Το εποπτικό συμβούλιο 
μπορεί να επικουρείται από διευθύνουσα 
επιτροπή, με πιο περιορισμένη σύνθεση.

Συμβούλιο της ΕΚΤ κατόπιν έγκρισης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το συμβούλιο 
θα πρέπει να απαρτίζεται, επιπλέον, από 
εκπροσώπους της ΕΚΤ και των εθνικών 
αρχών. Προκειμένου να υπάρχει 
κατάλληλη εναλλαγή, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας 
του/της Προέδρου και του/της 
Αντιπροέδρου, η θητεία τους δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα πέντε έτη, ούτε να είναι 
ανανεώσιμη. Για να διασφαλίζεται πλήρης 
συντονισμός με τις δραστηριότητες της 
ΕΑΤ και με τις πολιτικές της Ένωσης 
σχετικά με την προληπτική εποπτεία η 
ΕΑΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να είναι παρατηρητές στο εποπτικό 
συμβούλιο. Το εποπτικό συμβούλιο θα 
πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του 
αναγνωρίζοντας πλήρως ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
παραμένει το εν τέλει αρμόδιο όργανο για 
τις αποφάσεις του. Για την εκτέλεση των 
εποπτικών καθηκόντων που ανατίθενται 
στην ΕΚΤ απαιτείται η έκδοση μεγάλου 
αριθμού τεχνικά πολύπλοκων πράξεων και 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
αποφάσεων για τα επιμέρους πιστωτικά 
ιδρύματα. Προκειμένου να εκτελούνται 
αποτελεσματικά τα εν λόγω καθήκοντα, 
σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού 
από καθήκοντα που άπτονται της 
νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ θα πρέπει να μπορεί 
να αναθέτει στο εποπτικό συμβούλιο 
ορισμένα, σαφώς καθορισμένα, εποπτικά 
καθήκοντα, υπό την επίβλεψη και την 
ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 
οποίο μπορεί να δίδει οδηγίες και 
κατευθύνσεις στο εν λόγω όργανο. Το 
εποπτικό συμβούλιο μπορεί να 
επικουρείται από διευθύνουσα επιτροπή, 
με πιο περιορισμένη σύνθεση.

Or. en
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Τροπολογία 82
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Το εποπτικό συμβούλιο πρέπει να 
είναι αρμόδιο για την προπαρασκευή των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
πρέπει να δικαιολογεί τυχόν αποκλίσεις 
από τις προτάσεις και τα σχέδια 
αποφάσεων που προπαρασκευάζει το 
εποπτικό συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 83
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να εκπληρώνει 
αποτελεσματικά τα εποπτικά της 
καθήκοντα, η ΕΚΤ θα πρέπει να ασκεί τα 
εποπτικά καθήκοντα που της ανατίθενται 
με πλήρη ανεξαρτησία, ιδίως από 
αδικαιολόγητη πολιτική επιρροή και από 
παρεμβολή του κλάδου που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν την επιχειρησιακής της 
ανεξαρτησία.

(38) Προκειμένου να εκπληρώνει 
αποτελεσματικά τα εποπτικά της 
καθήκοντα, η ΕΚΤ θα πρέπει να ασκεί τα 
εποπτικά καθήκοντα που της ανατίθενται 
με πλήρη ανεξαρτησία, ιδίως από πολιτική 
επιρροή και από παρεμβολή του κλάδου 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
επιχειρησιακής της ανεξαρτησία.

Or. en

Τροπολογία 84
Helmut Scholz
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να εκτελεί 
αποτελεσματικά τα εποπτικά καθήκοντά 
της, η ΕΚΤ θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς 
πόρους. Οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να 
συγκεντρώνονται κατά τρόπο που 
διασφαλίζει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ από 
αδικαιολόγητη επιρροή από πλευράς των 
εθνικών αρμοδίων αρχών και των 
παραγόντων της αγοράς, καθώς και τον 
διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων 
νομισματικής πολιτικής και εποπτείας. Το 
κόστος της εποπτείας θα πρέπει, κατά 
κύριο λόγο, να βαρύνει τις οντότητες που 
υπόκεινται σε αυτήν. Συνεπώς, η άσκηση 
των εποπτικών καθηκόντων από την ΕΚΤ 
θα πρέπει να χρηματοδοτείται, 
τουλάχιστον εν μέρει, από τέλη που 
χρεώνονται στα πιστωτικά ιδρύματα. 
Ενόψει της μεταβίβασης σημαντικών 
εποπτικών καθηκόντων από τις εθνικές 
αρχές στην ΕΚΤ, αναμένεται ότι μπορούν 
να μειωθούν αναλόγως τα όποια εποπτικά 
τέλη καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο.

(39) Προκειμένου να εκτελεί 
αποτελεσματικά τα εποπτικά καθήκοντά 
της, η ΕΚΤ θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς 
πόρους. Οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να 
συγκεντρώνονται κατά τρόπο που 
διασφαλίζει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ από 
επιρροή από πλευράς των εθνικών 
αρμοδίων αρχών και των παραγόντων της 
αγοράς, καθώς και τον διαχωρισμό μεταξύ 
των καθηκόντων νομισματικής πολιτικής 
και εποπτείας. Το κόστος της εποπτείας θα 
πρέπει να βαρύνει τις οντότητες που 
υπόκεινται σε αυτήν. Συνεπώς, η άσκηση 
των εποπτικών καθηκόντων από την ΕΚΤ 
θα πρέπει να χρηματοδοτείται
αποκλειστικά από τέλη που χρεώνονται 
στα πιστωτικά ιδρύματα. Ενόψει της 
μεταβίβασης σημαντικών εποπτικών 
καθηκόντων από τις εθνικές αρχές στην 
ΕΚΤ, αναμένεται ότι μπορούν να μειωθούν 
αναλόγως τα όποια εποπτικά τέλη 
καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 85
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Με δεδομένες την παγκοσμιοποίηση 
των τραπεζικών υπηρεσιών και την 
αυξημένη σημασία των διεθνών προτύπων, 
η ΕΚΤ θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά 
της όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα με 
διάλογο και στενή συνεργασία με τις 
εποπτικές αρχές εκτός της Ένωσης, χωρίς 

(41) Με δεδομένες την παγκοσμιοποίηση 
των τραπεζικών υπηρεσιών και την 
αυξημένη σημασία των διεθνών προτύπων, 
η ΕΚΤ θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά 
της όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα με 
διάλογο και στενή συνεργασία με τις 
εποπτικές αρχές εκτός της Ένωσης, χωρίς 



AM\918462EL.doc 35/66 PE500.478v01-00

EL

να αναπαράγει τον διεθνή ρόλο της ΕΑΤ. 
Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
αναπτύσσει επαφές και να προβαίνει σε 
διοικητικές ρυθμίσεις με τις εποπτικές 
αρχές και τις διοικητικές υπηρεσίες τρίτων 
χωρών και με διεθνείς οργανισμούς, σε 
συντονισμό με την ΕΑΤ και με πλήρη 
σεβασμό των υφιστάμενων ρόλων και των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών 
μελών και των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης.

να αναπαράγει ή να περιορίζει τον διεθνή 
ρόλο της ΕΑΤ. Θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να αναπτύσσει επαφές και 
να προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις με 
τις εποπτικές αρχές και τις διοικητικές 
υπηρεσίες τρίτων χωρών και με διεθνείς 
οργανισμούς, σε συντονισμό με την ΕΑΤ 
και με πλήρη σεβασμό των υφιστάμενων 
ρόλων και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 86
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε 
εποπτεία ύψιστης ποιότητας, απερίσπαστη 
από άλλες εκτιμήσεις εκτός πλαισίου 
προληπτικής εποπτείας, και ότι οι 
αρνητικές αλληλοτροφοδοτούμενες 
επιπτώσεις από τις εξελίξεις των αγορών, 
που αφορούν τράπεζες και κράτη μέλη, 
αντιμετωπίζονται εγκαίρως και 
αποτελεσματικά, η ΕΚΤ θα πρέπει να 
αρχίσει να ασκεί ειδικά εποπτικά 
καθήκοντα το συντομότερο δυνατόν. 
Όμως, για την μεταβίβαση εποπτικών 
καθηκόντων από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές στην ΕΚΤ απαιτείται κάποια 
προετοιμασία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προβλεφθεί κατάλληλη περίοδος 
σταδιακής εφαρμογής. Ο αριθμός των 
τραπεζών που υπόκεινται στην εποπτεία 
της ΕΚΤ θα πρέπει να αυξηθεί 
προοδευτικά λαμβανομένης υπόψη της 
σπουδαιότητας της εποπτείας αυτών των 
τραπεζών για τη διασφάλιση 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Ως 

(44) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε 
εποπτεία ύψιστης ποιότητας, απερίσπαστη 
από άλλες εκτιμήσεις εκτός πλαισίου 
προληπτικής εποπτείας, και ότι οι 
αρνητικές αλληλοτροφοδοτούμενες 
επιπτώσεις από τις εξελίξεις των αγορών, 
που αφορούν τράπεζες και κράτη μέλη, 
αντιμετωπίζονται εγκαίρως και 
αποτελεσματικά, η ΕΚΤ θα πρέπει να 
αρχίσει να ασκεί ειδικά εποπτικά 
καθήκοντα το συντομότερο δυνατόν. 
Όμως, για την μεταβίβαση εποπτικών 
καθηκόντων από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές στην ΕΚΤ απαιτείται κάποια 
προετοιμασία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προβλεφθεί κατάλληλη περίοδος 
σταδιακής εφαρμογής. Ως πρώτο βήμα, η 
ΕΚΤ θα πρέπει να ασκεί τα εποπτικά 
καθήκοντά της για τις τράπεζες που έχουν 
λάβει ή ζητήσει δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη. Ως δεύτερο 
βήμα, θα πρέπει να καλύπτονται τράπεζες 
ευρωπαϊκής συστημικής σημασίας, όπως 
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πρώτο βήμα, η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να ασκεί τα εποπτικά καθήκοντά της 
για οποιαδήποτε τράπεζα, και ιδίως τις 
τράπεζες που έχουν λάβει ή ζητήσει 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη. Ως 
δεύτερο βήμα, θα πρέπει να καλύπτονται 
τράπεζες ευρωπαϊκής συστημικής 
σημασίας, όπως αντικατοπτρίζεται στα 
συνολικά τους ανοίγματα και τις 
διασυνοριακές τους δραστηριότητες. Τα 
συνολικά ανοίγματα θα πρέπει να 
υπολογίζονται υπό το πρίσμα των 
μεθοδολογιών που καθορίζονται στη 
συμφωνία Βασιλεία III της Επιτροπής της 
Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, 
σχετικά με τον υπολογισμό του δείκτη 
μόχλευσης και τον ορισμό του κεφαλαίου 
κοινών μετοχών της κατηγορίας 1. Η 
διαδικασία σταδιακής εφαρμογής θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 
ενός έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

αντικατοπτρίζεται στα συνολικά τους 
ανοίγματα και τις διασυνοριακές τους 
δραστηριότητες. Τα συνολικά ανοίγματα 
θα πρέπει να υπολογίζονται υπό το πρίσμα 
των μεθοδολογιών που καθορίζονται στη 
συμφωνία Βασιλεία III της Επιτροπής της 
Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, 
σχετικά με τον υπολογισμό του δείκτη 
μόχλευσης και τον ορισμό του κεφαλαίου 
κοινών μετοχών της κατηγορίας 1. Η 
διαδικασία σταδιακής εφαρμογής θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 
ενός έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 87
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Εκτιμώντας ότι η παρούσα 
χρηματοοικονομική κρίση συνέβαλε σε 
πολύ μεγάλο βαθμό στον κατακερματισμό 
των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών 
αγορών, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του 
κοινού ολοκληρωμένου δημοσιονομικού 
πλαισίου. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι η εμβάθυνση της 
ολοκλήρωσης στην ΟΝΕ δεν μπορεί να 
δημιουργήσει νέα κριτήρια σύγκλισης που 
δεν διατυπώνονται στις συνθήκες και τα 
οποία μπορεί να δημιουργήσουν 
πρόσθετους φραγμούς στην ένταξη 
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χωρών υπό καθεστώς προσωρινής 
παρέκκλιση.

Or. en

Τροπολογία 88
György Schöpflin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος 
μέλος του οποίου το νόμισμα είναι το 
ευρώ·

(1) «συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος 
μέλος του οποίου το νόμισμα είναι το ευρώ 
ή κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα 
δεν είναι το ευρώ, το οποίο όμως έχει 
καθιερώσει στενή συνεργασία με την ΕΚΤ 
σύμφωνα με το άρθρο 6·

Or. en

Τροπολογία 89
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) «συστημικώς σημαντικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (SIFI)»: 
ιδρύματα όπως ορίζονται στην τέταρτη 
οδηγία και στον κανονισμό περί 
κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD 
IV/CRR)·

Or. en

Τροπολογία 90
Paulo Rangel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών, την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, καθώς και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, που 
αποτελούν μέρη του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Χρηματοοικονομικής 
Εποπτείας το οποίο συστάθηκε με το 
άρθρο 2 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010.

Η ΕΚΤ, βάσει του ρόλου της στο πλαίσιο 
του ΕΕΜ, συνεργάζεται στενά με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών, την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, καθώς και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, που 
αποτελούν μέρη του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Χρηματοοικονομικής 
Εποπτείας το οποίο συστάθηκε με το 
άρθρο 2 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010. Η ΕΚΤ πρέπει να ασκεί 
τα καθήκovτά της με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων των άλλων συμμετεχόντων 
του ΕΣΧΕ.

Or. en

Τροπολογία 91
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
(ΕΜΣ) ή οποιονδήποτε άλλον παρόμοιο 
μηχανισμό για τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ, σε περίπτωση που ένα πιστωτικό 
ίδρυμα έχει λάβει ή έχει ζητήσει 
χρηματοπιστωτική στήριξη από τον εν 
λόγω μηχανισμό.

Or. en
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Τροπολογία 92
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΚΤ, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, διαθέτει 
αποκλειστική αρμοδιότητα να εκτελεί, για 
σκοπούς προληπτικής εποπτείας, τα 
κατωτέρω καθήκοντα όσον αφορά όλα τα 
πιστωτικά ιδρύματα που είναι 
εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη:

1. Η ΕΚΤ, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, καθώς 
και σύμφωνα με το ενιαίο εγχειρίδιο 
κανόνων και το ενιαίο εγχειρίδιο 
εποπτείας που θα καταρτίσει η ΕΑΤ, 
διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα να 
εκτελεί, για σκοπούς προληπτικής 
εποπτείας, τα κατωτέρω καθήκοντα όσον 
αφορά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που 
είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη:

Or. en

Τροπολογία 93
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΚΤ, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, διαθέτει 
αποκλειστική αρμοδιότητα να εκτελεί, για 
σκοπούς προληπτικής εποπτείας, τα 
κατωτέρω καθήκοντα όσον αφορά όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα που είναι 
εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη:

1. Η ΕΚΤ, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, διαθέτει 
αρμοδιότητα να εκτελεί, για σκοπούς 
προληπτικής εποπτείας, τα κατωτέρω 
καθήκοντα όσον αφορά ορισμένα
πιστωτικά ιδρύματα που είναι 
εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη:

Or. en
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Τροπολογία 94
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ΕΚΤ ασκεί τα καθήκοντά της
δυνάμει της παραγράφου 1 για πιστωτικά 
ιδρύματα, χρηματοδοτικές εταιρείες 
συμμετοχών, μικτές χρηματοοικονομικές 
εταιρείες συμμετοχών και 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων που:
α) έχουν λάβει δημόσια κονδύλια στο 
πλαίσιο προγράμματος 
ανακεφαλαιοποίησης ή
β) έχουν συστημική σημασία όπως 
ορίζεται στη CRD IV.

Or. en

Τροπολογία 95
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Να αξιολογεί αγορές και εκχωρήσεις 
συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα·

β) Να αξιολογεί αγορές και εκχωρήσεις 
συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός 
από αυτές που εκτελούνται από τις 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών ή από 
περιφερειακά υποκαταστήματά τους·

Or. en

Τροπολογία 96
Helmut Scholz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Να αξιολογεί επιχειρηματικά μοντέλα 
SIFI και να διασφαλίζει ότι δεν 
αποτελούν συστημική απειλή για τη 
λειτουργία των ευρωπαϊκών οικονομιών·

Or. en

Τροπολογία 97
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μόνον στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
που προβλέπονται στις ενωσιακές 
πράξεις, να καθορίζει υψηλότερες 
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και να 
εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα στα 
πιστωτικά ιδρύματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 98
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Να επιβάλλει την κατοχή κεφαλαιακών 
αποθεμάτων ασφαλείας από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, επιπλέον των 
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ), 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 

διαγράφεται
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ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων 
ασφαλείας και των όποιων άλλων μέτρων 
που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
συστημικών ή μακροπροληπτικών 
κινδύνων, στις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις που προβλέπονται στις 
ενωσιακές πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 99
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Να επιβάλλει την κατοχή κεφαλαιακών 
αποθεμάτων ασφαλείας από τα πιστωτικά 
ιδρύματα, επιπλέον των απαιτήσεων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρονται στο στοιχείο 
γ), συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 
ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων 
ασφαλείας και των όποιων άλλων μέτρων 
που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
συστημικών ή μακροπροληπτικών 
κινδύνων, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
που προβλέπονται στις ενωσιακές πράξεις·

ε) Να επιβάλλει την κατοχή κεφαλαιακών 
αποθεμάτων ασφαλείας από τα πιστωτικά 
ιδρύματα, επιπλέον των απαιτήσεων ιδίων 
κεφαλαίων που αναφέρονται στο στοιχείο 
γ), συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 
ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων 
ασφαλείας, αποθέματος ασφαλείας για τα 
SIFI όπως συμφωνήθηκε στη CRD IV
και των όποιων άλλων μέτρων που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
συστημικών ή μακροπροληπτικών 
κινδύνων, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
που προβλέπονται στις ενωσιακές πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 100
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) Να διενεργεί εποπτικές προσομοιώσεις η) Να διενεργεί, σε στενή συνεργασία με 
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ακραίων καταστάσεων στα πιστωτικά 
ιδρύματα, επικουρικά προς τον εποπτικό 
έλεγχο·

την ΕΑΤ, εποπτικές προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων στα πιστωτικά 
ιδρύματα, επικουρικά προς τον εποπτικό 
έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 101
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Υπό την επιφύλαξη και τηρουμένου του 
όποιου σχετικού κανόνα της ενωσιακής
νομοθεσίας, και ιδίως της όποιας 
νομοθετικής και μη νομοθετικής πράξης, η 
ΕΚΤ δύναται να εκδίδει κανονισμούς και 
συστάσεις και να λαμβάνει αποφάσεις για 
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας, στον βαθμό που 
είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 
παρόντα κανονισμό.

3. Υπό την επιφύλαξη και τηρουμένου του 
όποιου σχετικού κανόνα της ενωσιακής 
νομοθεσίας, και ιδίως της όποιας 
νομοθετικής και μη νομοθετικής πράξης, 
συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων και του ενιαίου 
εγχειριδίου εποπτείας που έχει καταρτίσει 
η ΕΑΤ, καθώς και των τεχνικών 
προτύπων που έχει καταρτίσει η ΕΑΤ και 
έχει εγκρίνει η Επιτροπή, η ΕΚΤ δύναται 
να εκδίδει κανονισμούς και συστάσεις και 
να λαμβάνει αποφάσεις για την εκτέλεση ή 
την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων που της 
ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, 
και μόνο σε περιπτώσεις όπου οι εν λόγω 
ενωσιακές πράξεις δεν αφορούν 
ορισμένες πτυχές που είναι αναγκαίες για 
την ορθή άσκηση των καθηκόντων της 
ΕΚΤ ή δεν ασχολούνται με αυτές 
επαρκώς.

Or. en

Τροπολογία 102
Helmut Scholz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΚΤ εκτελεί τα καθήκοντά της στο 
πλαίσιο ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, ο 
οποίος περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές.

1. Η ΕΚΤ εκτελεί τα καθήκοντά της στο 
πλαίσιο ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, ο 
οποίος περιλαμβάνει την ΕΑΤ, την ΕΚΤ 
και τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 103
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές ακολουθούν 
τις οδηγίες που δίδονται από την ΕΚΤ.

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά με την ΕΚΤ. Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη της λογοδοσίας 
των αρμόδιων εποπτικών αρχών των 
συμμετεχόντων κρατών μελών προς τα 
εθνικά τους κοινοβούλια.

Or. en

Τροπολογία 104
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές ακολουθούν 
τις οδηγίες που δίδονται από την ΕΚΤ.

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές ακολουθούν 
τις οδηγίες που δίδονται από την ΕΚΤ για 
τους σκοπούς των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Οι οδηγίες που δίδονται από την ΕΚΤ δεν 
παρεμβάλλονται στην άσκηση των 
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δικαιωμάτων ψήφου των αρμόδιων 
αρχών των συμμετεχόντων κρατών 
μελών, στο πλαίσιο του συμβουλίου των 
εποπτών και του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Or. en

Τροπολογία 105
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για την 
εποπτεία των ιδρυμάτων που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο a, έως 
ότου συσταθεί ένα ενιαίο εποπτικό 
όργανο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 106
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την 
ΕΚΤ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για 
την ασφάλεια και/ή την ευρωστία 
οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος που 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
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άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο a)·
β) όταν η σταθερότητα του 
χρηματοοικονομικού συστήματος 
κινδυνεύει ή είναι πιθανό να κινδυνεύσει 
λόγω της κατάστασης μεμονωμένου 
πιστωτικού ιδρύματος ή ιδρύματος που 
ανήκει σε όμιλο πιστωτικών ιδρυμάτων, 
το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α)·
γ) όταν πιστωτικό ίδρυμα εμπίπτει πλέον 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 107
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Η ΕΚΤ δύναται να αποφασίσει να 
αναλάβει την εποπτεία πιστωτικού 
ιδρύματος που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν 
ασκούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού·
β) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία 
ότι το πιστωτικό ίδρυμα, είτε είναι 
μεμονωμένο είτε ανήκει σε όμιλο
πιστωτικών ιδρυμάτων, απειλεί ή 
ενδέχεται να απειλήσει την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης 
και/ή τη σταθερότητα του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, ή 
επιδεινώνει ή ενδέχεται να επιδεινώσει 
μια τέτοια κατάσταση·
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γ) όταν πιστωτικό ίδρυμα υπάγεται ή θα 
υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 108
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ. Σε περίπτωση σύγκρουσης 
συμφερόντων μεταξύ της ΕΚΤ και των 
εθνικών αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και του άρθρου 5 παράγραφοι 
2, 3, 4 στοιχείο β) και στοιχείο γ), πρέπει 
να συσταθεί επιτροπή συνδιαλλαγής από 
την ΕΑΤ. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται 
σε ξεχωριστό κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 109
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 προσδιορίζει, σύμφωνα με 
το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών των 
κρατών μελών που καθιέρωσαν στενή 
συνεργασία, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 
εποπτικού συμβουλίου.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 110
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 προσδιορίζει, σύμφωνα με το 
Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών των 
κρατών μελών που καθιέρωσαν στενή 
συνεργασία, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 
εποπτικού συμβουλίου.

3. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 προσδιορίζει, σύμφωνα με το 
Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών των 
κρατών μελών που καθιέρωσαν στενή 
συνεργασία, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 
εποπτικού συμβουλίου. Στους εν λόγω 
εκπροσώπους πρέπει να παρέχεται 
πλήρης και ίση εκπροσώπηση με τους 
εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, και όσον 
αφορά τα δικαιώματα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 111
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το πιστωτικό ίδρυμα πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας οι οποίες προβλέπονται στην 
εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους 
μέλους, η εθνική αρμόδια αρχή λαμβάνει 
απόφαση να προτείνει στην ΕΚΤ να 
χορηγήσει την άδεια λειτουργίας. Η 
απόφαση κοινοποιείται στην ΕΚΤ και στο 

Εάν το πιστωτικό ίδρυμα πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας οι οποίες προβλέπονται στην 
εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους 
μέλους, η εθνική αρμόδια αρχή λαμβάνει 
απόφαση, εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία,
να προτείνει στην ΕΚΤ να χορηγήσει την 
άδεια λειτουργίας. Η παρούσα απόφαση 
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ενδιαφερόμενο πιστωτικό ίδρυμα. κοινοποιείται στην ΕΚΤ. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η αρμόδια εθνική αρχή 
απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση 
άδειας.

Or. en

Τροπολογία 112
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η ΕΚΤ λαμβάνει από την εθνική 
αρμόδια αρχή την πρόταση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, χορηγεί 
την άδεια λειτουργίας, εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία. Η απόφαση 
κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο 
πιστωτικό ίδρυμα.

Όταν η ΕΚΤ λαμβάνει από την εθνική 
αρμόδια αρχή την πρόταση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, εξετάζει 
την πρόταση εντός 45 εργάσιμων ημερών, 
με δυνατότητα παράτασης άπαξ για την 
ίδια περίοδο σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, και χορηγεί την άδεια 
λειτουργίας, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η ΕΚΤ απορρίπτει την 
αίτηση για χορήγηση άδειας. Η απόφαση 
που λαμβάνεται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο κοινοποιείται και 
επεξηγείται στο ενδιαφερόμενο πιστωτικό 
ίδρυμα και στην ενδιαφερόμενη εθνική 
αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 113
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΚΤ δύναται να ανακαλέσει την άδεια 
λειτουργίας στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στις ενωσιακές πράξεις, 
είτε με δική της πρωτοβουλία είτε 
κατόπιν προτάσεως από την εθνική 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
είναι εγκατεστημένο το πιστωτικό 
ίδρυμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 114
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η εθνική αρμόδια αρχή, 
η οποία έχει προτείνει τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
κρίνει ότι η άδεια λειτουργίας πρέπει να 
ανακληθεί σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, υποβάλλει εν προκειμένω 
σχετική πρόταση στην ΕΚΤ. Στην 
περίπτωση αυτή, η ΕΚΤ ανακαλεί την 
άδεια λειτουργίας.

Σε περίπτωση που η εθνική αρμόδια αρχή, 
η οποία έχει προτείνει τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
κρίνει ότι η άδεια λειτουργίας πρέπει να 
ανακληθεί σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, υποβάλλει εν προκειμένω 
σχετική πρόταση στην ΕΚΤ. Στην 
περίπτωση αυτή, η ΕΚΤ λαμβάνει 
απόφαση σχετικά με την προτεινόμενη 
ανάκληση συνεκτιμώντας πλήρως την 
αιτιολόγηση της ανάκλησης που έχει 
προτείνει η αρμόδια εθνική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 115
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΚΤ ασκεί τα καθήκοντα που της 
ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό 
χωριστά από τα καθήκοντά της που 
αφορούν τη νομισματική πολιτική, καθώς 
και από οιαδήποτε άλλα καθήκοντα. Τα 
καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ με 
τον παρόντα κανονισμό δεν 
παρεμβάλλονται στα καθήκοντα της ΕΚΤ 
που αφορούν τη νομισματική πολιτική 
ούτε σε οιαδήποτε άλλα καθήκοντα.

2. Η ΕΚΤ ασκεί τα καθήκοντα που της 
ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό 
χωριστά από τα καθήκοντά της που 
αφορούν τη νομισματική πολιτική, καθώς 
και από οιαδήποτε άλλα καθήκοντα. Τα 
καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ με 
τον παρόντα κανονισμό δεν 
παρεμβάλλονται στα καθήκοντα της ΕΚΤ 
που αφορούν τη νομισματική πολιτική 
ούτε σε οιαδήποτε άλλα καθήκοντα. Το 
προσωπικό που συμβάλλει στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που ανατίθενται στην 
ΕΚΤ δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
είναι οργανωτικά και πειθαρχικά 
διαχωρισμένο από το υπόλοιπο 
προσωπικό της ΕΚΤ και υπόκειται σε 
διαφορετικές αποφάσεις και απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 116
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΚΤ ασκεί τα καθήκοντα που της 
ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό 
χωριστά από τα καθήκοντά της που 
αφορούν τη νομισματική πολιτική, καθώς 
και από οιαδήποτε άλλα καθήκοντα. Τα 
καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ με 
τον παρόντα κανονισμό δεν 
παρεμβάλλονται στα καθήκοντα της ΕΚΤ 
που αφορούν τη νομισματική πολιτική 
ούτε σε οιαδήποτε άλλα καθήκοντα.

2. Η ΕΚΤ ασκεί τα καθήκοντα που της 
ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό 
χωριστά από τα καθήκοντά της που 
αφορούν τη νομισματική πολιτική, καθώς 
και από οιαδήποτε άλλα καθήκοντα. Τα 
καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ με 
τον παρόντα κανονισμό δεν 
παρεμβάλλονται στα καθήκοντα της ΕΚΤ 
που αφορούν τη νομισματική πολιτική 
ούτε σε οιαδήποτε άλλα καθήκοντα. Το 
προσωπικό που συμβάλλει στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που ανατίθενται στην 
ΕΚΤ δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να είναι οργανωτικά διαχωρισμένο 
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από το υπόλοιπο προσωπικό της ΕΚΤ και 
πρέπει να υπόκειται σε διαφορετικές 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 117
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 
και 2, η ΕΚΤ θεσπίζει τους αναγκαίους 
εσωτερικούς κανόνες, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων περί 
επαγγελματικού απορρήτου.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 
και 2, η ΕΚΤ θεσπίζει τους αναγκαίους 
εσωτερικούς κανόνες, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων περί 
επαγγελματικού απορρήτου και κανόνων 
που διασφαλίζουν την καθιέρωση 
«σινικών τειχών».

Or. el

Τροπολογία 118
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των 
καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ 
αναλαμβάνει ένα εσωτερικό όργανο 
αποτελούμενο από τέσσερις εκπροσώπους 
της ΕΚΤ, οι οποίοι ορίζονται από την 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, και έναν 
εκπρόσωπο της εθνικής αρχής που είναι 
αρμόδια για την εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων σε κάθε συμμετέχον κράτος 
μέλος (εφεξής, «εποπτικό συμβούλιο»).

1. Τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των 
καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ 
αναλαμβάνει ένα εσωτερικό όργανο 
αποτελούμενο από τέσσερις εκπροσώπους 
της ΕΚΤ, οι οποίοι ορίζονται από την 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, και έναν 
εκπρόσωπο της εθνικής αρχής που είναι 
αρμόδια για την εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων σε κάθε συμμετέχον κράτος 
μέλος, καθώς και δύο εκπροσώπους της 
ΕΑΤ και έξι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (εφεξής, «εποπτικό 
συμβούλιο»). Οι τέσσερις εκπρόσωποι 
της ΕΚΤ δεν ανήκουν ούτε στο 
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Διοικητικό Συμβούλιο ούτε στην 
εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 119
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το εποπτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο 
για την προπαρασκευή των αποφάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σε 
θέματα εποπτείας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο πρέπει να δικαιολογεί τυχόν 
αποκλίσεις από τις προτάσεις και τα 
σχέδια αποφάσεων που προπαρασκευάζει 
το εποπτικό συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 120
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, το εποπτικό συμβούλιο 
περιλαμβάνει έναν/μια Πρόεδρο, που 
εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ μεταξύ των μελών, 
εξαιρέσει του/της Προέδρου, της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, και έναν/μια 
Αντιπρόεδρο, που εκλέγεται από και 
μεταξύ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ.

2. Επιπλέον, το εποπτικό συμβούλιο 
περιλαμβάνει έναν/μια Πρόεδρο, που 
διορίζεται από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ και έναν/μια 
Αντιπρόεδρο, που εκλέγεται από και 
μεταξύ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ. Αμφότερες οι 
θέσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μετά από ακρόαση στην 
αρμόδια επιτροπή.
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Or. en

Τροπολογία 121
György Schöpflin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, το εποπτικό συμβούλιο 
περιλαμβάνει έναν/μια Πρόεδρο, που 
εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ μεταξύ των μελών, 
εξαιρέσει του/της Προέδρου, της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, και έναν/μια 
Αντιπρόεδρο, που εκλέγεται από και 
μεταξύ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ.

2. Επιπλέον, το εποπτικό συμβούλιο 
περιλαμβάνει έναν/μια Πρόεδρο, που 
εκλέγεται από τα μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου και έναν/μια Αντιπρόεδρο, 
που εκλέγεται από και μεταξύ των μελών 
του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Ο Πρόεδρος διορίζεται με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
τις αγορές, και την πείρα του σχετικά με 
τη χρηματοοικονομική εποπτεία και 
ρύθμιση, μετά από ανοικτή διαδικασία 
επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 122
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, το εποπτικό συμβούλιο 
περιλαμβάνει έναν/μια Πρόεδρο, που 
εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ μεταξύ των μελών, 
εξαιρέσει του/της Προέδρου, της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, και έναν/μια 

2. Επιπλέον, το εποπτικό συμβούλιο 
περιλαμβάνει έναν/μια Πρόεδρο, που 
εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ, μετά από έγκριση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ 
των μελών, εξαιρέσει του/της Προέδρου, 
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Αντιπρόεδρο, που εκλέγεται από και 
μεταξύ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ.

της Εκτελεστικής Επιτροπής, και έναν/μια 
Αντιπρόεδρο, που εκλέγεται από και 
μεταξύ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 123
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
δύναται να αναθέτει σαφώς καθορισμένα 
εποπτικά καθήκοντα και συναφείς 
αποφάσεις που αφορούν μεμονωμένα – ή 
μια σειρά συγκεκριμένα – πιστωτικά 
ιδρύματα, χρηματοδοτικές εταιρείες 
συμμετοχών ή μικτές χρηματοοικονομικές 
εταιρείες συμμετοχών στο εποπτικό 
συμβούλιο, υπό την επίβλεψη και την 
ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
αναθέτει σαφώς καθορισμένα εποπτικά 
καθήκοντα και συναφείς αποφάσεις που 
αφορούν μεμονωμένα – ή μια σειρά 
συγκεκριμένα – πιστωτικά ιδρύματα, 
χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή 
μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες 
συμμετοχών στο εποπτικό συμβούλιο, το 
οποίο, ως εκ τούτου δεν τελεί πλέον υπό 
την επίβλεψη και την ευθύνη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 124
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
δύναται να αναθέτει σαφώς καθορισμένα 
εποπτικά καθήκοντα και συναφείς 
αποφάσεις που αφορούν μεμονωμένα – ή 
μια σειρά συγκεκριμένα – πιστωτικά 
ιδρύματα, χρηματοδοτικές εταιρείες 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
δύναται να αναθέτει σαφώς καθορισμένα 
εποπτικά καθήκοντα που αφορούν 
μεμονωμένα – ή μια σειρά συγκεκριμένα –
πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικές 
εταιρείες συμμετοχών ή μικτές 
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συμμετοχών ή μικτές χρηματοοικονομικές 
εταιρείες συμμετοχών στο εποπτικό 
συμβούλιο, υπό την επίβλεψη και την 
ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών 
στο εποπτικό συμβούλιο, υπό την 
επίβλεψη και την ευθύνη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 125
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να 
ορίσει, μεταξύ των μελών του, μια 
διευθύνουσα επιτροπή, με πιο 
περιορισμένη σύνθεση, η οποία επικουρεί 
τις δραστηριότητές του, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προπαρασκευής των συνεδριάσεων.

4. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να 
ορίσει, μεταξύ των μελών του, μια 
διευθύνουσα επιτροπή, με πιο 
περιορισμένη σύνθεση, η οποία επικουρεί 
τις δραστηριότητές του. Η διευθύνουσα 
επιτροπή πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά 
της χωρίς να διαθέτει εξουσίες λήψης 
αποφάσεων και προς το συμφέρον της 
Ένωσης ως συνόλου.

Or. en

Τροπολογία 126
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εκπρόσωποι της αρμόδιας αρχής των 
κρατών μελών που καθιέρωσαν στενή 
συνεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 6, 
λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες του 
εποπτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3, σε 

5. Οι εκπρόσωποι της αρμόδιας αρχής των 
κρατών μελών που καθιέρωσαν στενή 
συνεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 6, 
λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες του 
εποπτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3, σε 
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συμμόρφωση με το καταστατικό του 
ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ.

συμμόρφωση με το καταστατικό του 
ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Οι εν λόγω 
προϋποθέσεις πρέπει να τους 
διασφαλίζουν πλήρη και ισότιμη 
εκπροσώπηση με τους εκπροσώπους των 
αρμόδιων αρχών των συμμετεχόντων 
κρατών μελών, και όσον αφορά τα 
δικαιώματα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 127
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στις συνεδριάσεις του εποπτικού 
συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν ως 
παρατηρητές ο/η Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και ένα 
μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Στις συνεδριάσεις του εποπτικού 
συμβουλίου συμμετέχουν ως παρατηρητές 
δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 128
György Schöpflin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τον
εσωτερικό κανονισμό του εποπτικού 
συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων για τη θητεία του/της Προέδρου 
και του/της Αντιπροέδρου. Η θητεία τους
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και δεν είναι 
ανανεώσιμη.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει 
εσωτερικό κανονισμό για το ίδιο και για 
το εποπτικό συμβούλιο, και τον καθιστά 
διαθέσιμο στο κοινό. Ο εσωτερικός 
κανονισμός του εποπτικού συμβουλίου 
διασφαλίζει την ισότιμη και 
ισορροπημένη μεταχείριση όλων των 
μελών του. Θεσπίζει κανόνες που ορίζουν 
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τη θητεία του/της Προέδρου, η οποία δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη και δεν είναι 
ανανεώσιμη.

Or. en

Τροπολογία 129
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του εποπτικού 
συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων για τη θητεία του/της Προέδρου 
και του/της Αντιπροέδρου. Η θητεία τους 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και δεν είναι 
ανανεώσιμη.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του εποπτικού 
συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων για τη θητεία του/της Προέδρου 
και του/της Αντιπροέδρου. Η θητεία τους 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και δεν είναι 
ανανεώσιμη. Ο εσωτερικός κανονισμός 
του εποπτικού συμβουλίου διασφαλίζει 
την ισότιμη μεταχείριση και 
εκπροσώπηση όλων των μελών του.

Or. en

Τροπολογία 130
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Το εποπτικό συμβούλιο δημοσιεύει τα 
πρακτικά, συμπεριλαμβανομένων των 
λεπτομερειών των ψηφοφοριών που 
διεξάγονται μετά από κάθε συνεδρίαση.

Or. en
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Τροπολογία 131
György Schöpflin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Το εποπτικό συμβούλιο δημοσιεύει τη 
σύνοψη των πρακτικών του.

Or. en

Τροπολογία 132
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΚΤ υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στην Ευρωομάδα 
έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 
παρόντα κανονισμό.

1. Η ΕΚΤ υποβάλλει μηνιαίως και 
κατόπιν αιτήματος στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην Ευρωομάδα έκθεση 
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 133
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο/Η Πρόεδρος του εποπτικού 
συμβουλίου μπορεί, εάν ζητηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να κληθεί σε 
ακρόαση από τις αρμόδιες επιτροπές του 

3. Ο/Η Πρόεδρος του εποπτικού 
συμβουλίου μπορεί, εάν ζητηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το εθνικό 
κοινοβούλιο ενός συμμετέχοντος κράτους 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων 
του.

μέλους, να κληθεί σε ακρόαση από τις 
αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του ενδιαφερόμενου 
εθνικού κοινοβουλίου όσον αφορά την 
εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 134
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ΕΚΤ απαντά προφορικώς ή γραπτώς 
σε ερωτήσεις που της απευθύνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Ευρωομάδα.

4. Η ΕΚΤ απαντά προφορικώς ή γραπτώς 
σε ερωτήσεις που της απευθύνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωομάδα ή
το εθνικό κοινοβούλιο ενός
συμμετέχοντος κράτους.

Or. en

Τροπολογία 135
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέχει 
δικαιώματα ελέγχου, έρευνας και 
επιθεώρησης αρχείων όσον αφορά 
θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση 
των εποπτικών καθηκόντων δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 136
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατόπιν αιτήματος των κοινοβουλίων 
των συμμετεχόντων κρατών μελών και 
των κρατών μελών που έχουν καθιερώσει 
στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, μπορεί να 
καλείται σε ακρόαση στις αρμόδιες 
επιτροπές των οικείων εθνικών 
κοινοβουλίων ένας εκπρόσωπος του 
εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ, μαζί με 
την αρμόδια εθνική αρχή, σχετικά με την 
εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων 
του.

Or. en

Τροπολογία 137
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όσον αφορά την είσπραξη 
ρυθμιστικών τελών δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διατηρεί δικαίωμα ελέγχου του 
προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 138
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)



PE500.478v01-00 62/66 AM\918462EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
Σύγκρουση συμφερόντων

1. Η ΕΚΤ συστήνει μόνιμη επιτροπή 
δεοντολογίας για την αξιολόγηση 
ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων 
που προκύπτουν από την μεταϋπαλληλική 
απασχόληση των μελών του προσωπικού 
της ΕΚΤ που συμμετέχουν σε εποπτικά 
καθήκοντα. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη 
για την εκπόνηση ολοκληρωμένων και 
επίσημων διαδικασιών αξιολόγησης. Τα 
αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων 
γνωστοποιούνται στο κοινό.

2. Πρώην μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ 
που έχουν συμμετάσχει σε εποπτικές 
δραστηριότητες και που προτίθενται να 
ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα 
κατά τη διάρκεια των δύο ετών που 
έπονται της λήξης των καθηκόντων τους, 
ενημερώνουν την επιτροπή δεοντολογίας 
εγκαίρως. Η επιτροπή λαμβάνει απόφαση 
όσον αφορά τη συμβατότητα της 
προσφερόμενης θέσης εργασίας με την 
ανάγκη να διασφαλιστεί η ακεραιότητα 
και η ανεξαρτησία του προσωπικού.
3. Στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου 
απαγορεύεται η αμειβόμενη εργασία κατά 
τη διάρκεια των δύο ετών που έπονται 
της λήξης των καθηκόντων τους σε 
ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα για τα 
οποία η ΕΚΤ έχει εποπτική ευθύνη.
.

Or. en

Τροπολογία 139
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)



AM\918462EL.doc 63/66 PE500.478v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
1. Η ΕΚΤ μερινά ώστε καμία εποπτική 
της απόφαση να μην προσκρούει με 
οποιονδήποτε τρόπο στις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες των μη συμμετεχόντων 
κρατών μελών.
2. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
θεωρεί ότι μία απόφαση που έχει λάβει η 
ΕΚΤ προσκρούει στις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητές του, μπορεί να 
γνωστοποιήσει στην ΕΚΤ, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο εντός 3 εργάσιμων 
ημερών μετά τη γνωστοποίηση της 
απόφασης της ΕΚΤ.
Στη γνωστοποίησή του, το κράτος μέλος 
εξηγεί σαφώς και ειδικώς γιατί και πώς η 
απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές του αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση τέτοιας γνωστοποίησης, η 
απόφαση της EKT αναστέλλεται.
Το Συμβούλιο συγκαλεί σύνοδο, εντός 
δέκα εργάσιμων ημερών, και αποφασίζει, 
με απλή πλειοψηφία των μελών του, αν η 
απόφαση της ΕΚΤ ανακαλείται.
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο, αφού 
εξετάσει το θέμα, δεν λάβει απόφαση για 
την ανάκληση της απόφασης της ΕΚΤ, 
παύει η αναστολή της απόφασης της 
ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 140
József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26β
1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη 
λειτουργία του ενιαίου εποπτικού 
μηχανισμού σε συνεχή βάση.
2. Σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων που 
μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοοικονομικού 
συστήματος στην Ένωση ή απειλούν να 
στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην 
εσωτερική αγορά, ιδίως σε σχέση με τα 
μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή διευκολύνει ενεργά και, όποτε 
κρίνεται απαραίτητο, συντονίζει τυχόν 
δράσεις που αναλαμβάνουν οι σχετικές 
εθνικές αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ.

3. Η Επιτροπή εκδίδει προειδοποίηση ή 
χρησιμοποιεί άλλες διορθωτικές ενέργειες 
για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων 
κινδύνων.
4. Η Επιτροπή υποβάλλει την 
προειδοποίηση, μαζί με τυχόν κατάλληλη 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο.
5. Προκειμένου να είναι σε θέση να 
εκτελεί τον ρόλο της, η Επιτροπή 
ενημερώνεται πλήρως για τυχόν σχετικές 
εξελίξεις και συμμετέχει ως παρατηρητής 
στο εποπτικό συμβούλιο της ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 141
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, η 
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Στην έκθεση αξιολογούνται, μεταξύ 
άλλων:

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Στην έκθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων:

Or. en

Τροπολογία 142
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a a) λεπτομερής νομική ανάλυση για τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
ενιαίος εποπτικός μηχανισμός στο σύνολο 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 143
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) κατά πόσον πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα νέο όργανο για τον εν λόγω ενιαίο 
εποπτικό μηχανισμό ή εάν τα υφιστάμενα 
ιδρύματα ή οργανισμοί μπορούν να 
διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα που 
ανατίθενται επί του παρόντος στην ΕΚΤ 
βάσει του άρθρου 4·
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Or. en

Τροπολογία 144
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ο καταμερισμός των ευθυνών μεταξύ 
της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων 
αρχών των συμμετεχόντων κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 145
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η
Επιτροπή υποβάλλει, ενδεχομένως, 
συνοδευτικές προτάσεις.

Η έκθεση διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Βάσει 
της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει
έως την 1η Ιουλίου 2014 νομοθετική 
πρόταση σχετικά με έναν ενιαίο εποπτικό 
μηχανισμό για την ΕΕ στο σύνολό της.

Or. en


