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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης με ενιαίο εποπτικό μηχανισμό με βάση την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγείρει πολύ σημαντικά συνταγματικά ζητήματα, τα οποία πρέπει 
να τεθούν υπόψη του Κοινοβουλίου.

Η νομική βάση που επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή είναι το 
άρθρο 127 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ:

6. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, μέσω κανονισμών σύμφωνα με ειδική 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μπορεί να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Στόχος του συντάκτη γνωμοδότησης είναι η διασφάλιση της συνολικής συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πλήρη σεβασμού του δικαίου της ΕΕ, στο πλαίσιο της 
δημιουργίας ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Για το 
λόγο αυτό, καταθέτει 41 τροπολογίες επί του σχεδίου κανονισμού του Συμβουλίου που 
συνέταξε η Επιτροπή, οι οποίες συνοψίζονται κατωτέρω.

Τροπολογίες Περιεχόμενο
1, 2 Τίθεται το πολιτικό πλαίσιο
4 Τελευταίες εξελίξεις
5, 20, 27 Η συμμετοχή δεν πρέπει να είναι προαιρετική για την ευρωζώνη· η 

συμμετοχή των χωρών που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη (pre-ins) 
θεωρείται ο κανόνας. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυτοεξαιρεθεί από 
το ευρώ (Πρωτόκολλο αριθ. 15).

6 Χρησιμοποιείται η ΕΚΤ διότι διαθέτει ήδη εκτελεστικές αρμοδιότητες.
7 Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής ώστε να συμπεριλάβει όλες τις τράπεζες 

χωρίς εξαιρέσεις.
8, 11 Συμβατικές ρυθμίσεις με τις συμμετέχουσες χώρες που δεν ανήκουν στην 

ευρωζώνη
9, 10, 22, 23 Πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και 

την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς.
12, 30 Ισότιμο καθεστώς για όλα τα κράτη στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού 

μηχανισμού 
12, 18, 35 Η σχέση μεταξύ του νέου εποπτικού συμβουλίου και του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΚΤ
13, 24, 33, 34 Διαφάνεια
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Εκλογή του/της Προέδρου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λογοδοσία 
του εποπτικού συμβουλίου

16, 19, 40 Έλεγχος της νομιμότητας και διαδικασία προσφυγής
41 Ρήτρα επανεξέτασης
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Βελτιώσεις της διατύπωσης
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Ο συντάκτης επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να επιτύχει ισορροπία ανάμεσα στη 
θέση του σε σχέση με αυτό το νομοθετικό μέσο (έκθεση Thyssen) και στη θέση του σε σχέση 
με το σχέδιο κανονισμού για την ΕΑΤ (έκθεση Giegold).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) H τρέχουσα χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση έφερε το ευρωπαϊκό 
τραπεζικό σύστημα στα όρια της 
κατάρρευσης. Ο κατακερματισμός του 
χρηματοπιστωτικού τομέα θέτει σε 
κίνδυνο την ακεραιότητα του ενιαίου 
νομίσματος και της ενιαίας αγοράς. Είναι 
πλέον απαραίτητο να ενταθεί η 
ολοκλήρωση του τραπεζικού τομέα, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 
ενότητα, να αποκατασταθεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να 
τεθούν τα θεμέλια της οικονομικής 
ανάκαμψης.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Η ταχεία δημιουργία της 
τραπεζικής ένωσης αποτελεί το πρώτο 
σημαντικό βήμα της διαδικασίας που θα 
οδηγήσει στη δημοσιονομική ένωση και, 
εντέλει, στην πολιτική ένωση. Δεν πρέπει 
να υποτιμηθεί η σημασία του κανονισμού 
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αυτού από συνταγματική άποψη όσον 
αφορά την μακροπρόθεσμη εξέλιξη της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ο στόχος για 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών 
και της πολιτικής εμπιστοσύνης στη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης θα επιτευχθεί εφόσον η 
τραπεζική ένωση έχει ορθό σχεδιασμό 
και ορθή διαχείριση. Αντίθετα, ο 
λανθασμένος σχεδιασμός και η 
λανθασμένη διαχείριση της τραπεζικής 
ένωσης ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας 
σημαντικών διαφορών μεταξύ των 
κρατών μελών, κατάρρευσης του ευρώ, 
ακόμα και διάλυσης της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 3
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
(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

(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
(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 σε 
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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.

ολόκληρη την 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.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Στις 18 Οκτωβρίου 2012 το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η διαδικασία προς μια 
βαθύτερη οικονομική και νομισματική 
ένωση θα πρέπει να βασίζεται στο 
θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ΕΕ και 
να χαρακτηρίζεται από ανοικτή και 
διαφανή στάση έναντι των κρατών μελών 
τα οποία δεν ανήκουν στη ζώνη του 
ευρώ, καθώς και από διαφύλαξη της 
ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς. Το 
ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο 
θα διαθέτει έναν Ενιαίο Εποπτικό 
Μηχανισμό (ΕΕΜ) ο οποίος θα είναι 
ανοικτός, στο μέτρο του δυνατού, σε όλα 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετέχουν.

Or. en

Τροπολογία 5
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 

(9) Επομένως, θα πρέπει να διαμορφωθεί 
μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση, 
στηριζόμενη σε ένα εμπεριστατωμένο και 
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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.

λεπτομερές 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 της αλληλεξάρτησης
μεταξύ των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα, η 
τραπεζική ένωση πρέπει να περιλαμβάνει
όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, 
καθώς και όλα τα άλλα κράτη που 
σκοπεύουν να προσχωρήσουν στο ευρώ 
και προετοιμάζονται για αυτό. 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 στην ενδεχόμενη 
συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου ή 
οποιουδήποτε άλλου μη συμμετέχοντος 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 6
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 

(11) Ως κεντρική τράπεζα της ζώνης του 
ευρώ, με εκτενή εμπειρογνωμοσύνη σε 
ζητήματα μακροοικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και με 
δικές της εκτελεστικές αρμοδιότητες, 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 
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ιδρυμάτων εντός της ζώνης του ευρώ. αφορούν την προληπτική εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων εντός της ζώνης 
του ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 7
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) 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 ανεξαιρέτως.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η ΕΚΤ πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
συνάπτει συμβατικές ρυθμίσεις με τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών 
μελών που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη 
και συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση, 
ούτως ώστε να μπορεί να ασκεί τα ίδια 
εποπτικά καθήκοντα όσον αφορά τις 
τράπεζες εκτός ευρωζώνης.

Or. en
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Τροπολογία 9
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, 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ.

(24) Η ανάθεση εποπτικών καθηκόντων 
στην ΕΚΤ 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, 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων τους.

Or. en

Τροπολογία 10
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 

(25) Για να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα 
της ενιαίας αγοράς, η ΕΚΤ θα πρέπει να 
συντονίζει μια θέση μεταξύ των 
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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.

εκπροσώπων των συμμετεχόντων κρατών 
μελών μόνο όσον αφορά θέματα που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και 
εφόσον τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
εμπλέκονται άμεσα στο συγκεκριμένο 
θέμα. Η ΕΚΤ πρέπει να σέβεται πλήρως 
τον ρόλο της ΕΑΤ τόσο σε σχέση με την 
κατάρτιση του ενιαίου εγχειριδίου 
κανόνων για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό 
τομέα, όσο και σε σχέση με την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 11
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 

(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 
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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 
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.

κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην 
ευρωζώνη και συμμετέχουν 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 
την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ θα πρέπει να καθιερώσει 
δεσμευτικές συμβατικές ρυθμίσεις με τις 
αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων 
κρατών μελών που δεν ανήκουν στην 
ευρωζώνη. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη θα 
πρέπει να θεσπίσουν την κατάλληλη 
νομοθεσία στο πλαίσιο της εθνικής τους 
δικαιοδοσίας για να τεθεί σε εφαρμογή η 
εποπτεία της ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
των εκπροσώπων των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών που δεν ανήκουν στην 
ευρωζώνη στις δραστηριότητες του 
εποπτικού συμβουλίου πρέπει να 
επιτρέπουν την πλήρη εκπροσώπησή τους 
στο εποπτικό συμβούλιο και να τους 
προσδίδουν καθεστώς ισότιμο με εκείνο 
που ισχύει για τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών της ευρωζώνης. Το 
εποπτικό συμβούλιο θα πρέπει να 
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εξουσιοδοτηθεί να σχεδιάζει και να 
εκτελεί τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ.
Το εποπτικό συμβούλιο θα πρέπει να 
ασκεί τις αρμοδιότητές του 
αναγνωρίζοντας πλήρως ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποτελεί 
την υψηλότερη εκτελεστική αρχή της 
ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 13
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 πρέπει να 
δημοσιοποιεί τα πρακτικά του.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η ανάθεση εποπτικών καθηκόντων 
συνεπάγεται σημαντική ευθύνη για την 
ΕΚΤ, προκειμένου να διασφαλίσει τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα στην 
Ένωση, και να χρησιμοποιεί τις εποπτικές 
εξουσίες της κατά τον πλέον 
αποτελεσματικό και αναλογικό τρόπο.
Συνεπώς, η ΕΚΤ θα πρέπει να λογοδοτεί 
σχετικά με την άσκηση των εν λόγω 

(34) Η ανάθεση εποπτικών καθηκόντων 
συνεπάγεται σημαντική ευθύνη για την 
ΕΚΤ, προκειμένου να διασφαλίσει τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα στην 
Ένωση, και να χρησιμοποιεί τις εποπτικές 
εξουσίες της κατά τον πλέον 
αποτελεσματικό και αναλογικό τρόπο. Η 
ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη 
όσον αφορά τη νομισματική πολιτική,
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καθηκόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο Υπουργών,
αντιστοίχως και στην Ευρωομάδα, 
θεσμικά όργανα δημοκρατικά 
νομιμοποιημένα, που εκπροσωπούν τους 
λαούς της Ευρώπης και τα κράτη μέλη. Η 
λογοδοσία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τακτική υποβολή εκθέσεων και απάντηση 
σε ερωτήσεις. Σε περίπτωση που οι εθνικές 
εποπτικές αρχές προβαίνουν σε ενέργειες 
βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει 
να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι 
ρυθμίσεις περί λογοδοσίας που 
προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία.

αλλά πρέπει να διέπεται από νέες μορφές 
δημοκρατικής λογοδοσίας σε σχέση με 
τις εποπτικές αρμοδιότητές της. Η 
λογοδοσία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τακτική υποβολή εκθέσεων και απάντηση 
σε ερωτήσεις. Σε περίπτωση που οι εθνικές 
εποπτικές αρχές προβαίνουν σε ενέργειες 
βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει 
να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι 
ρυθμίσεις περί λογοδοσίας που 
προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34a) Το εποπτικό συμβούλιο θα πρέπει 
να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Εκπρόσωποι του εποπτικού 
συμβουλίου ενδέχεται να προσκαλούνται 
να εμφανιστούν ενώπιον των αρμόδιων 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή των εθνικών κοινοβουλίων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Το 
δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για σύσταση προσωρινής εξεταστικής 
επιτροπής πρέπει να ισχύει και για τις 
δραστηριότητες του εποπτικού 
συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 263 
της ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάζει 
τη νομιμότητα των πράξεων της ΕΚΤ, τις 
οποίες αυτή εκδίδει κατά την άσκηση 
των εποπτικών της καθηκόντων και οι 
οποίες πρόκειται να παράγουν νομικά 
αποτελέσματα έναντι τρίτων.

Or. en

Τροπολογία 17
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 

(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. Ο/Η Πρόεδρος του εποπτικού 
συμβουλίου θα πρέπει να προτείνεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και να 
εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 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, 
η θητεία του/της 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 
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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.

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 εποπτικό 
συμβούλιο μπορεί να επικουρείται από 
διευθύνουσα επιτροπή, με πιο 
περιορισμένη σύνθεση.

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36a) Το εποπτικό συμβούλιο θα πρέπει 
να είναι αρμόδιο για την προετοιμασία 
και την εκτέλεση των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Οι 
προτάσεις του εποπτικού συμβουλίου θα 
πρέπει να γίνονται δεκτές από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός εάν αυτές 
απορριφθούν από ειδική πλειοψηφία των 
μελών του.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 β (νέα)



PA\917116EL.doc PE498.084v01-0016/25 PA\917116EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36β) Εάν μια αρμόδια εθνική αρχή 
διαφωνεί με μια εποπτική απόφαση της 
ΕΚΤ, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών, η οποία θα πρέπει να συστήσει 
ένα κατάλληλο δευτεροβάθμιο όργανο, 
του οποίου οι αποφάσεις θα πρέπει να 
απευθύνονται στο εποπτικό συμβούλιο.
Σε περίπτωση που μια υπόθεση 
παραπεμφθεί στα δικαστήρια του 
κράτους μέλους καταγωγής ή υποδοχής 
σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΕΚΤ 
κατά την άσκηση των εποπτικών της 
καθηκόντων , η ΕΚΤ πρέπει να 
συμμετέχει στη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 20
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
και οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος επιλέξει 
να συμμετάσχει στον ενιαίο εποπτικό 
μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) «μη συμμετέχον κράτος μέλος»: 
κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν 
είναι το ευρώ και επιλέγει να μην 
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συμμετάσχει στον ενιαίο εποπτικό 
μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 22
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, κατά την άσκηση των εποπτικών 
της καθηκόντων, 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.

Or. en

Τροπολογία 23
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, με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων της ΕΑΤ και 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:
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Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) Να διενεργεί εποπτικές προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων στα πιστωτικά 
ιδρύματα, επικουρικά προς τον εποπτικό 
έλεγχο·

(η) Να διενεργεί εποπτικές προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων στα πιστωτικά 
ιδρύματα, επικουρικά προς τον εποπτικό 
έλεγχο και να δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των δοκιμών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο l

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(l) Να συντονίζει και να εκφράζει την 
κοινή θέση των εκπροσώπων από τις 
αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων 
κρατών μελών, όταν συμμετέχουν στο 
συμβούλιο εποπτών και στο συμβούλιο 
διοίκησης της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, για ζητήματα που άπτονται των 
καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ με 
τον παρόντα κανονισμό.

(l) Να διατυπώνει την κοινή θέση των 
εκπροσώπων από τις αρμόδιες αρχές των 
συμμετεχόντων κρατών μελών, όταν 
συμμετέχουν στο συμβούλιο εποπτών και 
στο συμβούλιο διοίκησης της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών, για ζητήματα που 
άπτονται άμεσα των καθηκόντων που 
ανατίθενται στην ΕΚΤ με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται υπό 
την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και των 

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται υπό 
την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και των 
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συναφών εξουσιών των αρμοδίων αρχών 
των συμμετεχόντων κρατών μελών όσον 
αφορά την εκτέλεση εποπτικών 
καθηκόντων που δεν αναφέρονται στον
παρόντα κανονισμό.

συναφών εξουσιών των αρμοδίων αρχών 
των συμμετεχόντων κρατών μελών όσον 
αφορά την εκτέλεση εποπτικών 
καθηκόντων που δεν ανατίθενται με τον
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
μη συμμετεχόντων κρατών μελών

Συμμετοχή κρατών μελών των οποίων το 
νόμισμα δεν είναι το ευρώ στον ενιαίο 
εποπτικό μηχανισμό

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΚΤ μπορεί να 
απευθύνει κατευθυντήριες γραμμές ή 
αιτήματα στην εθνική αρμόδια αρχή του 
μη συμμετέχοντος κράτους μέλους.

Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΚΤ μπορεί να 
απευθύνει κατευθυντήριες γραμμές ή 
αιτήματα στην εθνική αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ 
και της εθνικής αρμόδιας αρχής ενός μη 
συμμετέχοντος κράτους μέλους 

2. Η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ 
και της εθνικής αρμόδιας αρχής ενός 
κράτους μέλους του οποίου το νόμισμα 
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καθιερώνεται με απόφαση που εκδίδεται 
από την ΕΚΤ, εφόσον πληρούνται οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

δεν είναι το ευρώ, αλλά επιλέγει να 
συμμετάσχει στον ενιαίο εποπτικό 
μηχανισμό, καθιερώνεται με απόφαση που 
εκδίδεται από την ΕΚΤ, εφόσον 
πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 30
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
συμμετεχόντων κρατών μελών των 
οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ 
συμμετέχουν πλήρως και επί ίσοις όροις
με τους εκπροσώπους των κρατών μελών 
των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ στις 
δραστηριότητες του εποπτικού 
συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 31
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 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατόπιν πρότασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ.
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Or. en

Τροπολογία 32
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 
συμμόρφωση με το καταστατικό του 
ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33
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 και 
δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό 
του και τον εσωτερικό κανονισμό του
εποπτικού συμβουλίου. Ο εσωτερικός 
κανονισμός του εποπτικού συμβουλίου 
εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση όλων 
των μελών του. Περιλαμβάνει κανόνες 
που ορίζουν τη θητεία του/της Προέδρου, 
η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και 
δεν είναι ανανεώσιμη.

Or. en
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Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Το εποπτικό συμβούλιο δημοσιοποιεί 
τα πρακτικά του.

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19a
Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Το εποπτικό συμβούλιο, αποφασίζοντας 
με απλή πλειοψηφία, υποβάλλει 
προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΚΤ με τη μορφή σχεδίων αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων, 
να τα αναπέμψει με σχολιασμό στο 
εποπτικό συμβούλιο, ή να τα απορρίψει.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό 
Συμβούλιο απορρίψει τα σχέδια 
αποφάσεων του εποπτικού συμβουλίου, 
ενεργεί με πλειοψηφία δύο τρίτων των 
μελών του με δικαίωμα ψήφου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 10 του Καταστατικού
του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Τα σχέδια 
αποφάσεων θα θεωρούνται εγκριθέντα 
εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 
ενεργήσει εντός τριών εβδομάδων.

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
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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 ετήσια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, στην Ευρωομάδα και στα 
εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων 
κρατών μελών σχετικά με την εκτέλεση 
των καθηκόντων που της ανατίθενται με 
τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο/Η Πρόεδρος του εποπτικού 
συμβουλίου της ΕΚΤ παρουσιάζει την εν 
λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στην Ευρωομάδα, παρουσία 
εκπροσώπων από οποιοδήποτε μη
συμμετέχον κράτος μέλος με το οποίο έχει 
καθιερωθεί στενή συνεργασία, σύμφωνα 
με το άρθρο 6.

2. Ο/Η Πρόεδρος του εποπτικού 
συμβουλίου της ΕΚΤ παρουσιάζει την εν 
λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στην Ευρωομάδα, παρουσία 
εκπροσώπων από άλλα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 38
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 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων 
του.

3. Εάν ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ο/η Πρόεδρος του 
εποπτικού συμβουλίου συμμετέχει σε 
ακρόαση ενώπιον των αρμόδιων 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
όσον αφορά την εκτέλεση των εποπτικών 
καθηκόντων του.
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Τροπολογία 39
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 ή το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Προσφυγές

Μια αρμόδια αρχή συμμετέχοντος 
κράτους μέλους δύναται να προσφύγει 
κατά απόφασης της ΕΚΤ ενώπιον του 
συμβουλίου προσφυγών, όπως ορίζει ο
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 41
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. Η 
Επιτροπή υποβάλλει, ενδεχομένως, 
συνοδευτικές προτάσεις, 
περιλαμβανομένων προτάσεων για την 
ενσωμάτωση όλων των υφιστάμενων 
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εποπτικών αρχών και μηχανισμών σε μια 
ενιαία αρχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών της ΕΕ που θα καλύπτει 
ολόκληρο τον τομέα.

Or. en


