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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή ενέκρινε μία δέσμη προτάσεων για τη θέσπιση ενιαίου
μηχανισμού εποπτείας (ΕΜΕ), η οποία περιλαμβάνει: 

 Μία πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, με την οποία ανατίθενται ειδικά 
καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές στον τομέα 
της άσκησης προληπτικού ελέγχου επί των πιστωτικών ιδρυμάτων (πρόταση ΕΜΕ)· 
και

 μία πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την 
αλληλεπίδρασή του με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… του Συμβουλίου για την 
ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τις 
πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
(πρόταση ΕΑΤ).

Αντικείμενο της παρούσας γνωμοδότησης αποτελεί η πρόταση ΕΑΤ, η οποία αποσκοπεί να
ευθυγραμμίσει τον ισχύοντα κανονισμό αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) με το τροποποιημένο πλαίσιο για την εποπτεία των τραπεζών. 

Ωστόσο, ο αριθμός και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων στον κανονισμό αριθ. 1093/2010 
εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη δομή του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας και του ρόλου που 
θα κληθεί να διαδραματίσει η ΕΑΤ στο πλαίσιό του. 

Συνεπώς, οι δύο προτάσεις πρέπει να εξετασθούν εκ παραλλήλου και είναι σημαντικό να
δοθεί μια γενική εικόνα της εν λόγω δέσμης νομοθετικών προτάσεων σχετικά με την 
εποπτεία των τραπεζών. 

Ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας και ο ρόλος της ΕΑΤ

Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχουν αναδείξει την ανάγκη η
Ευρωπαϊκή Ένωση να εξελιχθεί και να προχωρήσει προς μία βαθύτερη οικονομική και 
πολιτική ολοκλήρωση. 

Στη διαδικασία αυτή προς μία πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση, κρίνεται
ουσιώδες να θεσπισθεί ένα ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο – πρόκειται για τη
λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών – με στόχο να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του κλάδου και να 
προωθηθεί η φερεγγυότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Μία από τις βασικές συνιστώσες της τραπεζικής ένωσης είναι η θέσπιση ενός ενιαίου
μηχανισμού εποπτείας (ΕΜΕ), ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, θα καλύπτει το σύνολο της ζώνης του ευρώ και θα είναι ανοικτός σε 
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όλα τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Η ανάθεση εποπτικών 
αρμοδιοτήτων στην ΕΚΤ θα βασιστεί στο άρθρο 127, παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο , το οποίο
αποφασίζει ομοφώνως με βάση πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «να αναθέσει στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την 
προληπτική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων».

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η τραπεζική εποπτεία πρέπει 
να ανατεθεί στην ΕΚΤ. Πράγματι, εκτός από το γεγονός ότι το άρθρο 127, παράγραφος 6, 
ΣΛΕΕ ορίζει ότι μπορούν να ανατεθούν εποπτικά καθήκοντα στην ΕΚΤ, ο συντάκτης
γνωμοδότησης φρονεί ότι η εμπλοκή της ΕΚΤ, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης εμπειρίας 
της σε ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, θα συμβάλει στη βελτίωση της 
αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του ολοκληρωμένου μηχανισμού εποπτείας. Από
την άλλη πλευρά, στην πλειοψηφία των κρατών μελών οι κεντρικές τράπεζες είναι υπεύθυνες
για την εποπτεία των τραπεζών και, συνεπώς, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής 
για μια ενισχυμένη οικονομική και νομισματική ένωση, είναι εξίσου σημαντικό να 
αξιοποιηθεί η ευκαιρία ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΚΤ ως πραγματική κεντρική 
τράπεζα. Εξάλλου, σε σύγκριση με τις προτάσεις για τη μελλοντική δημιουργία μιας νέας
ευρωπαϊκής αρχής επιφορτισμένης με την εποπτεία των τραπεζών, η λύση αυτή παρουσιάζει
το πλεονέκτημα ότι δεν επιτείνει τον περίπλοκο χαρακτήρα της θεσμικής αρχιτεκτονικής της 
ΕΕ. 

Ωστόσο, η δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού εποπτείας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας θέτει ορισμένα θεσμικής φύσεως ζητήματα, ιδίως όσον αφορά την
κατάσταση των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ αλλά επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην τραπεζική ένωση. 

Κατ’ αρχάς, εξαιτίας του γεγονότος ότι το άρθρο 139 ΣΛΕΕ εξαιρεί τα κράτη μέλη για τα
οποία ισχύει παρέκκλιση από την εφαρμογή του άρθρου 132 ΣΛΕΕ, φαίνεται ότι κάθε πράξη
που εγκρίνεται από την ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και γνωμοδοτήσεων, 
μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ, και
συνεπώς τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η συμμετοχή των κρατών μελών που δεν
συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ είναι απολύτως συμβατή με τη συνθήκη. Συναφώς, το
άρθρο 6 της πρότασης σχετικά με τον ΕΜΕ ορίζει ότι τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν
στη ζώνη του ευρώ θα μπορούν να συμφωνήσουν με την ΕΚΤ μία στενή συνεργασία στον 
τομέα της εποπτείας υπό τον όρο της εκπλήρωσης ειδικών προϋποθέσεων. Σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις αυτές τα εν λόγω κράτη μέλη θα δεσμευτούν να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες
εθνικές τους αρχές θα τηρήσουν και θα θεσπίσουν κάθε μέτρο σχετικά με τα πιστωτικά 
ιδρύματα που θα ζητήσει η ΕΚΤ και θα θεσπίσουν στην εσωτερική έννομη τάξη τους 
νομοθετικές πράξεις που θα εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές τους αρχές θα είναι 
υποχρεωμένες να θεσπίσουν κάθε μέτρο σχετικά με τα πιστωτικά ιδρύματα που θα ζητήσει η 
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ΕΚΤ. Η τήρηση των πράξεων που θα θεσπίσει η ΕΚΤ έχει συνεπώς εθελοντικό χαρακτήρα, 
πράγμα το οποίο είναι απολύτως συμβατό με τις διατάξεις της συνθήκης. 

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά τη συμμετοχή κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στη ζώνη
του ευρώ και τα οποία επιλέγουν να λάβουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Επί του ζητήματος αυτού, πρέπει να επισημανθεί ότι η πρόταση σχετικά με τον ΕΜΕ
προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω κρατών μελών, στις δραστηριότητες του
εποπτικού οργάνου που θεσπίζει ο κανονισμός για τη διενέργεια του προγραμματισμού και
της εκτέλεσης των καθηκόντων της ΕΚΤ στον τομέα της προληπτικής εποπτείας των
πιστωτικών ιδρυμάτων, Οι όροι υπό τους οποίους αυτοί συμμετέχουν στις δραστηριότητες
του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται στην απόφαση με την οποία θεσπίζεται στενή 
συνεργασία και θα πρέπει «να επιτρέπουν 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». 
(αιτιολογική σκέψη 29).

Εν τούτοις, με βάση τις ισχύουσες συνθήκες, το εποπτικό όργανο δεν μπορεί παρά να
σχεδιαστεί ως όργανο που έχει ως αποστολή να προετοιμάσει τις αποφάσεις στον τομέα της
εποπτείας των τραπεζών χωρίς ωστόσο να έχει τον τελικό λόγο. Το συμβούλιο των διοικητών
της ΕΚΤ θα πρέπει να διατηρεί την τελική ευθύνη των αποφάσεών της και η σύνθεσή του δεν
μπορεί να μεταβάλλεται με διατάξεις του παραγώγου δικαίου, ούτως ώστε να συμπεριλάβει 
τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στη ζώνη 
του ευρώ. 

Για την υπερπήδηση των περιορισμών αυτών θα απαιτηθεί μεσοπρόθεσμα μία τροποποίηση
της συνθήκης. Η τροποποίηση αυτή θα μπορούσε να συνίσταται: 

 στην προσθήκη μιας νέας διάταξης στο καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ
προκειμένου το εποπτικό όργανο να καταστεί όργανο λήψης αποφάσεων στον τομέα 
της εποπτείας των τραπεζών· ή 

 στην τροποποίηση του άρθρου 283 ΣΛΕΕ και του άρθρου 10, παράγραφος 1 του
καταστατικού, ούτως ώστε να προβλέπεται μια ειδική σύνθεση του συμβουλίου των
διοικητών, στο οποίο θα εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη 
ζώνη του ευρώ· η διάταξη αυτή θα εφαρμόζεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται δυνάμει του άρθρου 127, παράγραφος 6 ΣΛΕΕ, όπως συμβαίνει με τη 
λειτουργία του ECOFIN και του Eurogroup.

Στο μεσοδιάστημα και ως προσωρινή λύση, τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη
του ευρώ θα συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στο εποπτικό όργανο, συμπεριλαμβανομένων 
και των δικαιωμάτων ψήφου. Από την άποψη αυτή, είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί, στο
μέγιστο δυνατό βαθμό, ο ρόλος του εποπτικού οργάνου και να προβλεφθεί, για παράδειγμα η 
υποχρέωση του συμβουλίου των διοικητών να αιτιολογεί τυχόν αποκλίσεις από τις προτάσεις 
και το σχέδιο αποφάσεων που εκπονεί το εποπτικό όργανο. 
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Επιπλέον, και πάλι προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα της ενιαίας χρηματοπιστωτικής
αγοράς, η ΕΑΤ θα συνεχίσει να ασκεί το ρόλο της και να διατηρεί τις αρμοδιότητες και τα
καθήκοντα που έχει σήμερα: συγκεκριμένα θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τους ενιαίους
κανόνες που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη και να διασφαλίζει την εφαρμογή τους και να
προωθεί τη σύγκλιση των πρακτικών εποπτείας σε ολόκληρη την Ένωση. Επιπλέον η ΕΑΤ θα
πρέπει πλέον να επιφορτιστεί με την εκπόνηση ενός ενιαίου εγχειριδίου εποπτείας, το οποίο
θα συμπληρώσει το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ και θα διασφαλίσει τη συνοχή σε
θέματα εποπτείας των τραπεζών. Προς το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΑΤ θα παραμείνει ισόρροπη και η ΕΑΤ να καταστεί αρχή
με αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών που δεν
συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Στην ουσία, λαμβανομένης υπόψη της μη δυνατότητας να
δοθεί στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και τα οποία επιθυμούν να
συμμετάσχουν στον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας μια ισότιμη θέση όσον αφορά τις αποφάσεις
της ΕΚΤ σε θέματα προληπτικού ελέγχου, η κατάργηση της διάταξης περί «συμμόρφωσης ή 
αιτιολόγησης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μεσοπρόθεσμη λύση έως ότου το ζήτημα αυτό 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης της συνθήκης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
για τις χώρες αυτές μια πιο ισόρροπη θέση.

Από θεσμικής απόψεως, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν καταλλήλως τα προβλήματα
του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και των εποπτικών
λειτουργιών της καθώς και το πρόβλημα της δημοκρατικής ευθύνης του νέου ενιαίου 
εποπτικού οργάνου. 

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 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανάθεση εποπτικών καθηκόντων 
στην ΕΚΤ στον τραπεζικό τομέα για μέρος 
των κρατών μελών της Ένωσης δεν θα 
πρέπει με κανένα τρόπο να παρεμποδίζει 
την εσωτερική αγορά στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Είναι 
συνεπώς αναγκαίο να διασφαλιστεί η 
ορθή λειτουργία της ΕΑΤ μετά την εν 

(4) Η ανάθεση εποπτικών καθηκόντων 
στην ΕΚΤ στον τραπεζικό τομέα για μέρος 
των κρατών μελών της Ένωσης δεν θα 
πρέπει με κανένα τρόπο να παρεμποδίζει 
την εσωτερική αγορά στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ΕΑΤ
πρέπει συνεπώς να εξακολουθήσει να
ασκεί το ρόλο της και να διατηρήσει όλες
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λόγω ανάθεση καθηκόντων. τις υφιστάμενες αρμοδιότητες και τα
καθήκοντά της: θα πρέπει να συνεχίσει
να αναπτύσσει το ενιαίο εγχειρίδιο
κανόνων που θα ισχύει σε όλα τα κράτη
μέλη και θα διασφαλίζει την εφαρμογή 
του και να προωθεί τη σύγκλιση των 
πρακτικών εποπτείας σε ολόκληρη την 
Ένωση. 

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Η ΕΑΤ προκειμένου να διασφαλίσει
τη συνοχή των εποπτικών πρακτικών σε
ολόκληρη την Ένωση πρέπει επίσης να 
αναπτύξει ένα ενιαίο εγχειρίδιο εποπτείας 
το οποίο θα συμπληρώσει το ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ. 

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Έχοντας υπόψη τα εποπτικά καθήκοντα 
που ανατίθενται στην ΕΚΤ με τον 
κανονισμό (EΕ) αριθ. …/… του 
Συμβουλίου [κανονισμός του άρθρου 127 
παράγραφος 6], η ΕΑΤ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά της και 
σε σχέση με την ΕΚΤ. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί για τη διευθέτηση διαφωνιών 
και για δράση σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης θα εξακολουθήσουν να είναι 
αποτελεσματικοί, θα πρέπει να θεσπιστεί 

(5) Έχοντας υπόψη τα εποπτικά καθήκοντα 
που ανατίθενται στην ΕΚΤ με τον 
κανονισμό (EΕ) αριθ. …/… του 
Συμβουλίου [κανονισμός του άρθρου 127 
παράγραφος 6], η ΕΑΤ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά της σε 
σχέση με την ΕΚΤ κατά τον ίδιο τρόπο 
που τα ασκεί και σε σχέση με άλλες 
εποπτικές αρχές.
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ειδική διαδικασία. Ειδικότερα, εάν η ΕΚΤ 
δεν συμμορφώνεται με μια ενέργεια της 
ΕΑΤ για την διευθέτηση μιας διαφωνίας 
ή την αντιμετώπιση μιας κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να 
υποχρεούται να εξηγήσει τους λόγους της 
μη συμμόρφωσης. Σε αυτήν την 
περίπτωση, όποτε βάσει απαιτήσεων που 
ορίζονται στο άμεσα εφαρμοστέο δίκαιο 
της Ένωσης η ΕΑΤ μπορεί να εκδίδει 
μεμονωμένη απόφαση που απευθύνεται 
στο εμπλεκόμενο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, θα πρέπει να το πράττει.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 
συμφέροντα όλων των κρατών μελών 
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη και να 
διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ΕΑΤ 
με σκοπό τη διατήρηση και την εμβάθυνση 
της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι κανόνες 
ψηφοφορίας εντός του συμβουλίου 
εποπτών θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν, 
ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις που 
λαμβάνει η ΕΑΤ με απλή πλειοψηφία.

(6) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 
συμφέροντα όλων των κρατών μελών 
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη και να 
διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ΕΑΤ 
με σκοπό τη διατήρηση και την εμβάθυνση 
της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί η δίκαιη 
εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
ΕΑΤ. Οι κανόνες ψηφοφορίας εντός του 
συμβουλίου εποπτών θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστούν, ιδίως όσον αφορά τις 
αποφάσεις που λαμβάνει η ΕΑΤ με απλή 
πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/2010
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
"(ια) εκπονεί ενιαίο εγχειρίδιο 
εποπτείας."

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/2010
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:
«3. Αν το Συμβούλιο έχει εκδώσει 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 
και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον 
η συντονισμένη δράση από αρμόδιες
αρχές είναι αναγκαία για να 
αντιμετωπιστούν αντίξοες εξελίξεις που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν σοβαρά την 
εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοοικονομικού 
συστήματος της Ένωσης, η Αρχή μπορεί 
να εκδώσει μεμονωμένες αποφάσεις με 
τις οποίες ζητείται από τις αρμόδιες 
αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
για να αντιμετωπιστούν οι εξελίξεις 
αυτές, διασφαλίζοντας ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι 
αρμόδιες αρχές ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτήν τη 
νομοθεσία.
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Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/2010
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) η ακόλουθη παράγραφος 
παρεμβάλλεται μετά την παράγραφο 3:

διαγράφεται

"3a. Στις περιπτώσεις που η Αρχή ζητά 
από την ΕΚΤ ως αρμόδια αρχή να 
αναλάβει την απαραίτητη δράση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 , η ΕΚΤ 
συμμορφώνεται με αυτήν ή παρέχει, το 
αργότερο εντός 48 ωρών, επαρκή 
αιτιολόγηση στην Αρχή για την μη 
συμμόρφωσή της.»

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/2010
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 17, αν αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης μιας
άλλης αρμόδιας αρχής σε περιπτώσεις 
που προσδιορίζουν οι πράξεις στις 
οποίες παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, η Αρχή, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσότερων από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές, μπορεί να 
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βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία 
που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4 
του παρόντος άρθρου.
Σε περιπτώσεις που καθορίζονται στη 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, και όταν, με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια, μπορεί να 
διαπιστωθεί διαφωνία μεταξύ διαφόρων
αρμόδιων αρχών, η Αρχή μπορεί, με 
δική της πρωτοβουλία, να επικουρεί τις 
αρχές προκειμένου να καταλήγουν σε 
συμφωνία σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4».

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/2010
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο άρθρο 19 προστίθεται η εξής 
παράγραφος μετά την παράγραφο 3:

διαγράφεται

"3a. Στις περιπτώσεις που η Αρχή ζητά 
από την ΕΚΤ ως αρμόδια αρχή να 
αναλάβει ειδική δράση ή να απόσχει από 
δράση σύμφωνα με την παράγραφο 3, η 
ΕΚΤ συμμορφώνεται με αυτήν ή παρέχει, 
εντός δέκα εργασίμων ημερών από την 
παραλαβή του αιτήματος επαρκή 
αιτιολόγηση στην Αρχή για την μη 
συμμόρφωσή της.»

Or. en


