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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η εµπειρία από τη χρηµατοπιστωτική κρίση έφερε στην επιφάνεια σηµαντικές αδυναµίες της 
εποπτείας στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τόσο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όσο και στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα συνολικά. Για το λόγο αυτό ο πρόεδρος Barroso ζήτησε από 
οµάδα ειδικών υψηλού επιπέδου, υπό την προεδρία του κυρίου Jacques de Larosière, να 
προβεί σε προτάσεις για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εποπτικών ρυθµίσεων, µε στόχο την 
συγκρότηση ενός πιο αποδοτικού, ολοκληρωµένου και βιώσιµου ευρωπαϊκού συστήµατος 
εποπτείας. Η οµάδα παρουσίασε την έκθεσή της στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Με βάση τις 
συστάσεις της οµάδας, η Επιτροπή διατύπωσε προτάσεις για µια νέα αρχιτεκτονική του 
ευρωπαϊκού συστήµατος εποπτείας στην ανακοίνωσή της προς το εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή παρουσίασε αναλυτικότερα τις ιδέες της στην 
ανακοίνωσή της του Μαΐου 2009, όπου προτείνεται: 

– Να δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ - ESFS) 
αποτελούµενο από δίκτυο εθνικών χρηµατοπιστωτικών εποπτικών αρχών οι οποίες θα 
συνεργάζονται µε τις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ - ESA), που προέκυψαν µε 
τη µετατροπή των υφιστάµενων ευρωπαϊκών εποπτικών επιτροπών1 σε µια Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ - ΕΒΑ), σε µια Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ΕΑΚΑΑ – ΕSMA) και σε µια Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ - ΕΙΟΡΑ), συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήµατα ενός 
πανευρωπαϊκού πλαισίου χρηµατοπιστωτικής εποπτείας µε την πείρα των τοπικών 
µικροπροληπτικών εποπτικών φορέων που βρίσκονται εγγύτατα στα ιδρύµατα που 
λειτουργούν στην περιοχή της αρµοδιότητάς τους και 

– Να συγκροτηθεί Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ - ESRB), το οποίο 
να παρακολουθεί και να αξιολογεί πιθανές απειλές για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, 
οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από µακροοικονοµικές εξελίξεις και από εξελίξεις στο 
πλαίσιο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ως συνόλου. Προς το σκοπό αυτό το ΕΣΣΚ 
θα προβαίνει σε έγκαιρη προειδοποίηση για κινδύνους που µπορεί να λάβουν διαστάσεις 
σε επίπεδο συστήµατος και, αν κρίνει σκόπιµο, προβαίνει σε συστάσεις για δράση µε 
σκοπό την αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων.2 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Κατά την επεξεργασία των εν λόγω προτάσεων διεξήχθησαν δυο ανοιχτές διαβουλεύσεις. 
Πρώτο, µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης της οµάδας υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του 
κυρίου Jacques de Larosiere και τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 4 
Μαρτίου 2009, η Επιτροπή διοργάνωσε διαβούλευση από τις 10 Μαρτίου ως τις 10 Απριλίου 
2009 στο πλαίσιο συγκέντρωσης υλικού για την ανακοίνωσή της µε αντικείµενο τη 
χρηµατοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη, η οποία δηµοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου 2009. 
Συνοπτική παρουσίαση των δηµόσιων εισηγήσεων που ελήφθησαν απαντά στη διεύθυνση: 

                                                 
1 Πρόκειται για την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (ΕΕΑΤΕ - SEBS), την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας Ασφαλίσεων και 

Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΕΑΕΑΕΣ - CEIOPS) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών και Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ - CESR). 
2 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρούσα αιτιολογική έκθεση εστιάζει στις προτάσεις για τη σύσταση του ΕΣΣΚ, µετατρέποντας τις υφιστάµενες ευρωπαϊκές 

εποπτικές επιτροπές σε ΕΑΑ. Η πρόταση για τη σύσταση του ΕΣΣΚ αναλύεται σε ξεχωριστή έκθεση. 
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http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf 

∆εύτερο, από τις 27 Μαΐου ως τις 15 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή διοργάνωσε άλλον ένα ακόµη 
γύρο διαβουλεύσεων, καλώντας όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις για 
τις λεπτοµερέστερες µεταρρυθµίσεις που παρουσίασε το Μάιο στην ανακοίνωση για την 
χρηµατοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη. Κατά το µεγαλύτερο µέρος τους οι απαντήσεις 
που ελήφθησαν υποστήριζαν τις προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις, µε σχόλια σχετικά µε 
αναλυτικές απόψεις των προτεινόµενων ΕΣΣΚ και ΕΣΧΕ. Συνοπτική παρουσίαση των 
δηµόσιων εισηγήσεων που ελήφθησαν απαντά στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_su

mmary_en.pdf 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής το µήνα Μάιο για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη 
συνοδεύτηκε από εκτίµηση επιπτώσεων, η οποία ανέλυε τις κύριες επιλογές πολιτικής για τη 
σύσταση του ΕΣΣΚ και του ΕΣΧΕ. Τις προτάσεις αυτές συνοδεύει δεύτερη εκτίµηση 
επιπτώσεων, η οποία εξέταζε τις επιλογές αναλυτικότερα. Η έκθεση για τη δεύτερη εκτίµηση 
επιπτώσεων είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: 

4. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Το ∆ικαστήριο αναγνώρισε3 ότι το άρθρο 95 της συνθήκης αναφορικά µε την έκδοση των 
µέτρων σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών που έχουν ως αντικείµενο την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς παρέχει την κατάλληλη νοµική βάση 
για τη δηµιουργία ενός «Κοινοτικού φορέα, µε αρµοδιότητα τη συµβολή στην εφαρµογή µιας 
διαδικασίας εναρµόνισης», εφόσον τα καθήκοντα του εν λόγω φορέα συνδέονται στενά µε το 
αντικείµενο των πράξεων των σχετικών µε την προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών. 

Η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση δηµιούργησε πραγµατικούς και σοβαρούς 
κινδύνους για τη σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς. Η αποκατάσταση και η διατήρηση 
ενός σταθερού και αξιόπιστου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αποτελεί απόλυτη 
προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της εµπιστοσύνης και της συνοχής στην εσωτερική αγορά και, 
εποµένως, για τη διαφύλαξη και τη βελτίωση των συνθηκών για την εγκαθίδρυση µιας 
πλήρως ολοκληρωµένης και λειτουργικής εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, οι χρηµατοπιστωτικές αγορές µε µεγαλύτερο 
βάθος και ολοκλήρωση παρέχουν καλύτερες ευκαιρίες χρηµατοδότησης και διαφοροποίησης 
των κινδύνων, συµβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ικανότητας απόσβεσης των κραδασµών 
των οικονοµιών. Εποµένως, η χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση και η σταθερότητα 
αλληλοενισχύονται. Η σύσταση του ΕΣΣΚ θα συνοδεύεται από τη σύνταξη ενός ενιαίου 
εγχειριδίου, το οποίο θα εξασφαλίσει την οµοιόµορφη εφαρµογή των κανόνων στην ΕΕ και 
θα συµβάλει έτσι στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το έργο των ΕΕΑ θα συνίσταται 
στην υποστήριξη των εθνικών αρχών για τη συνεπή ερµηνεία και εφαρµογή των κοινοτικών 
κανόνων. 

                                                 
3 Βλ. ∆ΕΚ, C-217/04 σηµείο 44. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf
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Καθώς τα καθήκοντα που πρόκειται να ανατεθούν στις Αρχές σχετίζονται στενά µε τα µέτρα 
που τέθηκαν σε εφαρµογή ως απόκριση στη χρηµατοπιστωτική κρίση και µε εκείνα που 
εξαγγέλθηκαν µε τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου και της 27ης Μαΐου 2009, 
είναι δυνατό, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, οι ΕΕΑ να συσταθούν βάσει του 
άρθρου 95 της Συνθήκης. 

Η κοινοτική δράση µπορεί να αντιµετωπίσει τις αδυναµίες που κατέδειξε η κρίση και να 
δηµιουργήσει ένα σύστηµα σύµφωνο προς το στόχο µιας σταθερής και ενιαίας κοινοτικής 
χρηµατοπιστωτικής αγοράς για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες – συνδέοντας µεταξύ τους 
τις εθνικές εποπτικές αρχές στο πλαίσιο ενός ισχυρού κοινοτικού δικτύου. Εντούτοις, το 
κεντρικό σηµείο της καθηµερινής εποπτείας θα παραµείνει σε εθνικό επίπεδο, εφόσον οι 
εθνικές εποπτικές αρχές παραµένουν υπεύθυνες για την εποπτεία των µεµονωµένων 
οντοτήτων. Έτσι, οι διατάξεις δεν υπερβαίνουν το αυστηρώς αναγκαίο για την επίτευξη των 
επιδιωκόµενων στόχων. Εποµένως οι προτάσεις είναι σύµφωνες µε τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της συνθήκης. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Για τη µετατροπή των υφιστάµενων ευρωπαϊκών εποπτικών επιτροπών σε αποτελεσµατικές 
ΕΕΑ απαιτείται ενίσχυση των πόρων – τόσο των ανθρώπινων όσο και των δηµοσιονοµικών. 
Οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των εν λόγω προτάσεων εξετάζονται στην έκθεση εκτίµησης 
επιπτώσεων και στα συνοδευτικά νοµοθετικά δηµοσιονοµικά δελτία (συνηµµένα στην 
παρούσα πρόταση). 

6. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε τοµέα, απαιτούνται τρεις ξεχωριστοί 
κανονισµοί για τη σύσταση των αρχών στους τοµείς των τραπεζών, της ασφάλισης και των 
επαγγελµατικών συντάξεων, και των κινητών αξιών. Ωστόσο, βασικά αυτές οι προτάσεις 
ωθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Εποµένως, η παρούσα αιτιολογική έκθεση ασχολείται 
πρώτα µε τα κοινά στοιχεία και µετά προσεγγίζει σύντοµα τις διαφορές των τριών 
κανονισµών. 

6.1 Σύσταση των ΕΕΑ και το νοµικό τους καθεστώς 

Στόχος των ΕΕΑ είναι να συµβάλουν: (i) στη βελτίωση και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, ειδικά συµπεριλαµβανοµένου υψηλού, αποτελεσµατικού και συνεκτικού επιπέδου 
ρύθµισης και εποπτείας, (ii) στην προστασία των καταθετών, των επενδυτών, των 
ασφαλισµένων και των λοιπών δικαιούχων, (iii) στην εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθµης λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς εποπτικού συντονισµού. Προς το σκοπό αυτό, κάθε ΕΕΑ συµβάλλει στη 
διασφάλιση της συνεκτικής, αποδοτικής και αποτελεσµατικής εφαρµογής της σχετικής 
κοινοτικής νοµοθεσίας. 

Οι ΕΕΑ θα είναι κοινοτικοί φορείς µε νοµική προσωπικότητα και θα αποτελούν βασικό 
στοιχείο του προτεινόµενου ΕΣΧΕ. Το τελευταίο λειτουργεί ως δίκτυο εποπτικών αρχών και 
συµπεριλαµβάνει τις εθνικές αρχές των κρατών µελών, µια Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών, για την κάλυψη διατοµεακών θεµάτων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ 
οι ΕΕΑ πρέπει να απολαύουν της µέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας προκειµένου να 
εκπληρώνουν την αποστολή τους µε αντικειµενικότητα, η Επιτροπή πρέπει να συµµετέχει 
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όταν απαιτείται για θεσµικούς λόγους και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που απορρέουν 
από τη Συνθήκη.  

Σε κάθε ΕΕΑ το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων θα είναι το συµβούλιο εποπτών της, 
αποτελούµενο από τους επικεφαλής των αντίστοιχων εθνικών εποπτικών αρχών, καθώς και 
από τον πρόεδρο κάθε αρχής. Ο πρόεδρος θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συµβουλίου 
εποπτών και του διοικητικού συµβουλίου και θα ενεργεί ως ο επικεφαλής και ο εκπρόσωπος 
της αρχής. την καθηµερινή διαχείριση κάθε αρχής θα ασκεί ένας εκτελεστικός διευθυντής. 
Όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης των νέων ΕΕΑ, προτείνεται να διατηρηθεί η σηµερινή 
έδρα των υφιστάµενων ευρωπαϊκών επιτροπών εποπτικών αρχών, καθώς έτσι είναι δυνατή η 
γρήγορη και αποτελεσµατική µετάβαση στο νέο καθεστώς. Η ενότητα 6.3 διαλαµβάνει 
αναλυτικότερα τα σχετικά µε την εσωτερική οργάνωση των ΕΕΑ. 

6.2 Καθήκοντα και αρµοδιότητες των ΕΕΑ 

Οι ΕΕΑ θα αναλάβουν όλα τα καθήκοντα των υφιστάµενων ευρωπαϊκών εποπτικών 
επιτροπών αλλά, επιπλέον, οι ευθύνες τους θα αυξηθούν σηµαντικά, θα έχουν καθορισµένες 
νοµικές αρµοδιότητες και µεγαλύτερη εξουσία, όπως ορίστηκε στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 27 Μαΐου 2009 και συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 18-19 
Ιουνίου 2009. 

6.2.1. Ανάπτυξη τεχνικών κανόνων 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση της Επιτροπής, ότι πρέπει να συνταχθεί 
ενιαίο εγχειρίδιο για την ΕΕ, το οποίο να εφαρµόζεται σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
στην ενιαία αγορά. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να εντοπιστούν και να αρθούν οι διαφορές 
που προέκυψαν κατά την ενσωµάτωση κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και οι οποίες 
οφείλονται σε εξαιρέσεις, παρεκκλίσεις, προσθήκες ή ασάφειες, έτσι ώστε να µπορεί να 
καθοριστεί και να τεθεί σε ισχύ ένα εναρµονισµένο βασικό σύνολο κανόνων. Για να 
συµβάλουν σε αυτό, οι ΕΕΑ θα αναπτύξουν προτάσεις τεχνικών κανόνων σε τοµείς που 
καθορίζονται στη σχετική τοµεακή νοµοθεσία. Αυτοί οι κανόνες συνιστούν αποτελεσµατικό 
όργανο για την ενίσχυση του επιπέδου 3 του µηχανισµού Lamfalussy, ο οποίος αυτή τη 
στιγµή περιορίζεται στην έκδοση µη δεσµευτικών κατευθυντηρίων γραµµών. Οι τοµείς στους 
οποίους η Αρχή µπορεί να καταρτίζει σχέδια των εν λόγω κανόνων αφορούν θέµατα πολύ 
τεχνικής φύσεως, όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν οµοιόµορφοι όροι για την εφαρµογή 
της κοινοτικής νοµοθεσίας. Τα θέµατα αυτά δεν συνεπάγονται πολιτικές αποφάσεις και το 
περιεχόµενό τους οριοθετείται αυστηρά µε τις κοινοτικές πράξεις που εκδίδονται στο επίπεδο 
1 (για λεπτοµερή ανάλυση των αλλαγών που απαιτείται να επέλθουν στη σχετική κοινοτική 
νοµοθεσία βλ. το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής). Η 
εκπόνηση των κανόνων από τις ΕΕΑ διασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση της συγκεκριµένης 
πείρας των εθνικών εποπτικών αρχών. 

Τα σχέδια τεχνικών κανόνων θα εγκρίνονται από την Αρχή µε ειδική πλειοψηφία των µελών 
των συµβουλίων εποπτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 205 της Συνθήκης. Η έννοµη τάξη της 
Κοινότητας απαιτεί την υποστήριξη στη συνέχεια αυτών των σχεδίων από την Επιτροπή µε 
την έκδοση σχετικών κανονισµών ή αποφάσεων, προκειµένου να ληφθούν τα αναµενόµενα 
άµεσα έννοµα αποτελέσµατα. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο για λόγους 
κοινοτικού συµφέροντος, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει τη µερική έγκριση των κανόνων 
ή την έγκρισή τους µε τροποποιήσεις ή την απόρριψή τους, για λόγους τους οποίους 
υποχρεούται να ανακοινώσει στην Αρχή. Η πρόταση της Επιτροπής δεν θίγει συζητήσεις 
σχετικά µε µελλοντικές διαδικασίες στο πλαίσιο της µετάβασης σε µια νέα Συνθήκη. 
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Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις µε συµφεροντούχους, για κάθε ΕΕΑ θα συγκροτηθεί µια 
οµάδα συµφεροντούχων η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της βιοµηχανίας, 
εργαζόµενους στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και χρήστες των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Αναλογικά η συµµετοχή καθενός πρέπει να είναι ισόρροπη, χωρίς να υπερτερεί 
καµία οµάδα έναντι των άλλων. Στους τοµείς που δεν καλύπτονται από τους τεχνικούς 
κανόνες, οι ΕΕΑ, όπως και οι υφιστάµενες ευρωπαϊκές εποπτικές επιτροπές, έχουν τη 
δυνατότητα να εκδίδουν µη δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις προς εθνικές 
εποπτικές αρχές, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τους συµµετέχοντες της αγοράς. Αν σε 
ορισµένες ειδικές περιπτώσεις οι αρχές επιλέξουν να µην συµµορφωθούν µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές και τις συστάσεις, πρέπει να αιτιολογήσουν την απόφασή τους στην 
Αρχή. 

6.2.2. Αρµοδιότητες εξασφάλισης της συνεπούς εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων 

Ακόµη και µε ενιαίο σύνολο εναρµονισµένων κανόνων, η εφαρµογή των κανόνων αυτών 
µπορεί, περιστασιακά, να οδηγήσει σε διαστάσεις απόψεων σχετικά µε την εφαρµογή της 
κοινοτικής νοµοθεσίας. Συνεπώς, µε την επιφύλαξη της κίνησης διαδικασιών παράβασης από 
την Επιτροπή κατά ορισµένων κρατών µελών, οι ΕΕΑ πρέπει να διαθέτουν γενική εξουσία 
για να συµβάλουν στη διασφάλιση συνεκτικής εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας. Προς 
το σκοπό αυτό, πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή µηχανισµός αντιµετώπισης της συµπεριφοράς 
εθνικών εποπτικών αρχών οι οποίες θεωρείται ότι αποκλίνουν από την υφιστάµενη κοινοτική 
νοµοθεσία (συµπεριλαµβάνονται οι τεχνικοί κανόνες που εξετάζονται στην παράγραφο 
6.2.1). Ο µηχανισµός περιλαµβάνει τρία διαφορετικά στάδια: 

Πρώτον, µε δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος µιάς ή περισσότερων εθνικών 
εποπτικών αρχών ή της Επιτροπής, οι ΕΕΑ πρέπει να διερευνήσουν τις περιπτώσεις αυτές 
και, αν είναι αναγκαίο, εκδώσουν σύσταση για ενέργεια την οποία απευθύνουν στην εποπτική 
αρχή. Στο πλαίσιο του γενικού καθήκοντος συµµόρφωσης µε την κοινοτική νοµοθεσία, η 
εποπτική αρχή πρέπει να κληθεί να συµµορφωθεί µε τη σύσταση µέσα σε ένα µήνα. 

∆εύτερον, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τη σύσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί, 
αφού ενηµερωθεί από την ΕΕΑ ή κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, να λάβει απόφαση µε την 
οποία θα απαιτεί από την εθνική εποπτική αρχή είτε να αναλάβει είτε να αποφύγει 
συγκεκριµένη ενέργεια. Εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της απόφασης, η 
εθνική εποπτική αρχή πρέπει να ενηµερώσει την Επιτροπή και την ΕΕΑ σχετικά µε τα µέτρα 
που έλαβε ή που προτίθεται να λάβει για την εκτέλεση της απόφασης. 

Τρίτον, στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία η εποπτική αρχή δεν συµµορφώνεται µε 
την απόφαση, οι ΕΕΑ µπορούν, ως έσχατη λύση, να εκδώσουν απόφαση, την οποία θα 
απευθύνουν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, για τήρηση του κοινοτικού δικαίου το οποίο 
ισχύει άµεσα για αυτά (δηλαδή των κανονισµών). Αυτό τελεί υπό την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής να επιβάλει την απόφασή της. 

6.2.3. ∆ράση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

Οι ΕΕΑ επιτελούν ενεργό συντονιστικό ρόλο µεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, ιδίως σε 
περιπτώσεις αντίξοων εξελίξεων, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθµη 
λειτουργία και την ακεραιότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της ΕΕ. Όµως, σε 
κάποιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ο συντονισµός ενδέχεται να µην αρκεί, ιδίως όταν οι 
εθνικές εποπτικές αρχές δεν διαθέτουν µόνες τους τα εργαλεία για να αντιδράσουν γρήγορα 
σε µια αναδυόµενη διασυνοριακή κρίση. Εποµένως, στις εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις οι 
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ΕΕΑ πρέπει να έχουν την εξουσία να απαιτήσουν από τις εθνικές εποπτικές αρχές να 
αναλάβουν από κοινού συγκεκριµένη δράση. Επειδή καθορισµός της διασυνοριακής 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης εµπεριέχει κάποιο βαθµό εκτίµησης, πρέπει να αποτελεί 
αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέµα αυτό υπόκειται στη ρήτρα διασφαλίσεων 
(βλ. παράγραφο 6.2.11). Παράλληλα, πρέπει να επιταχυνθεί η εργασία για τη δηµιουργία ενός 
περιεκτικού διασυνοριακού πλαισίου ενίσχυσης των συστηµάτων διαχείρισης/επίλυσης 
οικονοµικών κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων 
εγγύησης και επιµερισµού βαρών. 

6.2.4. ∆ιευθέτηση διαφωνιών µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών 

Προτείνεται µηχανισµός για να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές λαµβάνουν 
δεόντως υπόψη τα συµφέροντα των άλλων κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των 
εποπτικών σωµάτων. Αν µια εποπτική αρχή διαφωνήσει σχετικά µε τη διαδικασία ή το 
περιεχόµενο πράξης ή παράλειψης άλλης εποπτικής αρχής σε περίπτωση στην οποία η 
σχετική νοµοθεσία απαιτεί συνεργασία, συντονισµό ή κοινή λήψη αποφάσεων, η Αρχή, 
κατόπιν αιτήµατος της ενδιαφερόµενης εποπτικής αρχής, µπορεί να βοηθήσει τις αρχές στην 
επίτευξη κοινής προσέγγισης ή στη ρύθµιση του θέµατος. Αυτός ο µηχανισµός περιλαµβάνει 
τρία ενδεχόµενα στάδια4: 

Πρώτον, αν µια ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές ζητήσουν από την ΕΕΑ να τις 
βοηθήσει στην επίλυση τέτοιων διαφορών, Η ΕΕΑ µπορεί πρώτα να ορίσει µια φάση 
συµβιβασµού µεταξύ των αρχών για να προσπαθήσουν να επιτύχουν συµφωνία µεταξύ τους, 
ενώ η Αρχή εµπλέκεται όταν είναι απαραίτητο υπό την ιδιότητα του µεσολαβητή.  

∆εύτερον, αν µετά από φάση συµβιβασµού δεν καταφέρουν να επιτύχουν συµφωνία, οι ΕΕΑ 
µπορούν να ρυθµίσουν το θέµα µε απόφαση5. Όµως αυτό πρέπει σαφώς να αποτελεί την 
εξαίρεση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι οικείες εθνικές αρχές οφείλουν να είναι σε 
θέση να επιτύχουν συµφωνία µέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας συµβιβασµού. 

Τρίτον, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης εποπτικής αρχής µε την προαναφερθείσα απόφαση, 
η Αρχή µπορεί επίσης να αποφασίσει να εκδώσει αποφάσεις τις οποίες απευθύνει σε 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθορίζοντας τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε την κοινοτική 
νοµοθεσία που ισχύει άµεσα στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Ας υπογραµµιστεί ότι ο µηχανισµός επίλυσης διαφορών πρέπει να αντιµετωπίζει µόνο 
ουσιώδη θέµατα, π.χ. περιπτώσεις κατά τις οποίες πράξη ή παράλειψη εποπτικής αρχής είχε 
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα µιας εποπτικής αρχής να προστατεύσει το 
συµφέρον καταθετών, ασφαλισµένων, επενδυτών ή προσώπων προς τα οποία παρέχονται 
υπηρεσίες σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη ή στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα των 
εν λόγω κρατών µελών. Η Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να µην κινήσει διαδικασία 
διακανονισµού ούτε να λάβει οποιαδήποτε απόφαση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. Οι ρυθµίσεις αυτές υπόκεινται στη ρήτρα 
διασφαλίσεων (βλ. παράγραφο 6.2.11). 

                                                 
4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το µηχανισµό διευθέτησης διαφορών, βλέπε το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. 
5 Η αρµοδιότητα διευθέτησης τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8, το οποίο επικεντρώνεται σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης αρµόδιας 

εθνικής εποπτικής αρχής µε το κοινοτικό δίκαιο. 
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6.2.5. Σώµατα εποπτών 

Στο εποπτικό σύστηµα της ΕΕ τα σώµατα εποπτών κατέχουν κεντρική θέση και παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση ισόρροπης ροής πληροφοριών µεταξύ των εγχώριων αρχών 
και των αρχών υποδοχής. Οι ΕΕΑ θα συµβάλουν στην προώθηση της αποδοτικής και 
συνεπούς λειτουργίας των σωµάτων εποπτών και στην παρακολούθηση της συνέπεια στην 
εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας από τα σώµατα εποπτών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΕΕΑ 
µπορούν να συµµετέχουν ως παρατηρητές στα σώµατα εποπτών και να λαµβάνουν όλες τις 
συναφείς πληροφορίες, οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των µελών του σώµατος. 

6.2.6. Κοινή εποπτική νοοτροπία, ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων και οµότιµη 
αξιολόγηση 

Οι ΕΕΑ διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στην οικοδόµηση κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής 
νοοτροπίας και στη διασφάλιση οµοιόµορφων διαδικασιών και συνεπών εποπτικών 
πρακτικών σε όλη την Κοινότητα. Σε συνδυασµό µε το µηχανισµό διευθέτησης διαφωνιών 
µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, η κοινή εποπτική νοοτροπία πρέπει να βοηθήσει στην 
ανάπτυξη εµπιστοσύνης και συνεργασίας και ενδέχεται να δηµιουργεί ολοένα και 
περισσότερες ευκαιρίες για τις εποπτικές αρχές να εκχωρούν ορισµένα καθήκοντα και 
αρµοδιότητες η µία στην άλλη. Εν προκειµένω οι ΕΕΑ διευκολύνουν, εντοπίζοντας 
καθήκοντα και αρµοδιότητες, που µπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από κοινού καθώς 
επίσης προωθώντας βέλτιστες πρακτικές. Ειδικότερα,, η Αρχή πρέπει να ενθαρρύνει και να 
διευκολύνει τη σύσταση κοινών εποπτικών οµάδων. Επίσης, οι ΕΕΑ πραγµατοποιούν 
περιοδικά οµότιµες αξιολογήσεις εθνικών εποπτικών αρχών. 

6.2.7. Αξιολόγηση εξελίξεων της αγοράς 

Ένα από τα νέα καθήκοντα τα οποία ανετέθησαν στις υφιστάµενες ευρωπαϊκές εποπτικές 
επιτροπές µε τις αναθεωρηµένες αποφάσεις της Επιτροπής που εκδόθηκαν στις 23 
Ιανουαρίου 2009 είναι η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά µε 
τις τάσεις, τους πιθανούς κινδύνους και τα τρωτά σηµεία στους τοµείς της τραπεζικής, των 
ασφαλίσεων και των κινητών αξιών. Παρότι για την µακροπροληπτική ανάλυση του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα της ΕΕ αρµόδιο θα είναι το προτεινόµενο ΕΣΣΚ, οι ΕΕΑ πρέπει να 
συνεχίσουν το έργο των υφισταµένων ευρωπαϊκών εποπτικών επιτροπών στον τοµέα αυτό, 
καθώς: (i) η ανάλυσή τους εστιάζει σε διαφορετικά σηµεία, δηλαδή η µικροπροληπτική 
ανάλυση παρέχει ανάλυση από κάτω προς τα πάνω ενώ η µακροπροληπτική ανάλυση από 
πάνω προς τα κάτω και (ii) η ανάλυσή τους µπορεί να αποτελέσει χρήσιµη εισροή στο έργο 
του ΕΣΣΚ. 

6.2.8. ∆ιεθνής και συµβουλευτικός ρόλος 

Με τις προτάσεις αυτές, η Επιτροπή παρέχει σαφή απάντηση στις αδυναµίες που 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και ανταποκρίνεται στην πρόσκληση της G20 για 
τη λήψη µέτρων προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα ισχυρότερο και συνεκτικότερο σε 
παγκόσµια κλίµακα, σύστηµα ρύθµισης και εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Οι ΕΕΑ µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµα σηµεία επαφής για εποπτικές αρχές από τρίτες 
χώρες. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, σε αυτό το 
πλαίσιο µπορούν να προβαίνουν σε διοικητικές ρυθµίσεις µε διεθνείς οργανισµούς και µε τις 
κυβερνήσεις τρίτων χωρών. Οι ΕΕΑ µπορούν επίσης να βοηθήσουν στην κατάρτιση 
αποφάσεων ισοδυναµίας οι οποίες αφορούν εποπτικά καθεστώτα σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, 
εφόσον τους ζητηθεί ή µε ίδιας πρωτοβουλία, οι ΕΕΑ µπορούν, να παρέχουν συµβουλές στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή ή να δηµοσιεύουν γνώµες, οι 
οποίες µπορεί να αφορούν και τις προληπτικές αξιολογήσεις διασυνοριακών συγχωνεύσεων 
και εξαγορών. Οι τελευταίες αυτές γνώµες πρέπει να προβλέπουν επιπρόσθετες διασφαλίσεις 
για τη διεξαγωγή έγκυρων και αντικειµενικών αξιολογήσεων µελλοντικών διασυνοριακών 
συγχωνεύσεων ή εξαγορών. 

6.2.9. Συγκέντρωση πληροφοριών 

Εφόσον ζητηθεί από την Αρχή, οι εποπτικές και οι άλλες δηµόσιες αρχές των κρατών µελών 
της παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων που της 
ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισµού. Επιπλέον, σε συνεργασία µε τις εποπτικές 
αρχές που λειτουργούν στο πλαίσιο σωµάτων εποπτών, η Αρχή καθορίζει και συγκεντρώνει, 
ανάλογα µε τις ανάγκες, όλες τις συναφείς πληροφορίες από τις εποπτικές αρχές, 
προκειµένου να διευκολύνει το έργο των σωµάτων εποπτών. ∆ηµιουργεί και διαχειρίζεται 
ένα κεντρικό σύστηµα, µε σκοπό να θέσει τις εν λόγω πληροφορίες στη διάθεση των 
εποπτικών αρχών που λειτουργούν στο πλαίσιο σωµάτων εποπτών. Κατ’ αρχήν, όλες οι 
πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται στις ΕΕΑ από τις εθνικές εποπτικές αρχές.  

6.2.10. Σχέση µε το ΕΣΣΚ 

Το προτεινόµενο πλαίσιο εποπτείας για την ΕΕ µπορεί να λειτουργήσει µόνον εφόσον τα 
ΕΣΣΚ και ΕΣΧΕ συνεργάζονται στενά. Όντως, ο στόχος της µεταρρύθµισης είναι να 
διασφαλισθεί οµαλότερη διάδραση της εποπτείας στο µακροπροληπτικό και στο 
µικροπροληπτικό επίπεδο. Στην εκπλήρωση του ρόλου του ως αρχής µακροπροληπτικής 
εποπτείας, το ΕΣΣΚ θα χρειαστεί έγκαιρη ροή δεδοµένων µικροπροληπτικής εποπτείας, ενώ 
η µικροπροληπτική εποπτεία εκ µέρους των εθνικών αρχών θα επωφεληθεί από την 
εξειδικευµένη γνώση που θα αποκτήσει το ΕΣΣΚ σχετικά µε το µακροπροληπτικό 
περιβάλλον. Επίσης, οι κανονισµοί καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν 
οι ΕΕΑ για να ενεργήσουν κατόπιν συστάσεων του ΕΣΣΚ καθώς επίσης τον τρόπο µε τον 
οποίο οι ΕΕΑ πρέπει να χρησιµοποιήσουν τις εξουσίες τους για να εξασφαλίσουν έγκαιρη 
παρακολούθηση των συστάσεων που απευθύνθηκαν προς µια ή περισσότερες εθνικές 
εποπτικές αρχές. 

6.2.11 ∆ιασφαλίσεις 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Υπουργών Οικονοµικών και του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ιουνίου 2009, όπου τονίζεται ότι, µε την επιφύλαξη της 
εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου και αναγνωριζόµενων των δυνητικών ή ενδεχόµενων 
ευθυνών των κρατών µελών, οι αποφάσεις των ΕΕΑ δεν πρέπει να προσκρούουν στις 
δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες των κρατών µελών, εισάγεται µια ρήτρα διασφάλισης. Η εν 
λόγω ρήτρα εξασφαλίζει ότι, όταν κάποιο κράτος µέλος θεωρεί πως µια απόφαση που ελήφθη 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 (δηλαδή αποφάσεις για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης) ή 11 
(δηλαδή διευθέτηση διαφωνιών) των εν λόγω κανονισµών προσκρούει στις δηµοσιονοµικές 
του αρµοδιότητες, µπορεί να ενηµερώσει την Αρχή και την Επιτροπή ότι η εθνική εποπτική 
αρχή δεν προτίθεται να εφαρµόσει την απόφαση της Αρχής, καθιστώντας σαφή τον τρόπο µε 
τον οποίο η απόφαση της Αρχής προσκρούει στις δηµοσιονοµικές του αρµοδιότητες. Εντός 
χρονικού διαστήµατος ενός µήνα, η Αρχή ενηµερώνει το κράτος µέλος εάν εµµένει στην 
απόφασή της ή εάν την τροποποιεί ή την ανακαλεί. Σε περίπτωση που η Αρχή εµµείνει στην 
απόφασή της, το κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει το θέµα στο Συµβούλιο και η απόφαση 
της Αρχής αναστέλλεται. Το Συµβούλιο µπορεί, εντός δυο µηνών, να αποφασίσει µε ειδική 
πλειοψηφία εάν η απόφαση πρέπει να διατηρηθεί ή να ανακληθεί. Για τις αποφάσεις της 
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Αρχής που εγκρίνονται δυνάµει του άρθρου 10, εφαρµόζεται κατεπείγουσα διαδικασία, ώστε 
να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ταχείας λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

6.3. Η εσωτερική οργάνωση των ΕΕΑ και του ΕΣΣΚ· 

Κάθε ΕΕΑ αποτελείται από: (i) ένα συµβούλιο εποπτών, (ii) ένα διοικητικό συµβούλιο, (iii) 
έναν πρόεδρο και (iv) έναν εκτελεστικό διευθυντή. Επιπλέον, και για τις τρεις ΕΕΑ πρέπει να 
συσταθεί κοινό συµβούλιο προσφυγών . 

6.3.1. Συµβούλιο εποπτών 

Το συµβούλιο εποπτών είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων των ΕΕΑ και θα είναι 
αρµόδιο, µεταξύ άλλων, για την έγκριση των προτάσεων τεχνικών κανόνων, γνωµών, 
συστάσεων και αποφάσεων που περιγράφονται στην ενότητα 6.2 της παρούσας αιτιολογικής 
έκθεσης. Το συµβούλιο εποπτών αποτελείται από: 

– τον πρόεδρο της αντίστοιχης ΕΕΑ, ο οποίος θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις του 
συµβουλίου, χωρίς όµως να έχει δικαίωµα ψήφου· 

– τον επικεφαλής της σχετικής εθνικής εποπτικής αρχής σε κάθε κράτος µέλος  

– έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου· 

– έναν εκπρόσωπο του ΕΣΣΚ, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου· 

– έναν εκπρόσωπο καθεµιάς από τις άλλες δυο Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, ο οποίος δεν 
έχει δικαίωµα ψήφου, και 

– όποτε είναι σκόπιµο, το συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να δεχθεί παρατηρητές. 

Κατά κανόνα, οι αποφάσεις του συµβουλίου θα λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, εκτός αν 
πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων και 
κατευθυντηρίων γραµµών καθώς και αποφάσεις που αφορούν τα άρθρα για 
χρηµατοπιστωτικές διατάξεις, για τις οποίες η ψηφοφορία θα διενεργείται µε ειδική 
πλειοψηφία. Το συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί οµάδες για διευθέτηση διαφορών. Εντούτοις, 
η τελική απόφαση λαµβάνεται από το συµβούλιο εποπτών µετά από πρόταση αυτής της 
οµάδας. 

6.3.2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το διοικητικό συµβούλιο µεριµνά ώστε η Αρχή να εκπληρώνει την αποστολή της και να 
εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί. Ειδικότερα, πρέπει να είναι υπεύθυνο για την 
προετοιµασία του προγράµµατος εργασίας της Αρχής, τη θέσπιση του εσωτερικού 
κανονισµού και παίζει κεντρικό ρόλο στην έγκριση του προϋπολογισµού της. Θα αποτελείται 
από τον πρόεδρο της ΕΕΑ, έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής, και τέσσερα µέλη, τα οποία 
εκλέγονται από το συµβούλιο εποπτών µεταξύ των µελών του και ενεργούν ανεξάρτητα και 
αντικειµενικά, υπέρ του κοινοτικού συµφέροντος. Ο εκτελεστικός διευθυντής µπορεί να 
συµµετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
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6.3.3. Πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής 

Η ΕΕΑ εκπροσωπείται από έναν ανεξάρτητο πρόεδρο πλήρους απασχόλησης, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την προετοιµασία των εργασιών του συµβουλίου εποπτών καθώς επίσης 
προεδρεύει στις συνεδριάσεις και του συµβουλίου εποπτών και του διοικητικού συµβουλίου. 
Όµως, τις καθηµερινές δραστηριότητες των ΕΕΑ διαχειρίζεται εκτελεστικός διευθυντής ο 
οποίος, όπως και ο πρόεδρος, είναι ανεξάρτητος επαγγελµατίας πλήρους απασχόλησης. Το 
πρόσωπο αυτό είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του ετήσιου προγράµµατος εργασίας και 
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίζει τη λειτουργία της ΕΕΑ. Και τα δυο 
πρόσωπα επιλέγονται από το συµβούλιο εποπτών µε κριτήρια τα προσόντα, τις ικανότητες, 
τις γνώσεις τους για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και αγορές, και την πείρα τους σχετικά 
µε τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία και ρύθµιση, µετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής. Η 
επιλογή από το συµβούλιο εποπτών υποψηφίου για τη θέση του προέδρου υπόκειται σε 
επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θητεία και των δυο αξιωµατούχων είναι 
πενταετής και άπαξ ανανεώσιµη. Η εν λόγω ανανέωση εξαρτάται από το αποτέλεσµα 
αξιολόγησης που διενεργεί το συµβούλιο εποπτών. 

6.3.4. Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 

Στην προτεινόµενη δοµή, η διατοµεακή συνεργασία θα έχει θεµελιώδη σηµασία για την 
προβολή των συναφών τάσεων και εξελίξεων της αγοράς. Η αµοιβαία κατανόηση, η 
συνεργασία και οι συνεπείς εποπτικές προσεγγίσεις µεταξύ των τριών νέων ΕΕΑ θα 
διασφαλίζονται µε µια Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Υποεπιτροπή που 
θα συσταθεί από τη Μικτή Επιτροπή θα ασχολείται ειδικά µε διατοµεακά θέµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών οµίλων, και θα εξασφαλίζει ίσους όρους 
δράσης. Ενώ οι πραγµατικές αποφάσεις, παραδείγµατος χάρη για την οδηγία σχετικά µε τους 
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους, λαµβάνονται από τις µεµονωµένες ΕΕΑ, η Μικτή Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ΕΕΑ λαµβάνουν παράλληλα κοινές αποφάσεις. 

6.3.5. Συµβούλιο προσφυγών 

Με σύστηµα προσφυγών θα εξασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών εποπτικών αρχών, µπορεί να προσφύγει σε πρώτο βαθµό 
σε ένα συµβούλιο προσφυγών κατά απόφασης των ΕΕΑ µε αντικείµενο τη συνεκτική 
εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων (άρθρο 9), την ανάληψη δράσης σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης (άρθρο 10), και τη διευθέτηση διαφωνιών (άρθρο 11). Το συµβούλιο 
προσφυγών είναι κοινό όργανο για τις τρεις ΕΕΑ, δηλαδή ασχολείται µε θέµατα σχετικά µε 
την τραπεζική, τις ασφαλίσεις και τις κινητές αξίες. Το συµβούλιο προσφυγών αποτελείται 
από έξι τακτικά και έξι αναπληρωµατικά µέλη µε σχετικές γνώσεις και πείρα, αποκλειοµένων 
των µελών του εκάστοτε προσωπικού των εθνικών εποπτικών αρχών ή άλλων εθνικών ή 
κοινοτικών οργάνων που συµµετέχουν στις δραστηριότητες της Αρχής. ∆υο τακτικά και δυο 
αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου προσφυγών διορίζει το διοικητικό συµβούλιο κάθε 
ΕΕΑ, από συνοπτικό κατάλογο τον οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

6.4. ∆ιατάξεις οικονοµικού περιεχοµένου 

Οι διατάξεις αυτές διαλαµβάνουν παραµέτρους σχετικές µε τον προϋπολογισµό των ΕΕΑ και 
δίδουν έµφαση στο γεγονός ότι τα έσοδα των Αρχών µπορεί να προέρχονται από διάφορες 
πηγές, όπως π.χ. από υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών εποπτικών αρχών, από 
επιχορήγηση της Κοινότητας ή από τέλη που καταβάλλει στην Αρχή ο κλάδος. Επίσης 
εξειδικεύουν τις διαδικασίες για την κατάρτιση, την υλοποίηση και τον έλεγχο του 
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προϋπολογισµού κάθε έτος. Για τους φορείς που δηµιουργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 158 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού ισχύει ο δηµοσιονοµικός κανονισµός πλαίσιο. 

6.5. Γενικές και τελικές διατάξεις 

Οι γενικές διατάξεις διέπουν πρακτικά θέµατα σχετικά µε τη στελέχωση, τη νοµική ευθύνη 
των ΕΕΑ, τις υποχρεώσεις τήρησης επαγγελµατικού απορρήτου, την προστασία των 
δεδοµένων, την πρόσβαση σε έγγραφα, γλωσσικές ρυθµίσεις, τις συµφωνίες έδρας και τη 
συµµετοχή τρίτων χωρών. Εντός τριετίας από την πραγµατική έναρξη της λειτουργίας του και 
ανά τριετία στη συνέχεια η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση για τη λειτουργία των ΕΕΑ και για 
τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισµό. Η έκθεση αυτή θα αξιολογεί επίσης την 
πρόοδο που σηµειώθηκε προς τη ρυθµιστική και εποπτική σύγκλιση στους τοµείς της 
διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων στην ΕΕ. 

6.6. Βασικές διαφορές των τριών κανονισµών 

Οι βασικές διαφορές των τριών προτεινόµενων κανονισµών αφορούν τους στόχους των 
αρχών, το πεδίο εφαρµογής της δράσης και τους ορισµούς, οι οποίοι προσαρµόζονται στις 
ιδιαιτερότητες του σχετικού τοµέα και στην υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία. Επιπλέον, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι ΕΕΑ πρέπει να έχουν επίσης την 
αρµοδιότητα εποπτείας των οργανισµών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. 
Αρµόδια για την καταγραφή των οργανισµών εκτίµησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι η 
ΕΑΚΑΑ. Επίσης η ΕΑΚΑΑ µπορεί να λαµβάνει εποπτικά µέτρα, όπως η ανάκληση της 
εγγραφής ή η αναστολή της χρήσης των πιστοληπτικών αξιολογήσεων για ρυθµιστικούς 
σκοπούς. Στις εποπτικές εξουσίες µπορεί να συµπεριλαµβάνεται η δυνατότητα να ζητεί 
πληροφορίες και να διεξάγει έρευνες ή επιτόπιους ελέγχους. Οι αρµοδιότητες και οι εξουσίες 
της ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τους οργανισµούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα 
καθοριστούν σε τροποποίηση του κανονισµού για τους οργανισµούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας. 
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2009/0144 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών Και Αγορών 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 

την πρόταση της Επιτροπής6, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής7, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών8, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης9, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η χρηµατοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007/2008 έφερε στην επιφάνεια σηµαντικές 
αδυναµίες της χρηµατοπιστωτικής εποπτείας, τόσο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όσο 
και στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σαν σύνολο. Τα εθνικά εποπτικά µοντέλα 
υπερκεράστηκαν από την πραγµατικότητα των ολοκληρωµένων και 
αλληλοσυνδεόµενων ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών αγορών, όπου πολλές 
χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν διασυνοριακά. Η κρίση αποκάλυψε 
αδυναµίες στον τοµέα της συνεργασίας, του συντονισµού, της συνέπειας εφαρµογής 
της κοινοτικής νοµοθεσίας και στην εµπιστοσύνη µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών. 

(2) Στις 25 Φεβρουαρίου 2009, έκθεση που δηµοσιεύθηκε από οµάδα εµπειρογνωµόνων 
υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του κ. J. de Larosière, την οποία είχε ζητήσει η 
Επιτροπή, κατέληγε στο συµπέρασµα ότι, προκειµένου να µειωθούν ο κίνδυνος και η 
σοβαρότητα µελλοντικών χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, έπρεπε να ενισχυθεί το 
εποπτικό πλαίσιο και συνιστούσε µεγάλης κλίµακας µεταρρυθµίσεις στη δοµή της 
εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην Κοινότητα. Η εν λόγω οµάδα ειδικών 
συµπέρανε επίσης ότι πρέπει να δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

                                                 
6 ΕΕ C […] της […], σελ. […]. 
7 ΕΕ C […] της […], σελ. […]. 
8 ΕΕ C […] της […], σελ. […]. 
9 ΕΕ C […] της […], σελ. […]. 
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Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο θα περιλαµβάνει τρεις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, µία για τον τοµέα των κινητών αξιών, µία για τον τοµέα των 
ασφαλίσεων και των επαγγελµατικών συντάξεων και µία για τον τραπεζικό τοµέα, 
καθώς και τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου. 

(3) Στην ανακοίνωσή της τής 4ης Μαρτίου 2009 µε τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
ανάκαµψης»10, η Επιτροπή πρότεινε την υποβολή νοµοθετικής πρότασης για τη 
δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας και ενός 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου, ενώ στην ανακοίνωσή της τής 27ης 
Μαΐου 2009 µε τίτλο «Ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική εποπτεία»11 παρείχε 
περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την πιθανή αρχιτεκτονική αυτού του νέου 
εποπτικού πλαισίου. 

(4) Στα συµπεράσµατά του της 19 Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνέστησε να 
ιδρυθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο θα 
συµπεριλαµβάνει τρεις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Στόχος του συστήµατος θα 
είναι η αναβάθµιση της ποιότητας και της συνέπειας της εθνικής εποπτείας, η 
ενίσχυση της επιτήρησης διασυνοριακών οµίλων και η εκπόνηση ενιαίου ευρωπαϊκού 
εγχειριδίου, το οποίο θα ισχύει για όλους τους συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές της 
ενιαίας αγοράς. Τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να 
διαθέτουν εποπτικές εξουσίες όσον αφορά τους οργανισµούς εκτίµησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και κάλεσε την Επιτροπή να προετοιµάσει συγκεκριµένες 
προτάσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας θα µπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο σε καταστάσεις 
κρίσης, επισηµαίνοντας ότι οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών δεν 
πρέπει να προσκρούουν στις δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες των κρατών µελών. 

(5) Η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση δηµιούργησε πραγµατικούς και σοβαρούς 
κινδύνους για τη σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς. Η αποκατάσταση και η 
διατήρηση σταθερού και αξιόπιστου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αποτελούν 
απόλυτη προϋπόθεση για τη διατήρηση της εµπιστοσύνης και της συνοχής στην 
εσωτερική αγορά και, συνεπώς, για τη διατήρηση και τη βελτίωση των συνθηκών για 
την εγκαθίδρυση µιας πλήρως ενοποιηµένης και λειτουργικής εσωτερικής αγοράς 
στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, οι µεγαλύτερου βάθους 
και περισσότερο ολοκληρωµένες χρηµατοπιστωτικές αγορές παρέχουν καλύτερες 
ευκαιρίες για χρηµατοδότηση και για διαφοροποίηση των κινδύνων, συµβάλλοντας 
έτσι στην ενίσχυση της ικανότητας απόσβεσης των κραδασµών των οικονοµιών. 

(6) Η Κοινότητα έχει φθάσει στα όρια του δυνατού όσον αφορά την παρούσα κατάσταση 
των επιτροπών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, οι οποίες εξακολουθούν να 
αποτελούν συµβουλευτικά όργανα της Επιτροπής. Η Κοινότητα δεν µπορεί να 
παραµείνει σε κατάσταση όπου δεν υπάρχει µηχανισµός που να διασφαλίζει ότι οι 
εθνικές εποπτικές αρχές λαµβάνουν τις καλύτερες δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα 
διασυνοριακά ιδρύµατα· όπου δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών· όπου για κοινή δράση των 
εθνικών αρχών απαιτούνται πολύπλοκες ρυθµίσεις που να λαµβάνουν υπόψη το 
ψηφιδωτό των ρυθµιστικών και εποπτικών απαιτήσεων· όπου συχνότατα οι εθνικές 
λύσεις αποτελούν τη µόνη εφικτή επιλογή ως αντίδραση σε ευρωπαϊκά προβλήµατα, 

                                                 
10 COM(2009) 114. 
11 COM(2009) 252. 
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όπου υπάρχουν διαφορετικές ερµηνείες του ίδιου νοµοθετικού κειµένου. Σκοπός του 
ευρωπαϊκού συστήµατος εποπτικών αρχών πρέπει να είναι η υπέρβαση αυτών των 
αδυναµιών και η δηµιουργία συστήµατος ευθυγραµµισµένου προς το στόχο για 
σταθερή και ενιαία κοινοτική χρηµατοπιστωτική αγορά στις χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες, συνδέοντας τις εθνικές εποπτικές αρχές δηµιουργώντας ένα ισχυρό 
κοινοτικό δίκτυο. 

(7) Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας πρέπει να είναι δίκτυο 
εθνικών και κοινοτικών εποπτικών αρχών, το οποίο να αφήνει την καθηµερινή 
εποπτεία των συµµετεχόντων στις χρηµαταγορές στο εθνικό επίπεδο και να 
παραχωρεί σε σώµατα εποπτών κεντρικό ρόλο όσον αφορά την εποπτεία 
διασυνοριακών οµίλων. Επίσης πρέπει να επιτευχθούν µεγαλύτερη εναρµόνιση και η 
συνεκτική εφαρµογή των κανόνων για τους συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές και τις 
αγορές σε ολόκληρη την Κοινότητα. Πρέπει να συσταθούν µια Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και µια Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων και µια Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές). 

(8) Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να αντικαταστήσουν την Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας, που συστάθηκε µε την απόφαση αριθ. 
2009/78/EΚ της Επιτροπής12, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων, που συστάθηκε µε την απόφαση αριθ. 
2009/79/EΚ της Επιτροπής13 και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών, που 
συστάθηκε από την απόφαση αριθ. 2009/77/EΚ της Επιτροπής14, και να αναλάβουν 
όλα τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες αυτών των επιτροπών. Πρέπει να καθοριστεί 
µε σαφήνεια το πεδίο δράσης κάθε Αρχής, έτσι ώστε οι εθνικές εποπτικές αρχές και οι 
συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές να µπορούν να προσδιορίσουν την αρµόδια αρχή 
στον τοµέα της δραστηριότητάς τους. Εάν απαιτείται για λόγους θεσµικούς και στο 
πλαίσιο των ευθυνών που της ανατίθενται από τη συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει επίσης 
να συµµετέχει στο δίκτυο εποπτικών αρχών. 

(9) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («Αρχή») πρέπει να ενεργεί µε 
σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ιδίως µε την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αποτελεσµατικής και συνεκτικής ρύθµισης και εποπτείας, 
λαµβάνοντας υπόψη τα ποικίλα συµφέροντα όλων των κρατών µελών, την προστασία 
των καταθετών και των επενδυτών, την διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθµης λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών, τη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την ενίσχυση 
του διεθνούς εποπτικού συντονισµού, προς όφελος της οικονοµίας ευρύτερα, 
συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων κι άλλων 
συµφεροντούχων, των καταναλωτών και των εργαζοµένων. Στα καθήκοντά της 
περιλαµβάνεται επίσης η προώθηση της εποπτικής σύγκλισης και η παροχή 
συµβουλών στα θεσµικά όργανα της ΕΕ στους τοµείς της ρύθµισης και της εποπτείας 
των καινητών τίτλων και των αγορών, καθώς επίσης και σε σχετικά ζητήµατα 
εταιρικής διακυβέρνησης και χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Προκειµένου να 
µπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, είναι ενδεδειγµένο και απαραίτητο να 

                                                 
12 ΕΕ L 24 της 29.01.2009, σ. 23. 
13 ΕΕ L 25 της 29.01.2009, σ.28. 
14 ΕΕ L 25 της 29.01.2009, σ.18. 
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αποτελεί η Αρχή κοινοτικό όργανο µε νοµική προσωπικότητα, ενώ πρέπει να διαθέτει 
νοµική, διοικητική και οικονοµική αυτονοµία. 

(10) Στην απόφασή του της 2ας Μαΐου 2006 για την Υπόθεση αριθ. C-127/04 (Ηνωµένο 
Βασίλειο/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο)15 το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων αναγνώρισε ότι το άρθρο 95 της συνθήκης αναφορικά µε την έκδοση των 
µέτρων σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών που έχουν ως αντικείµενο την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς παρέχει την κατάλληλη νοµική 
βάση για τη δηµιουργία ενός «Κοινοτικού φορέα µε αρµοδιότητα τη συµβολή στην 
εφαρµογή µιας διαδικασίας εναρµόνισης», εφόσον τα καθήκοντα του εν λόγω φορέα 
συνδέονται στενά µε το αντικείµενο των πράξεων των σχετικών µε την προσέγγιση 
των εθνικών νοµοθεσιών. Ο σκοπός και τα καθήκοντα της Αρχής – παροχή βοήθειας 
στις αρµόδιες εθνικές εποπτικές αρχές µε σκοπό τη συνεπή ερµηνεία και εφαρµογή 
των κοινοτικών κανόνων και συµβολή στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα που 
απαιτείται για τη χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση – συνδέονται στενά µε τους 
στόχους του κοινοτικού κεκτηµένου σχετικά µε την εσωτερική αγορά 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Συνεπώς η Αρχή πρέπει να συσταθεί βάσει του 
άρθρου 95 της συνθήκης. 

(11) Οι νοµικές πράξεις που ορίζουν τα καθήκοντα των αρµόδιων αρχών των κρατών 
µελών, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µεταξύ τους και µε την Επιτροπή, 
είναι οι εξής: οδηγία 97/9/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
3ης Μαρτίου 1997 σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών16, οδηγία 
98/26/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 
σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα 
συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων,17 οδηγία 2001/34/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά µε την εισαγωγή 
κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που 
πρέπει να δηµοσιεύονται18, οδηγία 2002/47/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 6ης Ιουνίου 2002 για τις συµφωνίες παροχής 
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας19, οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τη συµπληρωµατική 
εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων20, οδηγία 
2003/6/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 
2003 για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις 
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)21, οδηγία 2003/71/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε 
το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/34/EK22, οδηγία 2004/25/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

                                                 
15 Σηµείο 44 – δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη. 
16 ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22. 
17 ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45. 
18 ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1. 
19 ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43. 
20 ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1. 
21 ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16. 
22 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64. 
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Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς23, 
οδηγία 2004/39/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης 
Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων24, οδηγία 2004/109/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2004 για την 
εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά 
µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε 
ρυθµιζόµενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK25, οδηγία 
2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας26, οδηγία 2002/65/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές27, οδηγία 2006/49/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για την 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών 
ιδρυµάτων (αναδιατύπωση), µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών όσον αφορά την προληπτική εποπτεία28, οδηγία 2009/65/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά µε 
τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες29, οδηγία … (µελλοντική 
οδηγία ∆ΟΕΕ), και κανονισµός … (µελλοντικός κανονισµός σχετικά µε τους 
οργανισµούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας), συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των οδηγιών, των κανονισµών και των αποφάσεων της Επιτροπής που 
βασίζονται στις παραπάνω πράξεις, και κάθε άλλης κοινοτικής νοµοθετικής πράξης 
που αναθέτει καθήκοντα στην Αρχή. 

(12) Ο όρος «συµµετέχων στη χρηµαταγορά» πρέπει να καλύπτει ένα ευρύ φάσµα 
συµµετεχόντων που υπόκεινται στην κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα αυτόν. Μπορεί 
να περιλαµβάνει τόσο νοµικά πρόσωπα όσο και άτοµα. Μπορεί π.χ. να περιλαµβάνει 
εταιρείες επενδύσεων, ΟΣΕΚΑ και τις εταιρείες διαχείρισής τους, διαχειριστές 
οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων, παράγοντες της αγοράς, γραφεία 
συµψηφισµού, συστήµατα διακανονισµού, οίκους διαβάθµισης της πιστοληπτικής 
ικανότητας, εκδότες, προσφέροντες, επενδυτές, άτοµα που ελέγχουν ή έχουν µερίδιο 
σε συµµετέχοντες, άτοµα που συµµετέχουν στη διαχείριση των συµµετεχόντων καθώς 
και άλλα πρόσωπα στα οποία εφαρµόζεται µια απαίτηση της νοµοθεσίας. Πρέπει 
επίσης να περιλαµβάνει χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς όπως τα πιστωτικά 
ιδρύµατα και οι ασφαλιστικές εταιρείες εφόσον επιδίδονται σε δραστηριότητες που 
καλύπτονται από την κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα αυτό. Οι αρµόδιες αρχές στην 
ΕΕ και σε τρίτες χώρες καθώς επίσης και η Επιτροπή δεν εµπίπτουν στο πεδίο του 
ορισµού αυτού. 

(13) Είναι επιθυµητό η Αρχή να προωθεί συνεκτική προσέγγιση στον τοµέα των 
συστηµάτων αποζηµίωσης των επενδυτών, προκειµένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισµού και δίκαιη αντιµετώπιση των καταθετών σε όλη την Κοινότητα. Επειδή 

                                                 
23 ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12. 
24 ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1. 
25 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38. 
26 ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15 
27 ΕΕ L L 271 της 9.10.2002, σ. 16 
28 ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201. 
29 [ο αριθµός αναφοράς δεν είναι ακόµη διαθέσιµος] 
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τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών υπόκεινται σε επιτήρηση στα οικεία 
κράτη µέλη και όχι σε ρυθµιστική εποπτεία, είναι σκόπιµο η Αρχή να µπορεί να 
ασκήσει τις εξουσίες της σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε σχέση µε το ίδιο το 
σύστηµα αποζηµίωσης των επενδυτών και τον υπεύθυνο φορέα του ο οποίος µπορεί 
να θεωρηθεί ισοδύναµος µε εποπτική αρχή στον τοµέα αυτό. 

(14) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου αποτελεσµατικού µέσου για τη θέσπιση 
εναρµονισµένων τεχνικών κανόνων στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλιστούν, µέσω ενιαίου εγχειριδίου, ισότιµοι όροι και επαρκής προστασία των 
επενδυτών και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επειδή η Αρχή αποτελεί 
φορέα µε µεγάλη εξειδικευµένη πείρα, είναι συµφέρον και σκόπιµο να της ανατεθεί,, 
σε τοµείς καθοριζόµενους από το κοινοτικό δίκαιο, η εκπόνηση σχεδίων τεχνικών 
κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει 
αυτά τα σχέδια τεχνικών κανόνων σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, προκειµένου να 
τους προσδώσει δεσµευτική νοµική ισχύ. Τα σχέδια τεχνικών κανόνων πρέπει να 
εγκριθούν από την Επιτροπή και να τροποποιηθούν εάν, για παράδειγµα, δεν τηρούν 
την αρχή της αναλογικότητας ή αντιβαίνουν στις θεµελιώδεις αρχές της εσωτερικής 
αγοράς για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες που αντικατοπτρίζονται στο κεκτηµένο 
της κοινοτικής νοµοθεσίας στον εν λόγω τοµέα. Για να εξασφαλίσει οµαλή και ταχεία 
διαδικασία έγκρισης των κανόνων αυτών, η Επιτροπή πρέπει να υπόκειται σε χρονικό 
περιορισµό όσον αφορά την εγκριτική της απόφαση. 

(15) Η διαδικασία κατάρτισης τεχνικών κανόνων του παρόντος κανονισµού εφαρµόζεται 
υπό την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής να εγκρίνει µε ίδια πρωτοβουλία 
µέτρα εφαρµογής σε πλαίσιο διαδικασιών επιτροπολογίας στο επίπεδο 2 του 
µηχανισµού Lamfalussy, όπως ορίζεται στη σχετική κοινοτική νοµοθεσία. Τα θέµατα 
που αφορούν οι τεχνικοί κανόνες δεν περιλαµβάνουν αποφάσεις πολιτικής και το 
περιεχόµενό τους οριοθετείται από τις κοινοτικές πράξεις που εγκρίθηκαν στο επίπεδο 
1. Η εκπόνηση των σχεδίων κανόνων από την Αρχή εξασφαλίζει την πλήρη 
αξιοποίηση της εξειδικευµένης πείρας των εθνικών εποπτικών αρχών. 

(16) Σε τοµείς που δεν καλύπτονται από τεχνικούς κανόνες, η Αρχή πρέπει να έχει την 
εξουσία να εκδίδει µη δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις σχετικά µε 
την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας. Για την εξασφάλιση διαφάνειας και την 
ενίσχυση της συµµόρφωσης των εθνικών εποπτικών αρχών µε τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις, όταν οι εθνικές αρχές δεν συµµορφώνονται 
µε τις εν λόγω οδηγίες και συστάσεις πρέπει να υποχρεούνται να αναφέρουν τους 
σχετικούς λόγους. 

(17) Η εξασφάλιση της ορθής και πλήρους εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και την εύρυθµη 
λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών, για τη σταθερότητα του 
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και για την εξασφάλιση ουδέτερων όρων 
ανταγωνισµού των συµµετεχόντων στις χρηµαταγορές στην Κοινότητα. Εποµένως, 
πρέπει να δηµιουργηθεί µηχανισµός µέσω του οποίου η Αρχή θα αντιµετωπίζει 
περιπτώσεις εσφαλµένης ή ανεπαρκούς εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. Ο 
µηχανισµός αυτός πρέπει να αφορά τοµείς όπου η κοινοτική νοµοθεσία ορίζει σαφείς 
και άνευ όρων υποχρεώσεις.  

(18) Για να καταστεί δυνατή η αναλογική αντίδραση σε περιπτώσεις εσφαλµένης ή 
ανεπαρκούς εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή 
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µηχανισµός µε τρία στάδια. Σε πρώτο επίπεδο, η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία να 
διερευνά την ενδεχόµενη εσφαλµένη ή ανεπαρκή εφαρµογή υποχρεώσεων εκ του 
κοινοτικού δικαίου από τις εθνικές αρχές κατά την εποπτική πρακτική τους, και να 
ολοκληρώνει την έρευνα µε µη δεσµευτική σύσταση. 

(19) Αν η εθνική αρχή δεν συµµορφωθεί µε τη σύσταση, η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
εξουσία να απευθύνει απόφαση προς την οικεία εθνική εποπτική αρχή, προκειµένου 
να εξασφαλίσει συµµόρφωση µε το κοινοτικό δίκαιο, δηµιουργώντας άµεσα νοµικά 
αποτελέσµατα, των οποίων είναι δυνατή η επίκληση ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων και αρχών και η επιβολή σύµφωνα µε το άρθρο 226 της Συνθήκης. 

(20) Για την υπέρβαση εξαιρετικών καταστάσεων µε έµµονη αδράνεια της οικείας 
αρµόδιας αρχής, η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία, ως έσχατη λύση, να εκδίδει 
αποφάσεις απευθυνόµενες σε µεµονωµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η εξουσία 
αυτή πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες η αρµόδια δεν 
συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις που τις απευθύνονται και στις οποίες το κοινοτικό 
δίκαιο είναι άµεσα εφαρµόσιµο στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δυνάµει ισχυόντων30 
ή µελλοντικών κανονισµών της ΕΕ. 

(21) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος στην Κοινότητα απαιτούν ταχεία και εναρµονισµένη απόκριση σε 
κοινοτικό επίπεδο. Εποµένως, η Αρχή πρέπει να µπορεί να ζητεί από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές να προβαίνουν σε συγκεκριµένες ενέργειες για την αντιµετώπιση 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Επειδή ο προσδιορισµός µιας κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης συνεπάγεται σηµαντικό βαθµό διακριτικής ευχέρειας, την εξουσία αυτή 
πρέπει να ασκεί η Επιτροπή. Για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής αντίδρασης στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση παράλειψης των αρµόδιων εθνικών 
εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόµενες άµεσα στους συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές για τοµείς 
του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν άµεσα για αυτούς, µε στόχο την άµβλυνση 
των επιπτώσεων της κρίσης και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις αγορές. 

                                                 
30 Οι εξής είναι ισχύοντες κανονισµοί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Αρχής: Κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006 , για την εφαρµογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή 
χρηµατοπιστωτικών µέσων προς διαπραγµάτευση, καθώς και τους ορισµούς που ισχύουν για τους 
σκοπούς της οδηγίας αυτής, ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1· κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της 
Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα 
ενηµερωτικά δελτία, τη µορφή των ενηµερωτικών δελτίων, την ενσωµάτωση πληροφοριών µέσω 
παραποµπής, τη δηµοσίευση των ενηµερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφηµίσεων, 
ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1· κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 
2003, για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράµµατα επαναγοράς και για τις πράξεις 
σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικών µέσων, ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 33· κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 2007, για την καθιέρωση µηχανισµού για τον 
προσδιορισµό της ισοδυναµίας των λογιστικών προτύπων που εφαρµόζουν οι εκδότες κινητών αξιών 
τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 66. 
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(22) Προκειµένου να εξασφαλιστούν η αποδοτική και αποτελεσµατική εποπτεία και η 
ισόρροπη εξέταση των θέσεων των αρµόδιων αρχών σε διάφορα κράτη µέλη, η Αρχή 
πρέπει να είναι σε θέση να ρυθµίζει διαφωνίες µεταξύ αυτών των αρµόδιων αρχών µε 
δεσµευτικό τρόπο, συµπεριλαµβανοµένων των σωµάτων εποπτών. Πρέπει να 
προβλέπεται ένα στάδιο συµβιβασµού, κατά το οποίο οι αρµόδιες αρχές µπορούν να 
καταλήξουν σε συµφωνία. Η αρµοδιότητα της Αρχής πρέπει να καλύπτει διαφωνίες 
σχετικά µε διαδικαστικές υποχρεώσεις στη διαδικασία συνεργασίας καθώς και 
σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου σε εποπτικές 
αποφάσεις. Πρέπει χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενοι µηχανισµοί συµβιβασµού που 
προβλέπονται στην τοµεακή νοµοθεσία. Σε περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόµενες άµεσα στους συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές για τοµείς 
του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν άµεσα γι’ αυτούς. 

(23) Τα σώµατα εποπτών παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αποδοτική, αποτελεσµατική και 
συνεπή εποπτεία των συµµετεχόντων στις χρηµαταγορές που λειτουργούν 
διασυνοριακά. Η Αρχή πρέπει να έχει πλήρη δικαιώµατα συµµετοχής στα σώµατα 
εποπτών, µε στόχο την οµοιόµορφη λειτουργία της διαδικασίας ανταλλαγής 
πληροφοριών στα σώµατα και την ενίσχυση της σύγκλισης και της συνέπειας στα 
σώµατα όσον αφορά την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου. 

(24) Η ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο µέσο στη 
λειτουργία του δικτύου εποπτικών αρχών, προκειµένου να µειωθεί η άσκοπη 
επανάληψη εποπτικών εργασιών, να ενισχυθεί η συνεργασία και µε τον τρόπο αυτό να 
γίνει περισσότερο οµοιόµορφη η διαδικασία εποπτείας, καθώς επίσης να µειωθεί ο 
φόρτος που επιβαρύνει τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Συνεπώς, ο κανονισµός 
πρέπει παράσχει σαφή νοµική βάση για την ανάθεση αυτή. Ανάθεση καθηκόντων 
σηµαίνει ότι ασκούνται καθήκοντα από άλλη εποπτική αρχή στη θέση της αρµόδιας, 
ενώ την ευθύνη για τις εποπτικές αποφάσεις εξακολουθεί να φέρει η αναθέτουσα 
αρχή. Κατά την ανάθεση αρµοδιοτήτων, µια εθνική εποπτική αρχή, η 
εξουσιοδοτούµενη, µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις για ορισµένο εποπτικό θέµα η ίδια, 
στη θέση κάποιας άλλης εθνικής εποπτικής αρχής. Οι αναθέσεις πρέπει να διέπονται 
από την αρχή της ανάθεσης εποπτικής αρµοδιότητας σε εποπτική αρχή που είναι σε 
θέση να προβεί σε ενέργειες σχετικές µε το θέµα. Η ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 
µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών µπορεί να είναι σκόπιµη, παραδείγµατος χάρη για 
λόγους οικονοµιών κλίµακας ή πεδίου, συνοχής στην εποπτεία οµίλων και βέλτιστης 
χρήσης τεχνικής πείρας. Η συναφής κοινοτική νοµοθεσία µπορεί να εξειδικεύσει 
περαιτέρω τις αρχές για την ανακατανοµή αρµοδιοτήτων κατόπιν συµφωνίας. Η Αρχή 
πρέπει να διευκολύνει τις συµφωνίες ανάθεσης µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών µε 
κάθε πρόσφορο µέσο. Πρέπει να είναι ενήµερη εκ των προτέρων σχετικά µε την 
πρόθεση σύναψης συµφωνιών ανάθεσης, ώστε να είναι σε θέση να εκφέρει άποψη σε 
περίπτωση που χρειαστεί. Πρέπει να προβαίνει κεντρικά στη δηµοσιοποίηση των εν 
λόγω συµφωνιών, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη, διαφανής πληροφόρηση, µε 
εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφερόµενων µερών στις πληροφορίες σχετικά µε τις 
συµφωνίες. 

(25) Η Αρχή πρέπει να υποστηρίζει ενεργά την εποπτική σύγκλιση σε όλη την Κοινότητα, 
µε στόχο την ανάπτυξη κοινής εποπτικής νοοτροπίας. 

(26) Οι οµότιµες αξιολογήσεις αποτελούν αποδοτικό και αποτελεσµατικό εργαλείο για την 
ενίσχυση της συνέπειας εντός του δικτύου των χρηµατοπιστωτικών εποπτικών αρχών. 
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Η Αρχή πρέπει εποµένως να αναπτύξει το µεθοδολογικό πλαίσιο για τις εν λόγω 
αξιολογήσεις και να τις διεξάγει τακτικά. Οι αξιολογήσεις πρέπει να εστιάζουν όχι 
µόνο στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, αλλά και στην ικανότητα των 
εποπτικών αρχών να επιτυγχάνουν εποπτικά αποτελέσµατα υψηλής ποιότητας καθώς 
επίσης στην ανεξαρτησία των αρµόδιων αρχών. 

(27) Η Αρχή πρέπει να προάγει ενεργά µια συντονισµένη κοινοτική εποπτική απόκριση, 
ειδικά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αντίξοες εξελίξεις ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Κοινότητα. 
Συνεπώς, επιπροσθέτως προς τις εξουσίες της για δράση σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να της ανατεθεί µια γενική λειτουργία συντονισµού στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας. Οι δράσεις της Αρχής 
πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα στην οµαλή ροή όλων των συναφών πληροφοριών 
µεταξύ των αρµοδίων αρχών. 

(28) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, είναι απαραίτητο να 
εντοπιστούν εξ αρχής οι τάσεις, οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα τρωτά σηµεία που 
απορρέουν από το µικροπροληπτικό επίπεδο, διασυνοριακά και διατοµεακά. Η Αρχή 
πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εν λόγω εξελίξεις στον τοµέα 
αρµοδιότητάς της και, αν κρίνει σκόπιµο, να ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συµβούλιο, την Επιτροπή, τις άλλες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και το 
ευρωπαϊκό συµβούλιο συστηµικού κινδύνου σε τακτική βάση και, αν είναι 
απαραίτητο, για συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης η Αρχή πρέπει να συντονίζει 
προσοµοιώσεις αντίξοων καταστάσεων σε επίπεδο Κοινότητας για να αξιολογεί την 
αντοχή των συµµετεχόντων στις χρηµαταγορές υπό αντίξοες εξελίξεις της αγοράς, 
εξασφαλίζοντας για τις εν λόγω προσοµοιώσεις την εφαρµογή όσο το δυνατόν 
συνεκτικότερης µεθοδολογίας σε εθνικό επίπεδο. 

(29) Με δεδοµένα την παγκοσµιοποίηση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και την 
αυξηµένη σηµασία των διεθνών κανόνων, η Αρχή πρέπει να ενισχύσει το διάλογο και 
τη συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη της πλήρως τους υφιστάµενους ρόλους και αρµοδιότητες των ευρωπαϊκών 
θεσµικών οργάνων στις σχέσεις τους µε αρχές εκτός της Κοινότητας καθώς και σε 
διεθνή φόρα. 

(30) Η Αρχή πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο συµβουλευτικό όργανο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής στον τοµέα της αρµοδιότητάς της. 
Πρέπει να µπορεί να γνωµοδοτεί κατά την προληπτική αξιολόγηση συγχωνεύσεων και 
εξαγορών σύµφωνα µε την οδηγία 2004/39/EΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2007/44/EΚ.31 

(31) Για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να έχει 
δικαίωµα να ζητεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Προκειµένου να αποφευχθεί η 
επικάλυψη υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων για τους συµµετέχοντες στις 
χρηµαταγορές, κανονικά τις πληροφορίες αυτές πρέπει να τις παρέχουν οι εθνικές 
εποπτικές αρχές που βρίσκονται πλησιέστερα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και τους 
συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές. Ωστόσο, η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία να 

                                                 
31 ΕΕ L 247 της 21.09.2007, σ.1. 
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ζητεί πληροφορίες απευθείας από συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές και άλλα µέρη, 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια αρµόδια εθνική αρχή δεν παρέχει ή δεν µπορεί 
να παράσχει έγκαιρα τις εν λόγω πληροφορίες. Οι αρχές των κρατών µελών πρέπει να 
είναι υποχρεωµένες να συνεπικουρούν την Αρχή στην επιβολή όσον αφορά τα εν 
λόγω άµεσα αιτήµατα. 

(32) Για να είναι πλήρως αποτελεσµατική η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Συστηµικού Κινδύνου και για την παρακολούθηση της συνέχειας των 
προειδοποιήσεων και των συστάσεών του, έχει ουσιώδη σηµασία η στενή συνεργασία 
µεταξύ της Αρχής και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου. Η Αρχή 
πρέπει να ανταλλάσσει όλες τις συναφείς πληροφορίες µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Συστηµικού Κινδύνου. ∆εδοµένα σχετιζόµενα µε µεµονωµένες επιχειρήσεις πρέπει να 
παρέχονται µόνο κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος. Όταν η Αρχή ή κάποια εθνική 
εποπτική αρχή λάβει προειδοποιήσεις ή συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Συστηµικού Κινδύνου, η Αρχή πρέπει να αναλαµβάνει άµεση δράση και να 
εξασφαλίζει την παρακολούθηση της συνέχειας. 

(33) Στις περιπτώσεις που είναι σκόπιµο η Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται µε 
ενδιαφερόµενα µέρη για τεχνικούς κανόνες, κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις 
και να τους παρέχει εύλογη ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τα 
προτεινόµενα µέτρα. Για λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να συσταθεί οµάδα 
συµφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία θα εκπροσωπεί στη σωστή 
αναλογία τους συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές της Κοινότητας 
(συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, θεσµικών επενδυτών και λοιπών 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που χρησιµοποιούν και οι ίδιοι χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες), τους υπαλλήλους τους, και τους καταναλωτές και τους χρήστες των 
χρηµατοποστωτικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ. Η οµάδα 
συµφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών πρέπει να εργάζεται δραστήρια ως 
διεπαφή µε άλλες οµάδες χρηστών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, οι 
οποίες έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. 

(34) Την κύρια ευθύνη της διατήρησης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας κατά τη 
διαχείριση κρίσεων, ιδίως όταν πρόκειται για τη σταθεροποίηση µεµονωµένων 
συµµετεχόντων στις χρηµαταγορές που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και τη λήψη 
σχετικών αποφάσεων, φέρουν τα κράτη µέλη. Τα µέτρα της Αρχής σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ή διευθέτησης κρίσεων τα οποία επηρεάζουν τη σταθερότητα 
κάποιου συµµετέχοντος στις χρηµαταγορές δεν πρέπει να προσκρούουν στις 
δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες κρατών µελών. Πρέπει να δηµιουργηθεί µηχανισµός 
µέσω του οποίου τα κράτη µέλη θα µπορούν να επικαλεστούν αυτή τη διασφάλιση και 
τελικά να φέρουν το θέµα ενώπιον του Συµβουλίου για τη λήψη απόφασης. 
∆εδοµένων των ιδιαίτερων αρµοδιοτήτων των κρατών µελών στο θέµα αυτό, είναι 
σκόπιµο να αναλάβει σχετικά κάποιο ρόλο το Συµβούλιο. 

(35) Στο πλαίσιο των διαδικασιών της για τη λήψη αποφάσεων, η Αρχή πρέπει να 
δεσµεύεται από τους κοινοτικούς κανόνες και τις γενικές αρχές για την ορθή 
µεθοδολογία και τη διαφάνεια. Πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό το δικαίωµα 
ακρόασης για τους αποδέκτες των αποφάσεων της Αρχής. Οι πράξεις της Αρχής 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του κοινοτικού δικαίου. 

(36) Το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Αρχής πρέπει να είναι ένα συµβούλιο 
εποπτών, συγκροτούµενο από τους επικεφαλής κάθε οικείας αρµόδιας αρχής στα 
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κράτη µέλη και το οποίο προεδρεύεται από τον πρόεδρο της Αρχής. Οι αντιπρόσωποι 
της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου και των άλλων 
δυο Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών πρέπει να συµµετέχουν ως παρατηρητές. Τα µέλη 
του συµβουλίου εποπτών πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα και µόνο υπέρ του 
συµφέροντος της Κοινότητας. Για ενέργειες γενικής φύσεως, περιλαµβανοµένων των 
σχετιζόµενων µε την έκδοση τεχνικών κανόνων, κατευθυντηρίων γραµµών και 
συστάσεων, καθώς και θεµάτων προϋπολογισµού, πρέπει να ισχύουν οι κανόνες για 
την ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζονται στη συνθήκη, ενώ για όλες τις άλλες 
αποφάσεις πρέπει να ισχύει απλή πλειοψηφία των µελών. Οι περιπτώσεις που 
αφορούν τη ρύθµιση διαφωνιών µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών πρέπει να 
εξετάζονται σε κλειστό κύκλο. 

(37) Το διοικητικό συµβούλιο, συγκροτούµενο από τον πρόεδρο της Αρχής, 
αντιπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών και της Επιτροπής, πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι η Αρχή φέρει εις πέρας την αποστολή της και επιτελεί τις εργασίες 
που της έχουν ανατεθεί. Στο διοικητικό συµβούλιο πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες 
εξουσίες ώστε, µεταξύ άλλων, να προτείνει το ετήσιο και πολυετές πρόγραµµα 
εργασίας, να ασκεί ορισµένες εξουσίες σχετικές µε τον προϋπολογισµό, να εγκρίνει το 
σχέδιο πολιτικής προσωπικού των Αρχών, να εγκρίνει ειδικές διατάξεις σχετικά µε το 
δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα και να εγκρίνει την ετήσια έκθεση. 

(38) Την Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί ο πρόεδρος, πλήρους απασχόλησης, τον οποίο 
επιλέγει το συµβούλιο εποπτών µε ανοιχτό διαγωνισµό. Η διοίκηση της Αρχής πρέπει 
να ανατεθεί σε εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος πρέπει να έχει δικαίωµα να 
συµµετέχει στις συνεδριάσεις του συµβουλίου εποπτών και του διοικητικού 
συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

(39) Προκειµένου να εξασφαλιστεί διατοµεακώς η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων 
των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, οι αρχές αυτές πρέπει να συντονίζονται 
σχολαστικά σε µια Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και να 
καταλήγουν σε κοινές θέσεις, εφόσον είναι σκόπιµο. Η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών πρέπει να αναλάβει όλες τις λειτουργίες της µικτής επιτροπής για 
τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων. Όταν είναι σκόπιµο, 
οι πράξεις που εµπίπτουν επίσης στον τοµέα αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων ή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
πρέπει να εγκρίνονται εκ παραλλήλου από τις οικείες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. 

(40) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των µερών των θιγόµενων από 
αποφάσεις που εξέδωσε η Αρχή να προσφεύγουν στα ένδικα µέσα. Για την 
αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων των µερών και για λόγους 
διαδικαστικής οικονοµίας, στις περιπτώσεις που η Αρχή έχει εξουσίες λήψης 
αποφάσεων πρέπει να παραχωρείται στα µέρη δικαίωµα προσφυγής στο συµβούλιο 
προσφυγών. Για λόγους αποδοτικότητας και συνέπειας, το συµβούλιο προσφυγών 
πρέπει να είναι κοινό όργανο των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, ανεξάρτητο 
από τους διοικητικούς και ρυθµιστικούς τους µηχανισµούς. Η απόφαση του 
συµβουλίου προσφυγών πρέπει να υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου 
και του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(41) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονοµία και ανεξαρτησία της Αρχής, 
πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνοµος προϋπολογισµός µε έσοδα προερχόµενα 
κυρίως από υποχρεωτικές εισφορές εθνικών εποπτικών αρχών και από το γενικό 
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προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινοτική δηµοσιονοµική διαδικασία 
πρέπει να ισχύει όσον αφορά την κοινοτική συµµετοχή. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει 
να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

(42) Για την Αρχή πρέπει να ισχύει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που 
πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 
(OLAF)32. Επίσης η Αρχή πρέπει να προσχωρήσει στη διοργανική συµφωνία της 25 
Μαΐου 1999, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις 
εσωτερικές έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)33 

(43) Προκειµένου να εξασφαλιστούν ανοικτές και διαφανείς συνθήκες απασχόλησης και 
ίση µεταχείριση του προσωπικού, για το προσωπικό της Αρχής πρέπει να ισχύει ο 
κανονισµός υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και το καθεστώς που εφαρµόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων34 . 

(44) Έχει ουσιώδη σηµασία η προστασία του επιχειρηµατικού απορρήτου και άλλων 
απόρρητων πληροφοριών. Οµοίως, πρέπει να διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο δίκτυο. 

(45) Η προστασία των προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα διέπεται από την οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 24 Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών35 και από τον κανονισµό (EΚ) αρ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18 ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και 
σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών36, οι οποίοι ισχύουν 
πλήρως για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την εφαρµογή 
του παρόντος κανονισµού. 

(46) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαφανής λειτουργία της Αρχής, πρέπει να ισχύει για 
την Αρχή ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής37. 

(47) Πρέπει να δοθεί στις χώρες που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δυνατότητα 
συµµετοχής στις εργασίες της Αρχής, σύµφωνα µε κατάλληλες συµφωνίες οι οποίες 
πρέπει να συναφθούν από την Κοινότητα. 

                                                 
32 ΕΕ L 136 της 31.05.1999, σ. 1. 
33 ΕΕ L 136 της 31.05.1999, σ. 15. 
34 Κανονισµός (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συµβουλίου και τροποποιήσεις του 
35 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 
36 ΕΕ L 8 της 12.01.2001, σ. 1. 
37 ΕΕ L 145 της 31.05.2001, σ. 43. 
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(48) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς µε τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αποτελεσµατικής και 
συνεπούς προληπτικής ρύθµισης και εποπτείας, η προστασία των καταθετών και των 
επενδυτών, η προστασία της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της εύρυθµης 
λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών, η διατήρηση της σταθερότητας του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και η ενίσχυση της διεθνούς εποπτικής συνεργασίας, 
δεν µπορεί να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και, εποµένως, λόγω της 
κλίµακας της δράσης, θα µπορούσε να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα µπορεί να θεσπίζει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, 
η οποία επίσης διαλαµβάνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(49) Η Αρχή αναλαµβάνει όλες τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις εξουσίες 
της Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών και, κατά συνέπεια, 
η απόφαση αριθ. 2009/77/EΚ της Επιτροπής, της 23 Ιανουαρίου 2009, για τη σύσταση 
της Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, πρέπει να 
καταργηθεί ενώ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση αριθ. …/…/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός κοινοτικού 
προγράµµατος για την υποστήριξη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων στον τοµέα των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, των χρηµατοπιστωτικών εκθέσεων και του ελέγχου. 

(50) Είναι σκόπιµο να οριστεί χρονικό όριο για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η Αρχή είναι επαρκώς προετοιµασµένη να αρχίσει 
να λειτουργεί, και να είναι βέβαιη η οµαλή µετάβαση από την Επιτροπή Ρυθµιστικών 
Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, 

EΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Άρθρο 1 
Σύσταση και πεδίο δράσης 

1. Με τον παρόντα κανονισµό συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών («Αρχή»). 

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 2002/47/EΚ, οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 
2003/6/EΚ, οδηγίας 2003/71/EΚ, οδηγίας 2004/25/EΚ, οδηγίας 2004/39/EΚ, 
οδηγίας 2004/109/EΚ, οδηγίας 2005/60/EΚ, οδηγίας 2009/65/EΚ, οδηγίας 
2002/65/EΚ, οδηγίας 2006/49/EΚ (µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά την προληπτική εποπτεία), οδηγίας … 
[µελλοντική οδηγία ∆ΟΕΕ], και του κανονισµού … [µελλοντικός κανονισµός 
σχετικά µε τους οργανισµούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας], 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των οδηγιών, των κανονισµών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε άλλης κοινοτικής πράξης µε την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή. 
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3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν µε την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής, ιδίως µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 226 της συνθήκης για την 
εξασφάλιση της συµµόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο. 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συµβάλει: (i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά συµπεριλαµβανοµένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσµατικής και συνεκτικής ρύθµισης και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθµης λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισµού εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει να συµβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και αποτελεσµατικής εφαρµογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και γνωµοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή. 

5. Η Αρχή αποτελεί µέρος ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής 
Εποπτείας, εφεξής «ΕΣΧΕ», το οποίο λειτουργεί ως δίκτυο εποπτικών αρχών, όπως 
εξειδικεύεται περαιτέρω στο άρθρο 39. 

6. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών συνεργάζεται µε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου, εφεξής «ΕΣΣΚ», όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του 
παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

(1) «συµµετέχων στις χρηµαταγορές» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση 
µε το οποίο εφαρµόζεται µια απαίτηση στη νοµοθεσία που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 ή µια εθνική νοµοθετική διάταξη που εφαρµόζει την εν 
λόγω κοινοτική νοµοθεσία. 

(2) «βασικός συµµετέχων στις χρηµαταγορές» σηµαίνει συµµετέχων στις 
χρηµαταγορές, του οποίου η κανονική δραστηριότητα ή η χρηµατοοικονοµική 
βιωσιµότητα έχει ή ενδέχεται να έχει σηµαντική επίδραση στη σταθερότητα, 
την ακεραιότητα ή την αποδοτικότητα των χρηµαταγορών στην Κοινότητα. 

(3) «αρµόδιες αρχές» σηµαίνει τις αρµόδιες αρχές ή/και τις εποπτικές αρχές όπως 
ορίζονται στη νοµοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι 
φορείς που διαχειρίζονται εθνικά συστήµατα αποζηµίωσης σύµφωνα µε την 
οδηγία 97/9/EK θεωρούνται επίσης αρµόδιες αρχές. 

Άρθρο 3 
Νοµικό καθεστώς 

1. Η Αρχή αποτελεί κοινοτικό φορέα µε νοµική προσωπικότητα. 



EL 27   EL 

2. Σε κάθε κράτος µέλος η Αρχή διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που 
αναγνωρίζεται σε νοµικά πρόσωπα µε βάση την εθνική νοµοθεσία. Ειδικότερα, 
µπορεί να αποκτά ή να διαθέτει ακίνητη και κινητή περιουσία και να παρίσταται 
ενώπιον δικαστηρίου. 

3. Η Αρχή αντιπροσωπεύεται από τον πρόεδρό της. 

Άρθρο 4 
Σύνθεση 

Η Αρχή αποτελείται από: 

(1) συµβούλιο εποπτών, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 
28· 

(2) διοικητικό συµβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 
32· 

(3) πρόεδρο, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 33· 

(4) εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 
38· 

(5) συµβούλιο προσφυγών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44, το οποίο ασκεί τα 
καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 46. 

Άρθρο 5 
Έδρα 

Η Αρχή έχει την έδρα της στο Παρίσι. 

ΚΕΦΑΛΑIΟ II 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Άρθρο 6 
Καθήκοντα και εξουσίες της Αρχής 

1. Η Αρχή αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

(α) συµβάλλει στην καθιέρωση κοινών ρυθµιστικών και εποπτικών κανόνων και 
πρακτικών υψηλής ποιότητας, µεταξύ άλλων µε γνωµοδοτήσεις προς τα 
θεσµικά όργανα της Κοινότητας και µε την ανάπτυξη κατευθυντήριων 
γραµµών, συστάσεων και σχεδίων τεχνικών κανόνων, που πρέπει να 
βασίζονται στη νοµοθεσία στην οποία παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2· 

(β) συµβάλλει στη συνεπή εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας, µεταξύ άλλων 
συµβάλλοντας στη διαµόρφωση κοινής εποπτικής νοοτροπίας, εξασφαλίζοντας 
τη συνεπή, αποδοτική και αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας στην 
οποία παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, αποτρέποντας ρυθµιστικές 
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αυθαιρεσίες, µεσολαβώντας και ρυθµίζοντας διαφωνίες µεταξύ αρµόδιων 
αρχών, προάγοντας τη συνεκτική λειτουργία των σωµάτων εποπτών και 
λαµβάνοντας µέτρα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης· 

(γ) διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων µεταξύ αρµόδιων 
αρχών· 

(δ) συνεργάζεται στενά µε το ΕΣΣΚ, µεταξύ άλλων παρέχοντας στο ΕΣΣΚ τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και 
διασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση των προειδοποιήσεων και των 
συστάσεων της ΕΣΣΚ· 

(ε) πραγµατοποιεί αναλύσεις οµότιµης αξιολόγησης αρµόδιων αρχών, για να 
ενισχύεται η συνέπεια των εποπτικών αποτελεσµάτων· 

(στ) να παρακολουθεί και αξιολογεί εξελίξεις της αγοράς στον τοµέα αρµοδιότητάς 
της· 

(ζ) εκπληρώνει τυχόν άλλα ειδικά καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισµό ή στην κοινοτική νοµοθεσία στην οποία παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2. 

2. Για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 1, η Αρχή διαθέτει 
τις εξουσίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό και ειδικότερα την εξουσία να: 

(α) εκπονεί σχέδια τεχνικών κανόνων, στις συγκεκριµένες περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 7· 

(β) εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 8· 

(γ) εκδίδει συστάσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3· 

(δ) λαµβάνει µεµονωµένες αποφάσεις απευθυνόµενες προς αρµόδιες αρχές στις 
ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11· 

(ε) λαµβάνει µεµονωµένες αποφάσεις απευθυνόµενες προς συµµετέχοντες στις 
χρηµαταγορές στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 6, στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 παράγραφος 4· 

(στ) γνωµοδοτεί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ή την Επιτροπή, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 19. 

3. Η Αρχή ασκεί κάθε αποκλειστική εποπτική εξουσία επί οντοτήτων µε εξάπλωση ή 
οικονοµικές δραστηριότητες σε όλη την Κοινότητα, οι οποίες της ανατίθενται βάσει 
της νοµοθεσίας στην οποία παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. 

Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή διαθέτει κατάλληλες εξουσίες διερεύνησης και επιβολής, 
όπως καθορίζονται στην σχετική νοµοθεσία, καθώς και τη δυνατότητα να χρεώνει 
τέλη. 
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Άρθρο 7 
Τεχνικοί κανόνες 

1. Η Αρχή µπορεί να καταρτίζει τεχνικούς κανόνες στους τοµείς που ορίζονται 
συγκεκριµένα στη νοµοθεσία στην οποία παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που καταρτίζει στην Επιτροπή για έγκριση. 

Εφόσον είναι σκόπιµο, πριν υποβάλει τα σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δηµόσιες διαβουλεύσεις για τους τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους. 

Εντός τριών µηνών από την παραλαβή των σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή 
αποφασίζει αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή µπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό 
διάστηµα κατά ένα µήνα. Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τα σχέδια κανόνων µόνο 
µερικώς ή µε τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτό απαιτεί το συµφέρον της 
Κοινότητας. 

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τους κανόνες ή αν τους εγκρίνει µερικώς ή µε 
τροποποιήσεις, γνωστοποιεί στην Αρχή τους σχετικούς λόγους. 

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την Επιτροπή µε κανονισµούς ή µε αποφάσεις και 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 8  
Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις 

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσµατικών εποπτικών πρακτικών στο 
ΕΣΧΕ, και την εξασφάλιση της κοινής, οµοιόµορφης και συνεπούς εφαρµογής της κοινοτικής 
νοµοθεσίας, η Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις µε αποδέκτες αρµόδιες 
αρχές ή συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές. 

Οι αρµόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συµµορφωθούν µε τις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις. 

Εάν η αρµόδια αρχή δεν εφαρµόσει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές ή συστάσεις, 
γνωστοποιεί στην Αρχή τους σχετικούς λόγους. 

Άρθρο 9 
Συνεπής εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων 

1. Αν µια αρµόδια αρχή δεν έχει εφαρµόσει σωστά τη νοµοθεσία στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, και ειδικότερα αν παρέλειψε να εξασφαλίσει 
τη συµµόρφωση ενός συµµετέχοντος στις χρηµαταγορές προς τις απαιτήσεις που 
ορίζει η εν λόγω νοµοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες που ορίζονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου. 

2. Κατόπιν αιτήµατος µιας ή περισσότερων αρµόδιων αρχών, της Επιτροπής, ή κατόπιν 
ιδίας πρωτοβουλίας, και αφού προηγουµένως ενηµερώσει την οικεία αρµόδια αρχή, 
η Αρχή µπορεί να διερευνήσει την κατ’ ισχυρισµό εσφαλµένη εφαρµογή της 
κοινοτικής νοµοθεσίας. 
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Με την επιφύλαξη των εξουσιών που ορίζονται στο άρθρο 20, η αρµόδια αρχή 
παρέχει στην Αρχή χωρίς καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες που η τελευταία 
θεωρεί απαραίτητες για έρευνα που διενεργεί. 

3. Το αργότερο εντός διµήνου από την κίνηση της έρευνάς της, η Αρχή µπορεί να 
απευθύνει στην οικεία αρµόδια αρχή σύσταση όπου ορίζεται η δράση που απαιτείται 
για τη συµµόρφωση µε την κοινοτική νοµοθεσία. 

Εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της σύστασης, η αρµόδια αρχή 
γνωστοποιεί στην Αρχή τα µέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για να 
εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε την κοινοτική νοµοθεσία. 

4. Εάν η αρµόδια αρχή δεν συµµορφωθεί µε την κοινοτική νοµοθεσία εντός ενός µηνός 
από την παραλαβή της σύστασης της Αρχής, η Επιτροπή µπορεί, αφού ενηµερωθεί 
από την Αρχή ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, να λάβει απόφαση και να απαιτεί από 
την αρµόδια αρχή να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για να συµµορφωθεί µε 
το κοινοτικό δίκαιο. 

Η Επιτροπή λαµβάνει την απόφαση αυτή το αργότερο εντός τριών µηνών από την 
έκδοση της σύστασης. Η Επιτροπή µπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστηµα 
κατά ένα µήνα. 

Η Επιτροπή πρέπει να βεβαιώνεται ότι έγινε σεβαστό το δικαίωµα των αποδεκτών 
της απόφασης να διατυπώσουν τη γνώµη τους. 

Η Αρχή και οι αρµόδιες αρχές παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες. 

5. Εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η αρµόδια αρχή ενηµερώσει την Επιτροπή και την Αρχή σχετικά 
µε τα µέτρα που έχει λάβει ή που προτίθεται να λάβει για την εφαρµογή της 
απόφασης της Επιτροπής. 

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν µια αρµόδια αρχή δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εντός του χρονικού διαστήµατος που 
ορίζεται σε αυτήν, και εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της µη συµµόρφωσης 
από την αρµόδια αρχή προκειµένου να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν οι 
ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά ή να διασφαλιστούν η εύρυθµη 
λειτουργία και η ακεραιότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η Αρχή µπορεί, 
αν οι σχετικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας στην οποία παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2 ισχύουν άµεσα για τους συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές, να 
εκδώσει µεµονωµένη απόφαση απευθυνόµενη προς έναν συµµετέχοντα στις 
χρηµαταγορές, µε την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για να 
συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, 
συµπεριλαµβανοµένης της αναστολής κάθε πρακτικής. 

Η απόφαση της Αρχής είναι σύµφωνη µε την απόφαση που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4. 
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7. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί µε βάση την παράγραφο 6 κατισχύουν 
οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης που είχε εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές για 
το ίδιο θέµα. 

Κάθε ενέργεια εκ µέρους των αρµοδίων αρχών αναφορικά µε γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 4 ή 6 είναι συµβατή µε τις εν 
λόγω αποφάσεις. 

Άρθρο 10 
∆ράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι οποίες µπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την εύρυθµη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην 
Κοινότητα, η Επιτροπή, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή µετά από αίτηµα της Αρχής, 
του Συµβουλίου ή του ΕΣΣΚ, µπορεί να εκδώσει απόφαση απευθυνόµενη προς την 
Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. 

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 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 όλοι οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 
διακυβεύσουν την εύρυθµη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών 
αφορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, εξασφαλίζοντας ότι οι συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές και οι 
αρµόδιες αρχές ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπόψη νοµοθεσία. 

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν µια αρµόδια αρχή δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση της Αρχής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται εκεί, η 
Αρχή µπορεί, αν οι συναφείς απαιτήσεις που ορίζονται στη νοµοθεσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ισχύουν άµεσα για τους συµµετέχοντες στις 
χρηµαταγορές, να λάβει µεµονωµένη απόφαση την οποία απευθύνει προς έναν 
συµµετέχοντα στις χρηµαταγορές, µε την οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα 
µέτρα για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την εν λόγω 
νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της αναστολής κάθε πρακτικής. 

4. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3 κατισχύουν 
οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης που είχε εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές για 
το ίδιο θέµα. 

Κάθε ενέργεια εκ µέρους των αρµοδίων αρχών αναφορικά µε γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή 3 είναι συµβατή µε τις εν 
λόγω αποφάσεις. 
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Άρθρο 11 
∆ιευθέτηση διαφωνιών µεταξύ αρµόδιων αρχών 

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που ορίζονται στο άρθρο 9, αν µια αρµόδια αρχή 
διαφωνεί µε τη διαδικασία ή µε το περιεχόµενο πράξης ή παράλειψης από άλλη 
αρµόδια αρχή σε τοµείς όπου η νοµοθεσία στην οποία παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2 απαιτεί συνεργασία, συντονισµό ή κοινή απόφαση από αρµόδιες 
αρχές σε περισσότερα από ένα κράτη µέλη, η Αρχή µπορεί, κατόπιν αιτήµατος µιας 
ή περισσοτέρων από τις οικείες αρµόδιες αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συµφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2. 

2. Η Αρχή ορίζει χρονικό όριο για το συµβιβασµό των αρµόδιων αρχών, λαµβάνοντας 
υπόψη συναφή χρονικά διαστήµατα που τυχόν ορίζονται στη νοµοθεσία στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, καθώς και την πολυπλοκότητα και τον 
επείγοντα χαρακτήρα του ζητήµατος. 

3. Αν κατά το πέρας της φάσης συµβιβασµού οι ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές δεν 
καταλήξουν σε συµφωνία, η Αρχή µπορεί να λάβει απόφαση µε την οποία θα απαιτεί 
να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα ή να απέχουν από ενέργειες, προκειµένου να 
διευθετηθεί το θέµα, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο. 

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν µια αρµόδια αρχή δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση της Αρχής, και 
έτσι δεν εξασφαλίσει τη συµµόρφωση ενός συµµετέχοντος στις χρηµαταγορές µε τις 
απαιτήσεις που ισχύουν άµεσα για αυτό σύµφωνα µε τη νοµοθεσία στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η Αρχή µπορεί να εκδώσει µεµονωµένη 
απόφαση απευθυνόµενη προς έναν συµµετέχοντα στις χρηµαταγορές, µε την οποία 
θα απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις 
του σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της αναστολής 
κάθε πρακτικής. 

Άρθρο 12 
Σώµατα εποπτών 

1. Η Αρχή συµβάλλει στην προώθηση της αποδοτικής και συνεπούς λειτουργίας των 
σωµάτων εποπτών και στην ενίσχυση της συνέπειας στην εφαρµογή της κοινοτικής 
νοµοθεσίας στα σώµατα αυτά. 

2. Η Αρχή συµµετέχει στα σώµατα εποπτών ως παρατηρητής, όταν το κρίνει σκόπιµο. 
Κατά τη συµµετοχή αυτή η Αρχή θεωρείται «αρµόδια αρχή» υπό την έννοια της 
σχετικής νοµοθεσίας και, κατόπιν αιτήµατός της, λαµβάνει όλες τις συναφείς 
πληροφορίες που ανταλλάσσονται µε τα µέλη του σώµατος. 

3. Σε συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές που λειτουργούν στο πλαίσιο σωµάτων 
εποπτών, η Αρχή καθορίζει και συγκεντρώνει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες 
από τις αρµόδιες αρχές, προκειµένου να διευκολύνει το έργο των σωµάτων εποπτών. 

∆ηµιουργεί και διαχειρίζεται ένα κεντρικό σύστηµα ώστε να έχουν πρόσβαση στις 
εν λόγω πληροφορίες οι αρµόδιες αρχές που λειτουργούν στο πλαίσιο σωµάτων 
εποπτών. 
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Άρθρο 13 
Ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων 

1. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν, κατόπιν διµερούς συµφωνίας, να αναθέτουν καθήκοντα 
και αρµοδιότητες σε άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές. 

2. Η Αρχή διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων µεταξύ αρµόδιων 
αρχών, εντοπίζοντας τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που µπορούν να ανατεθούν 
ή να ασκηθούν από κοινού, καθώς επίσης προωθώντας βέλτιστες πρακτικές.  

3. Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν την Αρχή σχετικά µε συµφωνίες ανάθεσης στις 
οποίες προτίθενται να συµµετάσχουν. Οι συµφωνίες τίθενται σε ισχύ το νωρίτερο 
ένα µήνα µετά από την ενηµέρωση της Αρχής. 

Εντός ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, η Αρχή µπορεί να εκφέρει γνώµη για τη 
σκοπούµενη συµφωνία. 

Η Αρχή δηµοσιεύει κάθε συµφωνία ανάθεσης που συνάπτεται από τις αρµόδιες 
αρχές χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η σωστή 
ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων µερών. 

Άρθρο 14 
Κοινή εποπτική νοοτροπία 

1. Η Αρχή παίζει ενεργό ρόλο στην οικοδόµηση κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής 
νοοτροπίας και συνεπών εποπτικών πρακτικών, καθώς και στην εξασφάλιση 
οµοιόµορφων διαδικασιών και συνεπών προσεγγίσεων σε όλη την Κοινότητα και 
προβαίνει, τουλάχιστον, στις ακόλουθες ενέργειες: 

(α) γνωµοδοτεί στις αρµόδιες αρχές· 

(β) προάγει την αποτελεσµατική διµερή και πολυµερή ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ αρµόδιων αρχών, τηρώντας πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις για την 
εµπιστευτικότητα και την προστασία των δεδοµένων που προβλέπει η συναφής 
κοινοτική νοµοθεσία· 

(γ) συµβάλλει στην κατάρτιση οµοιόµορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων υποβολής εκθέσεων· 

(δ) επανεξετάζει την εφαρµογή των συναφών τεχνικών κανόνων που εκδόθηκαν 
από την Επιτροπή, των κατευθυντηρίων γραµµών και των συστάσεων που 
εξέδωσε η Αρχή, και προτείνει τροποποιήσεις, αν κρίνει σκόπιµο· 

(ε) καταρτίζει τοµεακά και διατοµεακά προγράµµατα κατάρτισης, διευκολύνει τις 
ανταλλαγές προσωπικού και ενθαρρύνει τις αρµόδιες αρχές να εντείνουν την 
χρησιµοποίηση προγραµµάτων για αποσπάσεις και άλλων εργαλείων. 

2. Η Αρχή µπορεί, αν κρίνει σκόπιµο, να αναπτύξει νέα πρακτικά µέσα και εργαλεία 
σύγκλισης για την προαγωγή κοινών εποπτικών προσεγγίσεων και πρακτικών. 
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Άρθρο 15 
Οµότιµη αξιολόγηση αρµόδιων αρχών 

1. Η Αρχή πραγµατοποιεί περιοδικά αναλύσεις µε οµότιµη αξιολόγηση ορισµένων ή 
όλων των δραστηριοτήτων των αρµόδιων αρχών, για την περαιτέρω βελτίωση της 
συνέπειας στα αποτελέσµατα των εποπτικών ελέγχων. Προς το σκοπό αυτό η Αρχή 
αναπτύσσει µεθόδους που θα καταστήσουν δυνατή την αντικειµενική αξιολόγηση 
και τη σύγκριση µεταξύ των αρχών που εξετάζονται. 

2. Η οµότιµη αξιολόγηση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, εκτίµηση των ακόλουθων 
στοιχείων, χωρίς όµως να περιορίζεται σε αυτά: 

(α) επάρκεια των θεσµικών ρυθµίσεων, της στελέχωσης και της πείρας του 
προσωπικού της αρµόδιας αρχής, ειδικώς όσον αφορά την αποτελεσµατική 
εφαρµογή της νοµοθεσίας στην οποία παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 
και την ικανότητα αντίδρασης στις εξελίξεις της αγοράς· 

(β) βαθµός σύγκλισης που επιτεύχθηκε στην εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας 
και στην εποπτική πρακτική, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών κανόνων, 
των κατευθυντηρίων γραµµών και των συστάσεων που εκδόθηκαν σύµφωνα 
µε τα άρθρα 7 και 8, και βαθµός στον οποίο η εποπτική πρακτική επιτυγχάνει 
τους στόχους που ορίζονται από το κοινοτικό δίκαιο· 

(γ) ορθές πρακτικές που ανέπτυξαν κάποιες αρµόδιες αρχές και τις οποίες θα 
µπορούσε να υιοθετήσουν επωφελώς και άλλες αρµόδιες αρχές. 

3. Βάσει της οµότιµης αξιολόγησης, η Αρχή µπορεί να εκδίδει συστάσεις προς τις 
οικείες αρµόδιες αρχές. 

Άρθρο 16 
Λειτουργία συντονισµού 

Η Αρχή διαδραµατίζει γενικό συντονιστικό ρόλο µεταξύ αρµόδιων εθνικών αρχών, 
συµπεριλαµβανοµένων περιπτώσεων κατά τις οποίες αντίξοες εξελίξεις ενδέχεται να θέσουν 
σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή 
τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Κοινότητα. 

Η Αρχή προάγει τη συντονισµένη κοινοτική απόκριση, µεταξύ άλλων µε: 

(1) διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών· 

(2) καθορισµό του πεδίου και µε επαλήθευση της αξιοπιστίας πληροφοριών που 
πρέπει να τεθούν στη διάθεση όλων των ενδιαφερόµενων αρµόδιων αρχών· 

(3) την ανάληψη ρόλου µεσολαβητή κατόπιν αιτήµατος των αρµόδιων αρχών ή 
κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
11· 

(4) τήρηση του ΕΣΣΚ ενήµερου σχετικά µε κάθε δυνητική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, χωρίς καθυστέρηση. 
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Άρθρο 17 
Αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς 

1. Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις της αγοράς στον τοµέα της 
αρµοδιότητάς της και, αν κρίνει σκόπιµο, ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, το 
ΕΣΣΚ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή σχετικά µε 
τις συναφείς µικροπροληπτικές τάσεις, τους ενδεχόµενους κινδύνους και τα τρωτά 
σηµεία. 

Ειδικότερα, σε συνεργασία µε το ΕΣΣΚ, η Αρχή προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
κοινότητας αξιολογήσεις της ευελιξίας βασικών συµµετεχόντων στις χρηµαταγορές 
σε αντίξοες εξελίξεις της αγοράς. Προς το σκοπό αυτό αναπτύσσει, προς εφαρµογή 
από τις αρµόδιες αρχές: 

(α) κοινές µεθοδολογίες αξιολόγησης της επίπτωσης οικονοµικών εκδοχών στις 
χρηµατοπιστωτικές θέσεις ενός βασικού συµµετέχοντος στις χρηµαταγορές· 

(β) κοινές προσεγγίσεις για την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εν λόγω 
εκτιµήσεων για την ευελιξία των βασικών συµµετεχόντων στις χρηµαταγορές. 

2. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων του ΕΣΣΚ, τα οποία ορίζονται στον κανονισµό 
(EΚ) αριθ. …/… [ΕΣΣΚ], η Αρχή διαβιβάζει, τουλάχιστον µια φορά το έτος ή και 
συχνότερα, αν κρίνει σκόπιµο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Επιτροπή και το ΕΣΣΚ, εκτιµήσεις τάσεων, δυνητικών κινδύνων και τρωτών 
σηµείων του τοµέα αρµοδιότητάς της. 

Σε αυτές τις εκτιµήσεις η Αρχή συµπεριλαµβάνει κατάταξη των σηµαντικότερων 
κινδύνων και τρωτών σηµείων και, αν κρίνει σκόπιµο, συνιστά προληπτικές ή 
διορθωτικές ενέργειες. 

3. Η Αρχή εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη των διατοµεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σηµείων, συνεργαζόµενη στενά µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων και µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 

Άρθρο 18 
∆ιεθνείς σχέσεις 

Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των κοινοτικών θεσµικών οργάνων, η Αρχή µπορεί να 
αναπτύσσει επαφές µε εποπτικές αρχές από τρίτες χώρες. Μπορεί να προβαίνει σε διοικητικές 
ρυθµίσεις µε διεθνείς οργανισµούς και κυβερνήσεις τρίτων χωρών. 

Η Αρχή συµβάλλει στην προετοιµασία αποφάσεων ισοδυναµίας όσον αφορά καθεστώτα 
εποπτείας σε τρίτες χώρες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία στην οποία παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2. 



EL 36   EL 

Άρθρο 19 
Λοιπά καθήκοντα 

1. Η Αρχή µπορεί, κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου, της Επιτροπής ή κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, να γνωµοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή για όλα τα θέµατα που 
εµπίπτουν στον τοµέα της αρµοδιότητάς της. 

2. Όσον αφορά τις προληπτικές αξιολογήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών που 
υπόκεινται στους όρους της οδηγίας 2007/44/EΚ, η Αρχή µπορεί, κατόπιν ίδιας 
πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήµατος οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής, να εκδώσει και 
να δηµοσιεύσει γνώµη για προληπτική αξιολόγηση η οποία πρέπει να εφαρµοστεί 
από κάθε αρχή ενός κράτους µέλους. Εφαρµόζεται το άρθρο 20. 

Άρθρο 20 
Συγκέντρωση πληροφοριών  

1. Μετά από αίτηµα της Αρχής, οι αρµόδιες αρχές και άλλες δηµόσιες αρχές των 
κρατών µελών της παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς εκπλήρωση 
των καθηκόντων που της ανατίθενται µε τον παρόντα κανονισµό. 

Επίσης η Αρχή µπορεί να ζητήσει να της παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήµατα. 

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιµες 
από τις αρµόδιες αρχές και άλλες δηµόσιες αρχές των κρατών µελών, η Αρχή µπορεί 
να απευθύνει αιτιολογηµένο αίτηµα απευθείας στους οικείους συµµετέχοντες στις 
χρηµαταγορές και σε άλλα µέρη. Σχετικά µε αυτά τα αιτήµατα ενηµερώσει τις 
οικείες αρµόδιες αρχές. 

Κατόπιν αιτήµατος της Αρχής, οι αρµόδιες αρχές και οι λοιπές δηµόσιες αρχές των 
κρατών µελών τη βοηθούν στη συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών. 

3. Η Αρχή µπορεί να χρησιµοποιεί εµπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες έλαβε από τις 
αρµόδιες αρχές και άλλες δηµόσιες αρχές ή από συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές 
και άλλα µέρη µόνο για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της ανατίθενται µε τον 
παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 21 
Σχέσεις µε το ΕΣΣΚ 

1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών συνεργάζεται µε το ΕΣΣΚ. 

2 Η Αρχή συνεργάζεται στενά µε το ΕΣΣΚ. Παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά 
διαστήµατα και επικαιροποιηµένες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του. Όλα τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του τα οποία όµως δεν υπάρχουν σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική µορφή παρέχονται χωρίς χρονοτριβή στο ΕΣΣΚ µετά από 
αιτιολογηµένο αίτηµα, όπως καθορίζεται στο άρθρο [15] του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
.…./… [ΕΣΣΚ]. 
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3. Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, η Αρχή εξασφαλίζει κατάλληλα την 
παρακολούθηση της συνέχειας για τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις του ΕΣΣΚ 
οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο [16] του κανονισµού (EΚ) αριθ. .…/… [ΕΣΣΚ]. 

4. Αµέσως µετά τη λήψη προειδοποίησης ή σύστασης από το ΕΣΣΚ απευθυνόµενη 
προς την Αρχή, η τελευταία συγκαλεί συνεδρίαση του συµβουλίου εποπτών χωρίς 
καθυστέρηση και αξιολογεί τις επιπτώσεις της εν λόγω προειδοποίησης ή σύστασης 
στην εκπλήρωση των καθηκόντων της. 

Με την συναφή διαδικασία λήψης αποφάσεων, λαµβάνει απόφαση σχετικά µε τα 
ληπτέα µέτρα µε βάση τις εξουσίες που της παρέχονται µε τον παρόντα κανονισµό 
για το χειρισµό των θεµάτων που ορίζονται στις προειδοποιήσεις και συστάσεις. 

Αν η Αρχή δεν δώσει συνέχεια σε κάποια σύσταση, αναφέρει στο ΕΣΣΚ τους 
σχετικούς λόγους. 

5. Αµέσως µετά τη λήψη προειδοποίησης ή σύστασης από το ΕΣΣΚ απευθυνόµενη 
προς αρµόδια εθνική εποπτική αρχή, η Αρχή, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, , 
χρησιµοποιεί τις εξουσίες που της παρέχονται µε τον παρόντα κανονισµό 
προκειµένου να εξασφαλίσει έγκαιρη παρακολούθηση της συνέχειας. 

Αν ο αποδέκτης δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη σύσταση του ΕΣΣΚ, ενηµερώνει 
το συµβούλιο εποπτών και συζητεί µε αυτό τους λόγους για τους οποίους δεν 
λαµβάνει µέτρα. 

Η αρµόδια αρχή λαµβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις του συµβουλίου εποπτών 
κατά την ενηµέρωση του ΕΣΣΚ σύµφωνα µε το άρθρο [17] του κανονισµού (EΚ) 
αριθ. .…/… [ΕΣΣΚ]. 

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της τα οποία ορίζονται στον παρόντα κανονισµό, 
η Αρχή λαµβάνει υπόψη της στο µέγιστο βαθµό τις προειδοποιήσεις και τις 
συστάσεις του ΕΣΣΚ. 

Άρθρο 22 
Οµάδα συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών 

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης µε συµφεροντούχους τοµέων σχετικών µε τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται οµάδα συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών. 

2. Η οµάδα συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 µέλη, τα 
οποία εκπροσωπούν αναλογικά τους συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς και τους καταναλωτές, τους επενδυτές και 
τους χρήστες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Η οµάδα συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών συνεδριάζει τουλάχιστον 
δύο φορές το χρόνο. 

3. Τα µέλη της οµάδας συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών ορίζονται από το 
συµβούλιο εποπτών της Αρχής, µετά από προτάσεις των οικείων συµφεροντούχων. 
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Στο µέτρο του δυνατού, κατά τη λήψη της απόφασής του το συµβούλιο εποπτών 
εξασφαλίζει κατάλληλα τη γεωγραφική ισορροπία και την εκπροσώπηση των 
συµφεροντούχων από ολόκληρη την Κοινότητα. 

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της οµάδας 
συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών. 

4. Η θητεία των µελών της οµάδας συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών 
διαρκεί δυόµιση έτη και τη λήξη της ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής. 

Τα µέλη µπορούν να υπηρετήσουν επί δυο διαδοχικές θητείες. 

5. Η οµάδα συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών µπορεί να υποβάλλει στην 
Αρχή γνώµες και συµβουλές για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τα καθήκοντα της 
Αρχής τα οποία καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8. 

6. Η οµάδα συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών εγκρίνει τον εσωτερικό της 
κανονισµό. 

7. Η Αρχή δηµοσιοποιεί τις γνώµες και τις συµβουλές της οµάδας συµφεροντούχων 
Κινητών Αξιών και Αγορών και τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεών της. 

Άρθρο 23 
∆ιασφαλίσεις 

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καµία απόφαση εκδιδόµενη δυνάµει των άρθρων 10 ή 11 
δεν έρχεται µε οιονδήποτε τρόπο σε σύγκρουση µε τις δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες 
κρατών µελών. 

2. Αν ένα κράτος µέλος θεωρήσει ότι απόφαση που ελήφθη δυνάµει του άρθρου 11 
προσκρούει στις δηµοσιονοµικές του αρµοδιότητες, µπορεί να ενηµερώσει την Αρχή 
και την Επιτροπή εντός ενός µηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής 
στην αρµόδια αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρµογή από την αρµόδια αρχή. 

Στην ανακοίνωσή του το κράτος µέλος παραθέτει σχετική αιτιολογία και 
καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο µε τον οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δηµοσιονοµικές αρµοδιότητές του. 

Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της Αρχής αναστέλλεται. 

Εντός χρονικού διαστήµατος ενός µηνός από την ανακοίνωση του κράτους µέλους, η 
Αρχή το ενηµερώνει εάν εµµένει στην απόφασή της ή εάν την τροποποιεί ή την 
ανακαλεί. 

Αν η Αρχή εµµείνει στην απόφασή της, το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της Συνθήκης, αποφασίζει εντός δυο µηνών αν η απόφαση 
της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή ανακαλείται. 

Αν το Συµβούλιο αποφασίσει να διατηρήσει την απόφαση της Αρχής ή αν δεν λάβει 
απόφαση εντός δυο µηνών, η αναστολή της απόφασης παύει αµέσως να ισχύει. 
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3. Αν ένα κράτος µέλος θεωρήσει ότι απόφαση που ελήφθη δυνάµει του άρθρου 10 
παράγραφος 2 προσκρούει στις δηµοσιονοµικές του αρµοδιότητες, µπορεί να 
ενηµερώσει την Αρχή, την Επιτροπή και το Συµβούλιο εντός τριών εργάσιµων 
ηµερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής στην αρµόδια αρχή ότι η 
απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρµογή από την αρµόδια αρχή. 

Στην ανακοίνωσή του το κράτος µέλος παραθέτει σχετική αιτιολογία και 
καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο µε τον οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δηµοσιονοµικές αρµοδιότητές του. 

Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 205 
της Συνθήκης, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών αποφασίζει αν η απόφαση της Αρχής 
εξακολουθεί να ισχύει ή ανακαλείται. 

Αν το Συµβούλιο δεν λάβει απόφαση εντός δέκα εργάσιµων ηµερών, θεωρείται ότι η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει. 

Άρθρο 24 
∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων 

1. Πριν λάβει τις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, στο άρθρο 
10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4, η Αρχή ενηµερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά µε την πρόθεσή της να λάβει την απόφαση, τάσσοντας προθεσµία 
εντός της οποίας ο αποδέκτης µπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του για το θέµα, 
λαµβανόµενου πλήρως υπόψη του επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος. 

2. Οι αποφάσεις της Αρχής αναφέρουν τους λόγους στους οποίους βασίζονται. 

3. Οι αποδέκτες των αποφάσεων της Αρχής ενηµερώνονται σχετικά µε τα διαθέσιµα 
µέσα προσφυγής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. 

4. Αν η Αρχή έχει λάβει απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 ή 3, 
επανεξετάζει αυτή την απόφαση στα ενδεδειγµένα χρονικά διαστήµατα. 

5. Οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή δυνάµει των άρθρων 9, 10 και 11 
δηµοσιοποιούνται και αναφέρουν την ταυτότητα της αρµόδιας αρχής ή του 
συµµετέχοντος στις χρηµαταγορές που αφορούν και το γενικό περιεχόµενο της 
απόφασης, συνυπολογίζοντας το έννοµο συµφέρον των συµµετεχόντων στις 
χρηµαταγορές για την προστασία του επαγγελµατικού απορρήτου τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΟΠΤΩΝ 

Άρθρο 25 
Σύνθεση 

1. Το συµβούλιο εποπτών συγκροτείται από: 

(α) τον πρόεδρο, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου· 

(β) τον επικεφαλής της αρµόδιας αρχής σε κάθε κράτος µέλος· Εάν υπάρχουν 
περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές σε ένα κράτος µέλος, οι αρχές 
συµφωνούν σχετικά µε έναν από τους επικεφαλής ο οποίος θα είναι ο 
εκπρόσωπος στο συµβούλιο εποπτών. 

(γ) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου· 

(δ) έναν εκπρόσωπο του ΕΣΣΚ, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου· 

(ε) έναν εκπρόσωπο καθεµιάς από τις άλλες δυο Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, 
χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

2. Κάθε αρµόδια αρχή, και εάν υπάρχουν περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές, οι εν 
λόγω αρχές από κοινού, είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνες για τον ορισµό ενός 
αναπληρωµατικού µέλους υψηλού επιπέδου, το οποίο µπορεί να αντικαθιστά το 
µέλος του συµβουλίου εποπτών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σηµείο (β) σε 
περίπτωση που το πρόσωπο αυτό κωλύεται να παραστεί. 

3. Προκειµένου να ενεργεί στο πλαίσιο της οδηγίας 97/9/EΚ, το µέλος του συµβουλίου 
εποπτών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σηµείο (β) δύναται, κατά περίπτωση, να 
συνοδεύεται από εκπρόσωπο των αρµόδιων φορέων οι οποίοι διαχειρίζονται 
συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών σε κάθε κράτος µέλος. Ο εκπρόσωπος 
αυτός δεν έχει δικαίωµα ψήφου. 

4. Το συµβούλιο εποπτών µπορεί να αποφασίσει να δεχτεί παρατηρητές. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής µπορεί να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του συµβουλίου 
εποπτών χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

Άρθρο 26 
Εσωτερικές επιτροπές και οµάδες 

1. Το συµβούλιο εποπτών µπορεί να συγκροτεί εσωτερικές επιτροπές ή οµάδες για 
συγκεκριµένα καθήκοντα που ανατίθενται στο συµβούλιο εποπτών, και µπορεί να 
προβλέπει την ανάθεση ορισµένων σαφώς καθορισµένων καθηκόντων και 
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αποφάσεων σε εσωτερικές επιτροπές ή οµάδες, στο διοικητικό συµβούλιο ή στον 
πρόεδρο. 

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το συµβούλιο εποπτών συγκαλεί οµάδα για να 
διευκολύνει τη διευθέτηση της διαφωνίας. Η οµάδα αποτελείται από τον πρόεδρο 
και δυο από τα µέλη του συµβουλίου, τα οποία δεν εκπροσωπούν τις διαφωνούσες 
αρµόδιες αρχές. 

3. Κάθε απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 11 λαµβάνεται από το συµβούλιο εποπτών 
µετά από πρόταση της οµάδας. 

Άρθρο 27 
Ανεξαρτησία 

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισµού, 
ο πρόεδρος και τα µέλη του συµβουλίου εποπτών µε δικαίωµα ψήφου ενεργούν ανεξάρτητα 
και αντικειµενικά υπέρ του κοινοτικού συµφέροντος και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες 
από κοινοτικά θεσµικά όργανα ή φορείς, από την κυβέρνηση κάποιου κράτους µέλους ή από 
οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

Άρθρο 28 
Καθήκοντα  

1. Το συµβούλιο εποπτών καθοδηγεί το έργο της Αρχής και είναι υπεύθυνο για τη 
λήψη των αποφάσεων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ. 

2. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει τις γνώµες, τις συστάσεις και τις αποφάσεις και 
εκδίδει τις συµβουλές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ. 

3. Το συµβούλιο εποπτών ορίζει τον πρόεδρο. 

4. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει, πριν τις 30 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους, µετά από 
πρόταση του διοικητικού συµβουλίου, το πρόγραµµα εργασίας της Αρχής και το 
διαβιβάζει προς ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή. 

Το πρόγραµµα εργασίας εγκρίνεται µε την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας για 
τον προϋπολογισµό και δηµοσιοποιείται. 

5. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει το πολυετές πρόγραµµα εργασίας της Αρχής και το 
διαβιβάζει προς ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή. 

Το πολυετές πρόγραµµα εργασίας εγκρίνεται µε την επιφύλαξη της ετήσιας 
διαδικασίας για τον προϋπολογισµό και δηµοσιοποιείται. 

6. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει την πρόταση προϋπολογισµού σύµφωνα µε το 
άρθρο 49. 
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7. Το συµβούλιο εποπτών ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προέδρου και του 
εκτελεστικού διευθυντή και µπορεί να τους παύει από τα καθήκοντά τους σύµφωνα 
µε το άρθρο 33 παράγραφος 5 ή το άρθρο 36 παράγραφος 5 αντίστοιχα. 

Άρθρο 29 
∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων 

 

1. Το συµβούλιο εποπτών αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία των µελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, για τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 7, 8 
και όλα τα µέτρα και τις αποφάσεις που εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ. 

Όλες οι άλλες αποφάσεις του συµβουλίου εποπτών λαµβάνονται µε απλή 
πλειοψηφία των µελών. 

2. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου εποπτών συγκαλούνται από τον πρόεδρο, µε ίδια 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος του ενός τρίτου των µελών του, και 
προεδρεύονται από τον πρόεδρο. 

3. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει και δηµοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισµό του. 

4. Ο εσωτερικός κανονισµός ορίζει λεπτοµερώς τις ρυθµίσεις που διέπουν την 
ψηφοφορία, συµπεριλαµβανοµένων, όταν απαιτείται, των κανόνων που διέπουν τις 
απαρτίες. Τα µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου και οι παρατηρητές, εκτός από τον 
πρόεδρο και τον εκτελεστικό διευθυντή, δεν παρίστανται σε συζητήσεις του 
συµβουλίου εποπτών όσον αφορά µεµονωµένους συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο άρθρο 61 ή στη νοµοθεσία στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 30 
Σύνθεση 

1. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται από τον πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της 
Επιτροπής και τέσσερα µέλη που εκλέγονται από το συµβούλιο εποπτών µεταξύ των 
µελών του. 

Για κάθε µέλος εκτός από τον πρόεδρο υπάρχει ένα αναπληρωµατικό µέλος, το 
οποίο µπορεί να αντικαθιστά το µέλος του διοικητικού συµβουλίου, αν το εν λόγω 
µέλος κωλύεται να παραστεί. 

Η θητεία των µελών που εκλέγονται από το συµβούλιο εποπτών διαρκεί δυόµιση 
έτη. Μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. 

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 
παρόντων µελών. Κάθε µέλος διαθέτει µία ψήφο. 
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Ο εκτελεστικός διευθυντής συµµετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού 
συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει και δηµοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισµό του. 

3. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο µε ίδια 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος τουλάχιστον του ενός τρίτου των µελών του, και 
προεδρεύονται από τον πρόεδρο. 

Συνέρχεται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο σε τακτικές συνεδριάσεις. 

4. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δύνανται, µε την επιφύλαξη του εσωτερικού 
κανονισµού, να επικουρούνται από συµβούλους ή εµπειρογνώµονες. 

Άρθρο 31 
Ανεξαρτησία 

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειµενικά υπέρ του 
κοινοτικού συµφέροντος και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από κοινοτικά θεσµικά 
όργανα ή φορείς, από την κυβέρνηση κάποιου κράτους µέλους ή από οποιονδήποτε άλλο 
δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

Άρθρο 32 
Καθήκοντα 

1. Το διοικητικό συµβούλιο εξασφαλίζει ότι η Αρχή εκπληρώνει την αποστολή της και 
εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 

2. Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στο συµβούλιο εποπτών ετήσιο και πολυετές 
πρόγραµµα εργασίας προς έγκριση. 

3. Το διοικητικό συµβούλιο ασκεί τις σχετικές µε τον προϋπολογισµό εξουσίες του 
σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50. 

4. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει το σχέδιο πολιτικής προσωπικού της Αρχής και, 
σύµφωνα µε το άρθρο 54 παράγραφος 2, τα µέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρµογή του κανονισµού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής «Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης»). 

5. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τις ειδικές διατάξεις σχετικά µε το δικαίωµα 
πρόσβασης στα έγγραφα της Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 58. 

6. Μετά από διαβουλεύσεις µε το συµβούλιο εποπτών, το διοικητικό συµβούλιο 
εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων της αρχής βάσει του σχεδίου έκθεσης στην 
οποία παραπέµπει το άρθρο 38 παράγραφος 7 και διαβιβάζει την εν λόγω έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου. Η 
έκθεση δηµοσιοποιείται. 

7. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει και δηµοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισµό του. 
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8. Το διοικητικό συµβούλιο διορίζει και παύει τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών 
σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφοι 3 και 5. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Άρθρο 33 
∆ιορισµός και καθήκοντα  

1. Η Αρχή εκπροσωπείται από τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος επαγγελµατίας 
πλήρους απασχόλησης. 

Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία της εργασίας του συµβουλίου 
εποπτών και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συµβουλίου εποπτών και του 
διοικητικού συµβουλίου. 

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το συµβούλιο εποπτών µε κριτήρια τα προσόντα, τις 
ικανότητες, τις γνώσεις του για τους συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές και τις 
αγορές, και την πείρα του σχετικά µε τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία και ρύθµιση, 
µετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής. 

Πριν από το διορισµό, η επιλογή του υποψηφίου από το συµβούλιο εποπτών 
υπόκειται σε επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Επίσης το συµβούλιο εποπτών επιλέγει µεταξύ των µελών του αναπληρωτή, που 
ασκεί τις λειτουργίες του προέδρου όταν ο τελευταίος απουσιάζει. 

3. Η θητεία του προέδρου διαρκεί πέντε έτη και είναι άπαξ ανανεώσιµη. 

4. Κατά το εννεάµηνο που προηγείται της λήξης της πενταετούς θητείας του προέδρου, 
το συµβούλιο εποπτών αποτιµά: 

(α) Τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη θητεία και τον τρόπο µε 
τον οποίο επιτεύχθηκαν· 

(β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της Αρχής για τα επόµενα έτη. 

Λαµβάνοντας υπόψη την αποτίµηση, το συµβούλιο εποπτών µπορεί να παρατείνει τη 
θητεία του προέδρου άπαξ, µε την επιφύλαξη επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

5. Ο πρόεδρος µπορεί να παυθεί από τα καθήκοντά του µόνο µε απόφαση του 
συµβουλίου εποπτών, µε την επιφύλαξη επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Ο πρόεδρος δεν µπορεί να εµποδίσει το συµβούλιο εποπτών να συζητήσει θέµατα 
σχετικά µε τον πρόεδρο, µεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάγκη αποµάκρυνσής του, 
και δεν συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε αυτό το θέµα. 
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Άρθρο 34 
Ανεξαρτησία 

Με την επιφύλαξη του ρόλου του συµβουλίου εποπτών όσον αφορά τα καθήκοντα του 
προέδρου, ο τελευταίος δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από κοινοτικά θεσµικά όργανα ή 
φορείς, από την κυβέρνηση κάποιου κράτους µέλους ή από οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα. 

Άρθρο 35  
 Εκθέσεις 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο ή από τον 
αναπληρωτή, σεβόµενο πλήρως την ανεξαρτησία του, να καταθέτει τακτικά ενώπιον 
της αρµόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου και να απαντά σε ερωτήσεις των µελών 
της εν λόγω επιτροπής. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο να υποβάλει 
έκθεση πεπραγµένων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Άρθρο 36 
∆ιορισµός 

1. Την Αρχή διοικεί ο εκτελεστικός διευθυντής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
επαγγελµατίας πλήρους απασχόλησης. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το συµβούλιο εποπτών µε κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του για τους συµµετέχοντες στις 
χρηµαταγορές και τις αγορές και την πείρα του σχετικά µε τη χρηµατοπιστωτική 
εποπτεία και ρύθµιση, µετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής. 

3. Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή διαρκεί πέντε έτη και είναι άπαξ ανανεώσιµη. 

4. Κατά το εννεάµηνο που προηγείται της λήξης της πενταετούς θητείας του 
εκτελεστικού διευθυντή, το συµβούλιο εποπτών πραγµατοποιεί αποτίµηση. 

Σε αυτή την αποτίµηση το συµβούλιο εποπτών αποτιµά ειδικά: 

(α) τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη θητεία και τον τρόπο µε 
τον οποίο επιτεύχθηκαν· 

(β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της Αρχής για τα επόµενα έτη. 

Λαµβάνοντας υπόψη την αποτίµηση, το συµβούλιο εποπτών µπορεί να παρατείνει τη 
θητεία του εκτελεστικού διευθυντή άπαξ. 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής µπορεί να παυθεί µόνο µε απόφαση του συµβουλίου 
εποπτών. 
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Άρθρο 37 
Ανεξαρτησία 

Με την επιφύλαξη αντιστοίχως των ρόλων του διοικητικού συµβουλίου και του 
συµβουλίου εποπτών όσον αφορά τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή, ο 
εκτελεστικός διευθυντής δεν ζητεί ούτε λαµβάνει οδηγίες από κυβέρνηση, αρχή, 
οργανισµό ή πρόσωπο εκτός της Αρχής. 

Άρθρο 38 
Καθήκοντα 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση της Αρχής και 
προετοιµάζει το έργο του διοικητικού συµβουλίου. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του ετήσιου 
προγράµµατος εργασίας της Αρχής υπό την καθοδήγηση του συµβουλίου εποπτών 
και υπό τον έλεγχο του διοικητικού συµβουλίου. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, ιδίως την έκδοση 
εσωτερικών διοικητικών εντολών και τη δηµοσίευση ανακοινώσεων, για να 
εξασφαλίσει τη λειτουργία της Αρχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού. 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει πολυετές πρόγραµµα εργασίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2. 

5. Κάθε έτος, ως τις 30 Ιουνίου, ο εκτελεστικός διευθυντής πρόγραµµα εργασίας για το 
επόµενο έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2. 

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει προσχέδιο προϋπολογισµού της Αρχής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 49 και εκτελεί τον προϋπολογισµό της Αρχής σύµφωνα µε το 
άρθρο 50. 

7. Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής συντάσσει σχέδιο ετήσιας έκθεσης που 
περιλαµβάνει µία ενότητα για τις ρυθµιστικές και εποπτικές δραστηριότητες της 
Αρχής και µία ενότητα για θέµατα χρηµατοπιστωτικής και διοικητικής φύσης. 

8. Όσον αφορά το προσωπικό της Αρχής, ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τις εξουσίες 
που ορίζονται στο άρθρο 54 και διαχειρίζεται τα θέµατα προσωπικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 39 
Σύνθεση 

1. Η Αρχή αποτελεί µέρος του ΕΣΧΕ, το οποίο λειτουργεί ως δίκτυο εποπτικών αρχών. 

2. Το ΕΣΧΕ περιλαµβάνει: 

(α) τις αρχές των κρατών µελών που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισµού, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
…/2009 [ΕΑΑΕΣ - EIOPA] και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΤ - EBA], 

(β) την Αρχή, 

(γ) την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων, η οποία 
συστάθηκε βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αρ. …/…[ΕΑΑΕΣ - 
EIOPA], 

(δ) την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 1 του 
κανονισµού (ΕΚ) αρ. …/…[ ΕΑΤ - EBA], 

(ε) τη Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών την οποία προβλέπει το 
άρθρο 40, 

(στ) την Επιτροπή, για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στα 
άρθρα7, 9 και 10. 

3. Η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και στενά, διασφαλίζει τη διατοµεακή συνέπεια των 
εργασιών, και καταλήγει σε κοινές θέσεις στον τοµέα της εποπτείας των 
χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και για άλλα διατοµεακά 
θέµατα µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων και 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών µέσω της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών, η οποία συγκροτείται µε το άρθρο 40. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Άρθρο 40 
Σύσταση 

1. Συγκροτείται Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. 
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2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουµ, όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και στενά 
και εξασφαλίζει διατοµεακή συνέπεια µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων και µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 

3. Η Αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους για τη διοικητική υποστήριξη της Μικτής 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Οι πόροι αυτοί καλύπτουν τις δαπάνες 
προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες υποδοµής και τις λειτουργικές 
δαπάνες. 

Άρθρο 41 
Σύνθεση 

1. Η Μικτή Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και τους προέδρους της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και, ανάλογα µε την περίπτωση, τον πρόεδρο 
υποεπιτροπής συγκροτούµενης βάσει του άρθρου 43. 

2. Στις συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών καθώς και 
των υποεπιτροπών που αναφέρονται στο άρθρο 43 προσκαλούνται ως παρατηρητές 
ο εκτελεστικός διευθυντής, η Επιτροπή και το ΕΣΣΚ , . 

3. Ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ορίζεται ετησίως 
εκ περιτροπής µεταξύ των προέδρων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. 

4. Η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών εγκρίνει και δηµοσιοποιήσει τον 
εσωτερικό κανονισµό της. Ο κανονισµός αυτός µπορεί να ορίζει επιπλέον 
συµµετέχοντες στις συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής. 

Η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών συνέρχεται τουλάχιστον µια 
φορά το δίµηνο. 

Άρθρο 42 
Κοινές θέσεις και κοινές πράξεις  

Εφόσον είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο των καθηκόντων της που ορίζονται στο Κεφάλαιο II, και 
ιδίως όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας 2002/87/EΚ, η Αρχή καταλήγει σε κοινές θέσεις 
µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων και µε την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών, ανάλογα µε την περίπτωση. 

Οι πράξεις βάσει των άρθρων 7, 9, 10, ή 11 του παρόντος κανονισµού που αφορούν την 
εφαρµογή της οδηγίας 2002/87/EΚ και κάθε άλλης νοµοθετικής πράξης στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, που εµπίπτει επίσης στο πεδίο αρµοδιότητας της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων ή της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, εγκρίνονται από την Αρχή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων, και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ανάλογα µε την 
περίπτωση, παράλληλα. 
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Άρθρο 43 
Υποεπιτροπές 

Για τους σκοπούς του άρθρου 42, συστήνεται υποεπιτροπή χρηµατοπιστωτικών οµίλων 
ετερογενών δραστηριοτήτων στη Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. 

Η εν λόγω υποεπιτροπή συγκροτείται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 41 
παράγραφος 1 και από έναν υψηλόβαθµο εκπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος, προερχόµενο 
από το εν ενεργεία προσωπικό της οικείας αρµόδιας αρχής. 

Η υποεπιτροπή εκλέγει µεταξύ των µελών της πρόεδρο, ο οποίος είναι επίσης µέλος της 
Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. 

Η Μικτή Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί και άλλες υποεπιτροπές. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Άρθρο 44 
Σύνθεση 

1. Το συµβούλιο προσφυγών είναι κοινός φορέας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. 

2. Το συµβούλιο προσφυγών περιλαµβάνει έξι τακτικά και έξι αναπληρωµατικά µέλη, 
τα οποία είναι πρόσωπα µε σχετικές γνώσεις και πείρα, αποκλειόµενου του εν 
ενεργεία προσωπικού των αρµόδιων αρχών ή άλλων εθνικών ή κοινοτικών οργάνων 
που συµµετέχουν στις δραστηριότητες της Αρχής. 

Το συµβούλιο προσφυγών ορίζει τον πρόεδρό του. 

Οι αποφάσεις του συµβουλίου προσφυγών λαµβάνονται µε πλειοψηφία τουλάχιστον 
τεσσάρων από τα έξι µέλη του. 

Το συµβούλιο προσφυγών συγκαλείται από τον πρόεδρό του όποτε παραστεί 
ανάγκη. 

3. ∆υο µέλη του συµβουλίου προσφυγών και δυο αναπληρωµατικά ορίζει το διοικητικό 
συµβούλιο της αρχής από συνοπτικό κατάλογο τον οποίο προτείνει η Επιτροπή, µετά 
από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µετά από διαβούλευση µε το 
συµβούλιο εποπτών. 

Τα υπόλοιπα µέλη ορίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΑΕΣ] 
και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΤ]. 

4. Η θητεία των µελών του συµβουλίου προσφυγών διαρκεί πέντε έτη. Η θητεία αυτή 
µπορεί να ανανεωθεί άπαξ. 
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5. Μέλος του συµβουλίου προσφυγών, το οποίο ορίστηκε από το διοικητικό συµβούλιο 
της Αρχής, δεν είναι δυνατό να παυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, εκτός αν 
κριθεί ένοχος για σοβαρό παράπτωµα και το διοικητικό συµβούλιο λάβει σχετική 
απόφαση, αφού προηγουµένως διαβουλευτεί µε το συµβούλιο εποπτών. 

6. Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων εξασφαλίζουν επαρκή επιχειρησιακή και γραµµατειακή 
υποστήριξη του συµβουλίου προσφυγών. 

Άρθρο 45 
Ανεξαρτησία και αµεροληψία 

1. Τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών είναι ανεξάρτητα κατά τη λήψη των 
αποφάσεών τους. ∆εν δεσµεύονται από οδηγίες. ∆εν επιτρέπεται να εκτελούν άλλα 
καθήκοντα στην Αρχή, στο διοικητικό της συµβούλιο ή στο συµβούλιο εποπτών της. 

2. Τα µέλη των συµβουλίων προσφυγών δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε εκδίκαση 
προσφυγής στην οποία έχουν προσωπικό συµφέρον, ή στην οποία είχαν 
προηγουµένως παρέµβει ως αντιπρόσωποι ενός διαδίκου, ή εάν συνέπραξαν στην 
απόφαση κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή. 

3. Εάν µέλος του συµβουλίου προσφυγών κρίνει ότι κάποιο άλλο µέλος δεν πρέπει να 
συµµετάσχει στην εκδίκαση προσφυγής για έναν από τους λόγους που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ενηµερώνει σχετικά το 
συµβούλιο προσφυγών. 

4. Οποιοδήποτε µέρος της εκδίκασης προσφυγής µπορεί να έχει αντίρρηση σχετικά µε 
τη συµµετοχή µέλους του συµβουλίου προσφυγών για κάποιον από τους λόγους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ή αν υπάρχουν υποψίες για µεροληπτική 
στάση. 

Η ένσταση δεν µπορεί να βασίζεται στην εθνικότητα µελών, ούτε είναι παραδεκτή 
αν, έχοντας επίγνωση του λόγου ένστασης, το µέρος της εκδίκασης της προσφυγής 
προέβη παρόλα αυτά σε άλλο διαδικαστικό βήµα, και όχι στην ένσταση στη σύνθεση 
του συµβουλίου προσφυγών. 

5. Το συµβούλιο προσφυγών αποφασίζει για τα ληπτέα µέτρα στις περιπτώσεις των 
παραγράφων 1 και 2 χωρίς τη συµµετοχή του υπόψη µέλους. 

Για τη λήψη της εν λόγω απόφασης, το υπόψη µέλος αντικαθίσταται στο συµβούλιο 
προσφυγών από το αναπληρωµατικό µέλος του, εκτός αν και το τελευταίο µέλος 
βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Αν συµβεί αυτό, ο πρόεδρος ορίζει ως 
αντικαταστάτη κάποιο από τα διαθέσιµα αναπληρωµατικά µέλη. 

6. Τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών δεσµεύονται να ενεργούν ανεξάρτητα και υπέρ 
του δηµοσίου συµφέροντος. 

Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν δήλωση δεσµεύσεων και δήλωση συµφερόντων, 
όπου δηλώνουν είτε την απουσία κάθε συµφέροντος που µπορεί να θεωρηθεί ότι 
θίγει την ανεξαρτησία τους, είτε κάθε άµεσο ή έµµεσο συµφέρον που µπορεί να 
θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους. 
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Οι δηλώσεις αυτές γίνονται δηµοσίως, κάθε έτος και εγγράφως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 46 
Προσφυγές 

1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των αρµόδιων 
αρχών, µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης της Αρχής αναφερόµενης στα 
άρθρα 9, 10 και 11 και οποιαδήποτε άλλης απόφασης που ελήφθη από την Αρχή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία στην οποία παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η 
οποία απευθύνεται στο εν λόγω πρόσωπο, ή κατά απόφασης η οποία, παρότι έχει τη 
µορφή απόφασης απευθυνόµενης προς κάποιο άλλο πρόσωπο, αφορά άµεσα και 
µεµονωµένα το εν λόγω πρόσωπο. 

2. Η προσφυγή, συνοδευόµενη από το αιτιολογικό της υπόµνηµα, υποβάλλεται 
εγγράφως στην Αρχή εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης στον 
ενδιαφερόµενο ή, ελλείψει κοινοποίησης, από την ηµέρα που η Αρχή δηµοσίευσε 
την απόφασή της. 

Το συµβούλιο προσφυγών αποφασίζει επί της προσφυγής εντός δυο µηνών από την 
κατάθεσή της. 

3. Προσφυγή που ασκείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσµα. 

Ωστόσο, το συµβούλιο προσφυγών µπορεί να αναστείλει την εφαρµογή της 
προσβαλλόµενης απόφασης, εάν κρίνει ότι το απαιτούν οι περιστάσεις. 

4. Εφόσον η προσφυγή είναι παραδεκτή, το συµβούλιο προσφυγών εξετάζει αν είναι 
βάσιµη. Καλεί τους διαδίκους, όσες φορές απαιτηθεί, να υποβάλουν, εντός 
καθορισµένης προθεσµίας, παρατηρήσεις επί των κοινοποιήσεων που τους έχει 
απευθύνει ή επί των ανακοινώσεων που προέρχονται από τους λοιπούς διαδίκους. Οι 
διάδικοι έχουν δικαίωµα να διατυπώσουν τις απόψεις τους προφορικά. 

5. Το συµβούλιο προσφυγών µπορεί, βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να 
ασκήσει κάθε εξουσία η οποία εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Αρχής, ή µπορεί να 
παραπέµψει την υπόθεση στο αρµόδιο όργανο της Αρχής. Το όργανο αυτό 
δεσµεύεται από την απόφαση του συµβουλίου προσφυγών. 

6. Το συµβούλιο προσφυγών εγκρίνει και δηµοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισµό του. 

7. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το συµβούλιο προσφυγών είναι αιτιολογηµένες 
και δηµοσιοποιούνται από την Αρχή. 
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Άρθρο 47 
Προσφυγές ενώπιον του Πρωτοδικείου και του ∆ικαστηρίου 

1. Είναι δυνατή η προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου ή του ∆ικαστηρίου, σύµφωνα 
µε το άρθρο 230 της συνθήκης, κατά απόφασης του συµβουλίου προσφυγών ή, σε 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του συµβουλίου 
προσφυγών, της Αρχής. 

2. Σε περίπτωση που η Αρχή έχει υποχρέωση να ενεργήσει και δεν λαµβάνει απόφαση, 
µπορεί να ασκηθεί προσφυγή επί παραλείψει ενώπιον του Πρωτοδικείου ή του 
∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 232 της συνθήκης. 

3. Η Αρχή υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθεί µε την 
απόφαση του Πρωτοδικείου ή του ∆ικαστηρίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 48 
Προϋπολογισµός της Αρχής 

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται βασικά σε: 

(α) υποχρεωτικές εισφορές της αρµόδιας εθνικής εποπτικής αρχής ή αρχών· 

(β) επιχορήγηση από την Κοινότητα, που εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισµό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τµήµα της Επιτροπής)· 

(γ) τυχόν τέλη που καταβάλλονται στην Αρχή, στις περιπτώσεις που ορίζονται 
στις σχετικές πράξεις του κοινοτικού δικαίου. 

2. Οι δαπάνες της Αρχής περιλαµβάνουν, τουλάχιστον, τις δαπάνες προσωπικού, τις 
αµοιβές, τις διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες υποδοµής και τις λειτουργικές 
δαπάνες. 

3. Τα έσοδα και οι δαπάνες ισοσκελίζονται. 

4. Για κάθε οικονοµικό έτος, που αντιστοιχεί στο ηµερολογιακό έτος, για όλα τα έσοδα 
και τις δαπάνες της Αρχής πραγµατοποιούνται προβλέψεις που εµφανίζονται στον 
προϋπολογισµό της Αρχής. 

Άρθρο 49 
Κατάρτιση του προϋπολογισµού 

1. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει για το 
επόµενο οικονοµικό έτος κατάσταση προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών και 
διαβιβάζει αυτό το προσχέδιο προϋπολογισµού, συνοδευόµενο από το 
οργανόγραµµα, στο διοικητικό συµβούλιο. Κάθε έτος, βάσει του προσχεδίου που 
καταρτίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή, το διοικητικό συµβούλιο συντάσσει 
κατάσταση προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών της Αρχής για το επόµενο 



EL 53   EL 

οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, συνοδευόµενη από σχέδιο 
οργανογράµµατος, διαβιβάζεται από το διοικητικό συµβούλιο στην Επιτροπή µέχρι 
τις 31 Μαρτίου. Πριν από την έκδοση της κατάστασης προβλέψεων, το σχέδιο που 
κατάρτισε ο εκτελεστικός διευθυντής εγκρίνεται από το συµβούλιο εποπτών. 

2. Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, (αποκαλούνται εφεξής «αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή»), µαζί µε το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Βάσει της εν λόγω κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο 
του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει 
αναγκαίες για το οργανόγραµµα, και το ποσό της επιδότησης που θα επιβαρύνει το 
γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 272 της 
Συνθήκης. 

4. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει το δυναµολόγιο για την Αρχή. Η 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για την επιδότηση της 
Αρχής. 

5. Ο προϋπολογισµός της Αρχής εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο. Καθίσταται 
οριστικός µετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρµόζεται δεόντως.. 

6. Το συντοµότερο δυνατό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γνωστοποιεί στην αρµόδια για 
τον προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή του να εκτελέσει έργο που µπορεί να έχει 
σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού 
του, ιδίως όταν πρόκειται για έργα σχετικά µε ακίνητα, όπως µίσθωση ή αγορά 
ακινήτων. Επίσης, πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή. Σε περίπτωση που ένα από τα 
δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής προτίθεται να εκδώσει 
γνώµη, εντός δυο εβδοµάδων από τη λήψη των πληροφοριών για το έργο 
γνωστοποιεί στην Αρχή την πρόθεσή του να εκδώσει την εν λόγω γνώµη. Αν δεν 
υπάρξει απάντηση, η Αρχή µπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση της 
προγραµµατισµένης ενέργειας. 

Άρθρο 50 
Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισµού 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενεργεί ως διατάκτης και εκτελεί τον προϋπολογισµό της 
Αρχής. 

2. Μέχρι την 1η Μαρτίου µετά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, ο υπόλογος της Αρχής 
διαβιβάζει στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους 
προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική 
και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους. Επίσης, ο υπόλογος της Αρχής 
διαβιβάζει την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση στα µέλη 
του συµβουλίου εποπτών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο µέχρι τις 
31 Μαρτίου του επόµενου έτους. 

Στη συνέχεια ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς 
των θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών σύµφωνα µε το άρθρο 
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128 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου38 (εφεξής 
«∆ηµοσιονοµικός κανονισµός»). 

3. Αφού λάβει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τους 
προσωρινούς λογαριασµούς της Αρχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 
του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού, ο εκτελεστικός διευθυντής, ενεργώντας µε δική 
του ευθύνη, καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς της Αρχής και τους 
διαβιβάζει για γνωµοδότηση στο διοικητικό συµβούλιο. 

4. Το διοικητικό συµβούλιο αποφαίνεται επί των οριστικών λογαριασµών της Αρχής. 

5. Μέχρι την 1η Ιουλίου µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο εκτελεστικός 
διευθυντής διαβιβάσει τους εν λόγω οριστικούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από 
τη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου, στα µέλη του συµβουλίου εποπτών, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

6. Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται. 

7. Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο απάντηση επί των παρατηρήσεών του. Επίσης διαβιβάζει αντίγραφο της εν 
λόγω απάντησης στο διοικητικό συµβούλιο και στην Επιτροπή. 

8. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από 
αίτηµα του τελευταίου και όπως προβλέπεται στο άρθρο 146 παράγραφος 3 του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε στοιχείο που απαιτείται για την εύρυθµη 
διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής για το υπόψη οικονοµικό έτος. 

9. Μέχρι τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από 
σύσταση του Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, απαλλάσσει την 
Αρχή για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους Ν. 

Άρθρο 51 
∆ηµοσιονοµικοί κανόνες 

Οι δηµοσιονοµικοί κανόνες που ισχύουν για την Αρχή εγκρίνονται από το διοικητικό 
συµβούλιο µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από τον κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής39, εκτός αν 
αυτό απαιτούν οι συγκεκριµένες ανάγκες λειτουργίας της Αρχής και µόνο µε την 
προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής. 

Άρθρο 52 
Μέτρα για την καταπολέµηση της απάτης 

1. Για την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 
πράξης, εφαρµόζονται στην Αρχή χωρίς κανένα περιορισµό οι διατάξεις του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999. 

                                                 
38 ΕΕ L 248 της 16.09.2002, σ. 1. 
39 EE L 357 της 31.12.2002, σ. 72. 
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2. Η Αρχή προσχωρεί στη διοργανική συµφωνία, της 25ης Μαΐου 1999, µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε εσωτερικές έρευνες που 
πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 
(OLAF)40 και θεσπίζει αµέσως τις κατάλληλες διατάξεις οι οποίες εφαρµόζονται στο 
σύνολο του προσωπικού της Αρχής. 

3. Οι αποφάσεις και οι συµφωνίες χρηµατοδότησης, καθώς και οι πράξεις εφαρµογής 
που απορρέουν από αυτές, προβλέπουν ρητά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF 
µπορούν να διεξάγουν, εφόσον είναι αναγκαίο, επιτόπιους ελέγχους στους 
δικαιούχους πόρων που έχουν εκταµιευθεί από την Αρχή καθώς και στο προσωπικό 
που είναι αρµόδιο για τη χορήγηση των εν λόγω πόρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 53 
Προνόµια και ασυλίες 

Για την Αρχή και το προσωπικό της ισχύει το πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 54 
Προσωπικό 

1. Για το προσωπικό της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένου του εκτελεστικού διευθυντή 
της, ισχύουν ο κανονισµός υπηρεσιακής καταστάσεως, οι όροι απασχόλησης του 
λοιπού προσωπικού και οι κανόνες που θέσπισαν από κοινού τα θεσµικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εφαρµογή των ανωτέρω πράξεων. 

2. Το διοικητικό συµβούλιο, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, θεσπίζει τα απαραίτητα 
µέτρα εφαρµογής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισµού 
υπηρεσιακής καταστάσεως. 

3. Όσον αφορά το προσωπικό της, η Αρχή ασκεί τις εξουσίες που παρέχουν στην αρχή 
διορισµού ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης και στην αρχή την 
εξουσιοδοτηµένη να συνάπτει συµβάσεις οι όροι για το λοιπό προσωπικό. 

4. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει διατάξεις που επιτρέπουν την απόσπαση στην 
Αρχή εθνικών εµπειρογνωµόνων από κράτη µέλη. 

Άρθρο 55 
Ευθύνη της Αρχής 

1. Στην περίπτωση της εξωσυµβατικής ευθύνης, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που 
είναι κοινές στα δίκαια των κρατών µελών, η Αρχή αποκαθιστά τις ζηµίες που 

                                                 
40 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15. 
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προξενεί η ίδια ή το προσωπικό της κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Το 
∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να εκδικάζει κάθε διαφορά που αφορά την αποκατάσταση 
τέτοιων ζηµιών. 

2. Η προσωπική οικονοµική και πειθαρχική ευθύνη του προσωπικού της Αρχής έναντι 
της Αρχής διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό της 
Αρχής. 

Άρθρο 56 
Υποχρέωση τήρησης επαγγελµατικού απορρήτου 

1. Τα µέλη του συµβουλίου εποπτών και του διοικητικού συµβουλίου, ο εκτελεστικός 
διευθυντής και µέλη του προσωπικού της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων υπαλλήλων 
από κράτη µέλη οι οποίοι έχουν αποσπαστεί προσωρινά, υπόκεινται στις απαιτήσεις 
τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου σύµφωνα µε το άρθρο 287 της συνθήκης 
και στις σχετικές διατάξεις της συναφούς κοινοτικής νοµοθεσίας, ακόµη και µετά 
την παύση των καθηκόντων τους. 

2. Με την επιφύλαξη περιπτώσεων που διέπονται από το ποινικό δίκαιο, κάθε 
εµπιστευτική πληροφορία που λαµβάνουν πρόσωπα αναφερόµενα στην παράγραφο 
1 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, παρά µόνο υπό περιληπτική ή συγκεντρωτική µορφή, 
έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η αναγνώριση µεµονωµένων συµµετεχόντων στις 
χρηµαταγορές. 

Επιπλέον, η υποχρέωση που απορρέει από την παράγραφο 1 και από το πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν εµποδίζει την Αρχή και τις εθνικές εποπτικές 
αρχές να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες για την επιβολή της νοµοθεσίας στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, και ειδικότερα στις δικαστικές διαδικασίες 
τις σχετικές µε την έκδοση αποφάσεων. 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εµποδίζουν την αρχή να ανταλλάσσει 
πληροφορίες µε εθνικές εποπτικές αρχές σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και µε 
τη λοιπή κοινοτική νοµοθεσία που ισχύει για τους συµµετέχοντες στις 
χρηµαταγορές. 

Οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται στους όρους για το επαγγελµατικό απόρρητο που 
ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2. Στον εσωτερικό κανονισµό της η Αρχή ορίζει 
τις πρακτικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή των κανόνων εµπιστευτικότητας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 

4. Η Αρχή εφαρµόζει την απόφαση αριθ. 2001/844/EΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ, της 
Επιτροπής41. 

                                                 
41 ΕΕ L 317 της 03.12.2001, σ.1. 
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Άρθρο 57 
Προστασία δεδοµένων 

Ο παρών κανονισµός ισχύει µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών 
αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε την 
οδηγία 95/46/EΚ, ή των υποχρεώσεων της Αρχής αναφορικά µε την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αρ. 45/2001 κατά την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών της. 

Άρθρο 58 
Πρόσβαση σε έγγραφα 

1. Για τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της η Αρχή ισχύει ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 
1049/2001. 

2. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει πρακτικά µέτρα για την εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1049/2001 ως τις 31 Μαΐου 2011. 

3. Οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στο διαµεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον 
του ∆ικαστηρίου, µετά από προσφυγή στο συµβούλιο προσφυγών, εφόσον αυτή 
προβλέπεται, υπό τους όρους των άρθρων 195 και 230 της συνθήκης αντιστοίχως. 

Άρθρο 59 
Γλωσσικές ρυθµίσεις 

1. Για την Αρχή ισχύουν οι διατάξεις του κανονισµού αριθ. 1 του Συµβουλίου42. 

2. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε τις γλωσσικές ρυθµίσεις που 
εφαρµόζονται στην Αρχή. 

3. Οι µεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής 
παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 60 
Συµφωνία για την έδρα 

Οι αναγκαίες ρυθµίσεις σχετικά µε τη στέγαση της Αρχής στο κράτος µέλος όπου εδρεύει και 
σχετικά µε τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή της το εν λόγω κράτος µέλος, 
καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν σε αυτό το κράτος µέλος για τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, το προσωπικό της Αρχής και τα µέλη των 
οικογενειών τους, ορίζονται σε συµφωνία για την έδρα µεταξύ της Αρχής και του κράτους 
µέλους, η οποία συνάπτεται µετά από την λήψη έγκρισης του διοικητικού συµβουλίου. 

Το εν λόγω κράτος µέλος εξασφαλίζει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την καλή 
λειτουργία της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων της πολύγλωσσης και µε ευρωπαϊκό 
προσανατολισµό εκπαίδευσης και των κατάλληλων δροµολογίων των µέσων µεταφοράς 

                                                 
42 ΕΕ L 17 της 06.10.1958, σ. 385/58. 
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Άρθρο 61 
Συµµετοχή τρίτων χωρών 

Η συµµετοχή στο έργο της Αρχής είναι ανοικτή στις χώρες που δεν είναι µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχουν συνάψει µε την Κοινότητα συµφωνίες µε τις οποίες 
έχουν υιοθετήσει και εφαρµόζουν το κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα αρµοδιότητας της Αρχής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2. 

Με βάση τις σχετικές διατάξεις αυτών των συµφωνιών επέρχονται ρυθµίσεις οι οποίες 
εξειδικεύουν τη φύση, το πεδίο εφαρµογής και διαδικαστικές πτυχές της συµµετοχής των 
χωρών αυτών στο έργο της Αρχής, και στις οποίες υπάρχουν προβλέψεις σχετικά µε την 
οικονοµική συµµετοχή και το προσωπικό. Οι σχετικές ρυθµίσεις µπορεί να προβλέπουν 
εκπροσώπηση, ως παρατηρητών, στο συµβούλιο εποπτών, αλλά διασφαλίζουν ότι οι χώρες 
αυτές δεν παρίστανται σε συζητήσεις που αφορούν µεµονωµένους συµµετέχοντες στις 
χρηµαταγορές, παρά µόνο αν υπάρχει άµεσο συµφέρον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ 
METABATIKEΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 62 
Προπαρασκευαστικές ενέργειες 

1. Για τη διοικητική εγκατάσταση και την αρχική διοικητική λειτουργία της Αρχής, 
µέχρις ότου η Αρχή αποκτήσει την επιχειρησιακή ικανότητα να εκτελεί τον 
προϋπολογισµό της, υπεύθυνη είναι η Επιτροπή. 

Προς το σκοπό αυτό, µέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκτελεστικός 
διευθυντής µετά το διορισµό του από το συµβούλιο εποπτών, σύµφωνα µε το άρθρο 
36, η Επιτροπή µπορεί να τοποθετήσει προσωρινά έναν υπάλληλο ο οποίος θα 
επιτελεί τις λειτουργίες των εκτελεστικών διευθυντών. 

2. Εφόσον λάβει την έγκριση του διοικητικού συµβουλίου, ο προσωρινός εκτελεστικός 
διευθυντής µπορεί να εγκρίνει όλες τις πληρωµές που καλύπτονται από πιστώσεις 
προβλεπόµενες στον προϋπολογισµό της Αρχής, ενώ µπορεί να συνάπτει συµβάσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων προσωπικού, µετά την έγκριση του 
δυναµολογίου της Αρχής. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν µε επιφύλαξη των εξουσιών του συµβουλίου 
εποπτών και του διοικητικού συµβουλίου. 

Άρθρο 63 
Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό 

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 54, όλες οι συµβάσεις απασχόλησης 
που συνάπτονται από την Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών 
Αξιών ή τη γραµµατεία της και οι οποίες ισχύουν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισµού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης τους. Η παράτασή τους δεν είναι δυνατή. 
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2. Σε όλα τα µέλη του προσωπικού µε συµβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
θα προταθεί η δυνατότητα σύναψης σύµβασης έκτακτου υπαλλήλου σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 παράγραφος (α) του καθεστώτος που εφαρµόζεται στους λοιπούς 
υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους διάφορους βαθµούς που 
προβλέπονται στο δυναµολόγιο της Αρχής. 

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η αρχή η εξουσιοδοτηµένη για 
τη σύναψη συµβάσεων θα διοργανώσει εσωτερική επιλογή περιοριζόµενη στο 
προσωπικό που έχει συνάψει συµβάσεις µε την Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών ή µε τη γραµµατεία της, προκειµένου να ελεγχθούν η 
ικανότητα, η αποδοτικότητα και η ακεραιότητα του προσωπικού προ πρόκειται να 
προσληφθεί. 

3 Ανάλογα µε το είδος και το επίπεδο των προς επιτέλεση λειτουργιών, στους 
επιτυχόντες θα προταθούν συµβάσεις έκτακτου υπαλλήλου, διάρκειας αντίστοιχης 
τουλάχιστον του χρόνου που υπολείπεται βάσει της προηγούµενης σύµβασης. 

4. Για τα µέλη του προσωπικού µε προηγούµενες συµβάσεις τα οποία θα επιλέξουν να 
µην υποβάλουν αίτηση για πρόσληψή τους ως εκτάκτων υπαλλήλων, ή στα οποία 
δεν θα προταθούν συµβάσεις έκτακτου υπαλλήλου σύµφωνα µε την παράγραφο 2, 
εξακολουθούν να ισχύουν το σχετικό εθνικό δίκαιο για τις συµβάσεις εργασίας και 
άλλες συναφείς πράξεις. 

Άρθρο 64 
Τροποποιήσεις  

Η απόφαση αριθ. … της … του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου, µε την οποία θεσπίζεται 
κοινοτικό πρόγραµµα για την υποστήριξη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων στους τοµείς των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, της υποβολής χρηµατοπιστωτικών εκθέσεων και της 
διενέργειας ελέγχων τροποποιείται καθώς η Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών 
Κινητών Αξιών διαγράφεται από τον κατάλογο δικαιούχων της ενότητας Β του 
παραρτήµατος της εν λόγω απόφασης. 

Άρθρο 65 

Κατάργηση 

Η απόφαση της Επιτροπής αριθ. 2009/77/EΚ για τη σύσταση της Επιτροπής Ρυθµιστικών 
Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών καταργείται. 

Άρθρο 66 
Αξιολόγηση 

1. Εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία που ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του 
άρθρου 67 και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή εκδίδει γενική έκθεση σχετικά 
µε την πείρα που αποκτήθηκε ως αποτέλεσµα της λειτουργίας της Αρχής και των 
διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την πρόοδο που σηµειώθηκε προς τη ρυθµιστική 
και εποπτική σύγκλιση στους τοµείς της διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων στην 
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Κοινότητα. Η αξιολόγηση βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, µεταξύ άλλων µε 
την οµάδα συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών. 

2. Η έκθεση, µε συνοδευτικές προτάσεις, αν υπάρχουν, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

Άρθρο 67 
Έναρξη ισχύος  

. 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
Κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος  
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

Το νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο συνοδεύει και συµπληρώνει την αιτιολογική έκθεση. 
Συνεπώς, κατά τη συµπλήρωσή του, και εφόσον δεν θίγεται η αναγνωσιµότητά του, θα 
πρέπει να αποφεύγεται η επανάληψη πληροφοριών που περιέχονται στην αιτιολογική 
έκθεση. Προτού συµπληρώσετε το δελτίο, διαβάστε τις ειδικές κατευθυντήριες γραµµές, οι 
οποίες παρέχουν οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τα κατωτέρω σηµεία. 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. xxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆/ΠΒ∆ 

Σχετικός τοµέας/ σχετικοί τοµείς πολιτικής και συναφείς δραστηριότητες: 

Εσωτερική αγορά – Χρηµατοπιστωτικές αγορές 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού [επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B.A)] 
συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους: 

Πρέπει να δηµιουργηθούν νέες γραµµές (οι ονοµασίες και οι αριθµοί είναι µόνο 
ενδεικτικοί):  

Ονοµασίες:  

12 Εσωτερική αγορά 

12.04 Χρηµατοπιστωτικές αγορές 

12.0404 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 

Γραµµές προϋπολογισµού:  

12.0404.01 ΕΑΚΑΑ – Επιχορήγηση βάσει των τίτλων 1 και 2 (∆απάνες 
προσωπικού και διοικητικές δαπάνες) 

12.0404.02 ΕΑΚΑΑ – Επιχορήγηση βάσει του τίτλου 3 (Λειτουργικές 
δαπάνες) 
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3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων: 

Αόριστη 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά (να προστεθούν γραµµές εάν είναι 
αναγκαίο): 

Γραµµή 
προϋπολ
ογισµού 

Είδος δαπάνης Νέα Συνεισφορά 
ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψηφίων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι

κών 
προοπτικών 

120401
0101 

ΜΥ∆ ∆ιαχ.43 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ αριθ.1α 

120401
0102 ΜΥ∆ ∆ιαχ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ αριθ. 1α 

                                                 
43 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις. 
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4. ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Συγκεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και 
των πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ) 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 

Είδος δαπάνης 

Τµήµα 
αριθ. 

 

2011 2012 2013 

 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες44 
 

     

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1 α 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158 

Πιστώσεις πληρωµών 
(ΠΠ) 

 β 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158 

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς 
45 
 

 

Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4 γ -- -- -- -- 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ         

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α + 
γ 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158 

Πιστώσεις πληρωµών  β+γ 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158 

 
Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5 δ -- -- -- -- 

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6 ε -- -- -- -- 

Συνολικές ενδεικτικές δηµοσιονοµικές δαπάνες της δράσης  

                                                 
44 ∆απάνες που δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 12 01 του συναφούς τίτλου 12. 
45 ∆απάνες στο πλαίσιο του στοιχείου 12 01 04 του τίτλου 12. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

 α+γ
+δ+
ε 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

 β+γ
+δ+
ε 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158 

 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Φορέας 
συγχρηµατοδότησης   

2011 2012 2013 

 

Σύνολο 
Κράτη µέλη (εθνικές 
εποπτικές αρχές ή 
υπουργεία οικονοµικών) 

στ 
8, 197 10, 803 12, 737 31, 737 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ 
συµπεριλαµβανοµένης 
συγχρηµατοδότησης 

α+
γ+δ
+ε

+στ 13, 662 18, 005 21, 228 52, 895 

 

4.1.2. Συµβατότητα µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

 Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό 
προγραµµατισµό. 

× Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

× Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
διοργανικής συµφωνίας46 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την 
αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

 Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
διοργανικής συµφωνίας47 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την 
αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

                                                 
46 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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4.1.3. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

× Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (ΙΠΑ περιλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων και 
του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο 
σηµείο 8.2.1. 

Ετήσιες ανάγκες 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

ν + 3 

 

ν + 4 

 

ν + 5 
και 

επόµεν
α 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 2,4 2,4 2,4    

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα· 

Βραχυπρόθεσµα, να δηµιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής 
Εποπτείας, το οποίο αποτελείται από ένα δίκτυο ευρωπαϊκών και εθνικών 
εποπτικών αρχών και αποσκοπεί σε µια πιο αποτελεσµατική και αποδοτική 
οργάνωση χρηµατοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Πιο µακροπρόθεσµα, η 
ΕΑΚΑΑ πρέπει να βελτιώσει το συντονισµό της εποπτείας του κλάδου των 
κινητών αξιών της ΕΕ και να συµβάλει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής διάστασης 
της χρηµατοπιστωτικής εποπτείας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ . 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια µεταξύ της 
πρότασης µε άλλα δηµοσιονοµικά µέσα και δυνατότητα συνέργειας 

Η χρηµατοπιστωτική κρίση επισήµανε πολλές σηµαντικές αδυναµίες του 
τρέχοντος πλαισίου χρηµατοπιστωτικής εποπτείας της ΕΕ. Εντοπίστηκαν τα 
παρακάτω προβλήµατα, τα οποία ενισχύουν την ανάγκη ανάµιξης της 
Κοινότητας: 

• ∆εν υπάρχει µηχανισµός διασφάλισης ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές θα 
λάβουν τις βέλτιστες δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα ιδρύµατα µε 
διασυνοριακές δραστηριότητες,  

                                                                                                                                                 
47 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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• Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στις εθνικές αρχές 
είναι ανεπαρκής,  

• Όλες οι τεχνικές λεπτοµέρειες και οι επικαιροποιήσεις του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού πρέπει να ακολουθήσουν αργές και δυσκίνητες διαδικασίες, 

• Η κοινή δράση από τις εθνικές αρχές πρέπει να λάβει υπόψη το µωσαϊκό των 
ρυθµιστικών και εποπτικών απαιτήσεων,  

• Μόνον εθνικές λύσεις είναι διαθέσιµες και µπορούν να εφαρµοστούν για την 
επίλυση πανευρωπαϊκών προβληµάτων.  

Οι υπάρχουσες Επιτροπές Εποπτικών Αρχών της ΕΕ48 έχουν περιορισµένες 
εξουσίες για την αντιµετώπιση ανάλογων θεµάτων. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆(διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων) 

Προσδιορίστηκαν οι ακόλουθοι γενικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας και ειδικά για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών: 

1. Εξισορρόπηση των συµφερόντων της εγχώριας εποπτικής αρχής και της 
εποπτικής αρχής υποδοχής, δηλ. ενίσχυση των διαδικασιών και των 
πρακτικών για την αµφισβήτηση των αποφάσεων των εθνικών εποπτικών 
αρχών σε διασυνοριακή βάση, 

2. ∆ιασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού για τους συµµετέχοντες στις 
χρηµαταγορές που λειτουργούν στα διάφορα κράτη µέλη, 

3. Βελτίωση της πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων σε ευρωπαϊκή 
κλίµακα και  

4. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας από πλευράς 
κόστους της εποπτείας για τις εποπτευόµενες εταιρείες. 

Καθορίστηκαν ορισµένα ειδικά καθήκοντα για το ΕΣΧΕ, τα οποία απορρέουν 
από τους γενικούς στόχους:  

1. Όλα τα καθήκοντα των σηµερινών επιτροπών εποπτικών αρχών της ΕΕ, 

2. Η ανάπτυξη τεχνικών κανόνων για τη δηµιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου 
κανόνων στην ΕΕ, 

                                                 
48 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας 

Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών. 
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3. Εξασφάλιση της συνεπούς εφαρµογής των κανόνων της ΕΕ και 
διαµεσολάβηση και διακανονισµός διαφωνιών µεταξύ εθνικών εποπτικών 
αρχών, 

4. Εξασφάλιση συντονισµένης λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, 

5. Η εποπτεία ορισµένων οντοτήτων πανευρωπαϊκής κλίµακας, 

6. Η διασφάλιση µιας κοινής εποπτικής νοοτροπίας. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους καθορισµένους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και τους συνδυάζει µε τους 
συναφείς δείκτες: 

Στόχος Προτεινόµενος δείκτης 
Εκπόνηση τεχνικών κανόνων 
για τη δηµιουργία ενός 
ενιαίου εγχειριδίου κανόνων 
στην ΕΕ 

 

• Αριθµός εγκεκριµένων τεχνικών κανόνων σε σχέση µε εκείνους που 
πρέπει να εκπονηθούν 

• Αριθµός κανόνων που πρότεινε η ΕΑΚΑΑ και απέρριψε η Επιτροπή 
• Αριθµός εγκεκριµένων µη δεσµευτικών συστάσεων 

∆ιασφάλιση συνεπούς 
εφαρµογής των κανόνων της 
ΕΕ 

• Αριθµός επιτυχηµένων µεσολαβήσεων χωρίς δεσµευτικό 
διακανονισµό 

• Αριθµός προειδοποιήσεων για εµφανή παραβίαση της κοινοτικής 
νοµοθεσίας 

∆ιασφάλιση µιας κοινής 
εποπτικής νοοτροπίας: 
συµµετοχή σε σώµατα 
εποπτών 

 

• Αριθµός σωµάτων µε συµµετοχή στην ΕΑΤ 

• Μέσος αριθµός συνεδριάσεων ανά σώµα όπου συµµετέχουν 
εκπρόσωποι της ΕΑΤ 

∆ιασφάλιση µιας κοινής 
εποπτικής νοοτροπίας: λοιπές 
δραστηριότητες 

• Αριθµός ωρών κατάρτισης εποπτών 

• Αριθµός προσωπικού που συµµετέχει σε ανταλλαγές/ αποσπάσεις 

• Αριθµός αξιολογήσεων από οµοτίµους που πραγµατοποιήθηκαν 

• Αριθµός εµποδίων για τη σύγκλιση τα οποία εντοπίστηκαν και 
αποµακρύνθηκαν 

• Νέα πρακτικά εργαλεία και µέσα για την προαγωγή της σύγκλισης 

∆ιεξαγωγή άµεσης εποπτείας 
των πανευρωπαϊκής κλίµακας 
συµµετεχόντων στις 
χρηµαταγορές  

 

• Αριθµός επιτόπιων ελέγχων 

• Αριθµός καταγγελιών/προσφυγών από τις εποπτευόµενες εταιρείες  
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Εξασφάλιση συντονισµένης 
λήψης αποφάσεων σε 
καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης 

• Αριθµός µεσολαβήσεων σε καταστάσεις κρίσης  

• Αριθµός κοινοποιήσεων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού 
Κινδύνου 49 για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

∆ιασφάλιση κοινής εποπτικής 
νοοτροπίας: Συγκέντρωση και 
διαχείριση πληροφοριών 
σχετικών µε τη 
µικροοικονοµική προληπτική 
εποπτεία  

• Πρόοδος στην ανάπτυξη των κεντρικών βάσεων δεδοµένων: 
πληρότητα και έγκαιρος χαρακτήρας των πληροφοριών  

• Αριθµός άµεσων αιτηµάτων σε µεµονωµένες εεταιρείες για παροχή 
εποπτικών πληροφοριών στην ΕΑΚΑΑ 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

 Κεντρική διαχείριση 

 απευθείας από την Επιτροπή 

 έµµεσα µε ανάθεση σε: 

 εκτελεστικούς οργανισµούς 

× οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα 
µε το άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

 εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή 
δηµόσιας υπηρεσίας 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση 

 µε τα κράτη µέλη 

 µε τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να διευκρινιστεί) 

Παρατηρήσεις: 

                                                 
49 Νέος φορέας επιφορτισµένος µε τη µακροπροληπτική εποπτεία, που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Ο κανονισµός για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών προβλέπει αξιολόγηση της πείρας που αποκτήθηκε ως αποτέλεσµα της 
λειτουργίας της Αρχής και των διαδικασιών που ορίζονται στον κανονισµό, ανά 
τριετία από την έναρξη λειτουργίας της. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
δηµοσιεύει γενική έκθεση, στην οποία θα αξιολογείται επίσης η πρόοδος που 
επιτεύχθηκε όσον αφορά τη ρυθµιστική και εποπτική σύγκλιση. Η έκθεση και 
τυχόν συνοδευτικές προτάσεις υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο.  

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

Έχουν διενεργηθεί δύο αναλύσεις επιπτώσεων για την πρόταση µεταρρύθµισης 
του συστήµατος χρηµατοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ:  

(1) Η πρώτη γενική ανάλυση επιπτώσεων (SEC(2009) 715) συνόδευε την 
ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική εποπτεία» της 2ης7 Μαΐου 
(COM(2009) 252). Η ανάλυση σε αυτή την έκθεση οδήγησε στην επιλογή της 
δηµιουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας ως 
καλύτερης επιλογής για τη µεταρρύθµιση του πλαισίου µικροπροληπτικής 
εποπτείας στην ΕΕ. 

(2) Η δεύτερη, ειδικότερη ανάλυση επιπτώσεων διεξήχθη για να συνοδεύσει τα 
σχέδια κανονισµών για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχή Τραπεζών, της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλισης και Επαγγελµατικών Συντάξεων και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. Στην εν λόγω ανάλυση 
επιπτώσεων εξετάστηκαν ορισµένες επιλογές για ειδικά καθήκοντα και πτυχές 
διακυβέρνησης των νέων αρχών. Περιλαµβάνει επίσης εκτιµήσεις 
προϋπολογισµού, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στο παρόν νοµοθετικό 
δηµοσιονοµικό δελτίο.  

6.2.2. Μέτρα που ελήφθησαν µετά από ενδιάµεση/ εκ των υστέρων αξιολόγηση 
(διδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος) 

∆εν εφαρµόζεται. 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

Η τελική δέσµη δεικτών για την αξιολόγηση των επιδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών θα αποφασιστεί από την Επιτροπή κατά τη 
διεξαγωγή της πρώτης προβλεπόµενης αξιολόγησης. Για την τελική 
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αξιολόγηση, οι ποσοτικοί δείκτες θα είναι εξίσου σηµαντικοί µε τα ποιοτικά 
στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τις διαβουλεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων 
των στοιχείων από την ειδικά συγκροτηθείσα οµάδα συµφεροντούχων κινητών 
αξιών και αγορών. Η αξιολόγηση θα επαναλαµβάνεται κάθε τρία χρόνια. 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

Για την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνοµων 
πρακτικών στην Αρχή εφαρµόζονται άνευ περιορισµών οι διατάξεις του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που 
πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 
(OLAF). 

Η Αρχή προσχωρεί στη διοργανική συµφωνία, της 25ης Μαΐου 1999 µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες που 
πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 
(OLAF) και εγκρίνει άµεσα τις ενδεδειγµένες διατάξεις που ισχύουν για όλο το 
προσωπικό της Αρχής. 

Οι αποφάσεις σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, καθώς και οι συµφωνίες και 
εκτελεστικές πράξεις που απορρέουν από αυτές, προβλέπουν ρητά ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF µπορούν να διεξάγουν, εφόσον είναι αναγκαίο, 
επιτόπιους ελέγχους µεταξύ των αποδεκτών των κονδυλίων που εκταµιεύονται 
από την Αρχής και του προσωπικού που είναι αρµόδιο για τη διάθεση των εν 
λόγω κονδυλίων. 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Παρακαλούµε ανατρέξτε στο παράρτηµα 1 για µια λεπτοµερή ανάλυση των δαπανών της Αρχής και στο παράρτηµα 2 για τις σηµαντικότερες 
υποκείµενες παραδοχές, και στο παράρτηµα 3 για ένα αναλυτικό οργανόγραµµα. 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους 
και/ή συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  2011 2012 2013 Έτος ν+3 Έτος ν+4  

A*/AD 1,2 1,2 1,2    Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι 50 
(XX 01 01) 

 

B*, 
C*/AST 

1,2 1,2 1,2 
   

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται51 από 
το άρθρο XX 01 02 
 

-- 

-- --    

Λοιπό προσωπικό52 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 02 
 

-- 

-- --    

ΣΥΝΟΛΟ 2,4 2,4 2,4 -- -- -- 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

• Η επιχειρησιακή διαχείριση των σχέσεων της Επιτροπής µε την Αρχή (ισοδύναµο χρόνου 
ενός AD σε µια επιχειρησιακή µονάδα) 

• Η οικονοµική διαχείριση της επιχορήγησης από τον κοινοτικό προϋπολογισµό προς την 
Αρχή (ισοδύναµο χρόνου ενός AST σε µια επιχειρησιακή µονάδα και του 20% του χρόνου 
ενός AST στην οικονοµική µονάδα) 

• Παρακολούθηση και έλεγχος (20% χρόνου ενός AD σε κλιµάκιο εσωτερικού ελέγχου της 
Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς)  

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

× Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση των υφιστάµενων πόρων της 
διαχειρίστριας υπηρεσίας (εσωτερική αναδιάταξη) 

12 θέσεις έχουν ήδη ζητηθεί µέσω του νοµοθετικού δηµοσιονοµικού δελτίου, το οποίο 
επισυνάπτεται σε σχέδιο απόφασης για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για την 
υποστήριξη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 
της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και του λογιστικού (COM(2009)14 τελικό). Συνολικά 

                                                 
50 Το κόστος για το οποίο ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς 
51 Το κόστος για το οποίο ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς 
52 Το κόστος για το οποίο καλύπτεται από το ποσό αναφοράς 
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περίπου 8 από τις εν λόγω θέσεις θα ανακατανεµηθούν στο εσωτερικό της Γ∆ Εσωτερικής 
Αγοράς για καθήκοντα που αφορούν τις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (µερικής ή 
πλήρους απασχόλησης): 6 σε επιχειρησιακές µονάδες· 1 στην οικονοµική µονάδα και 1 στο 
ΚΕΣ. 

8.2.4. Λοιπές διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

∆εν προβλέπεται. 

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων 2011 2012 2013 

Έτος 
ν+3 

Έτος 
ν+4 

Έτος 
ν+5 

και 
επόµενα 

Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι (XX 01 01) 0,293 0,293 0,293    

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το άρθρο 
XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, αποσπασµένοι 
εθνικοί υπάλληλοι, 
συµβασιούχοι κ.λπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

0 0 0    

Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς) 

0,293 0,293 0,293    

 

Υπολογισµός – Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

2 υπάλληλοι σε µια επιχειρησιακή µονάδα 

0,2 του χρόνου ενός υπαλλήλου στην οικονοµική µονάδα 

0,2 του χρόνου ενός υπαλλήλου στο κλιµάκιο εσωτερικού ελέγχου της Γ∆ Εσωτερικής 
Αγοράς 

2,4 x 0,122 = 0,293 
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Υπολογισµός - Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 

Άνευ αντικειµένου. 

 

 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

 
Έτος 
ν 

Έτος 
ν+1 

Έτος 
ν+2 

Έτος 
ν+3 

Έτος 
ν+4 

Έτος 
ν+5 

και 
επό-
µενα 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές        

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και 
διασκέψεις 

       

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές53         

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 – Συστήµατα πληροφοριών        

2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

       

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 
σχετική γραµµή του προϋπολογισµού) 

       

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός 
των ανθρώπινων πόρων και των 
συναφών δαπανών (που ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς) 

 

     

 

 

Υπολογισµός - Λοιπές διοικητικές δαπάνες που δεν συµπεριλαµβάνονται στο ποσό 
αναφοράς 

Άνευ αντικειµένου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Σχέδιο προϋπολογισµού για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 

                                                 
53 Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει. 
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Σε χιλιάδες ευρώ 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Τίτλος 1 – ∆απάνες 
προσωπικού 7 455 10 162 12 706 14 788 14 757 14 757 

∆ιοίκηση 1 751 2 002 2 252 2 502 2 502 2 502 

Ανώτεροι υπάλληλοι/ 
εξειδικευµένο 
προσωπικό:       

Έκτακτοι υπάλληλοι 3 556 5 334 6 985 8 128 8 128 8 128 

Εθνικοί εµπειρογνώµονες 
µε απόσπαση 0 0 0 0 0 0 

∆ιοικητικό και λοιπό 
υποστηρικτικό 
προσωπικό:       

Έκτακτοι υπάλληλοι 1 016 1 270 1 524 1 905 1 905 1 905 

Συµβασιούχοι 0 0 0 0 0 0 

Επιδόµατα προσωπικού 948 1 291 1 614 1 880 1 880 1 880 

Κατάρτιση προσωπικού: 
γενική 26 36 46 53 53 53 

Κατάρτιση προσωπικού: 
βελτίωση εποπτικών 
δεξιοτήτων 126 189 248 288 288 288 

∆απάνες για πρόσληψη 
προσωπικού 31 41 38 31 0 0 

Τίτλος 2 – Κτήριο, 
εξοπλισµός και 
διοικητικές δαπάνες 1 876 3 013 3 391 3 697 3 698 3 698 

Ενοικίαση κτηρίων και 
συναφείς δαπάνες 860 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 

Τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών 264 368 466 546 546 546 

Κινητά περιουσιακά 
στοιχεία και συναφείς 
δαπάνες 58 81 102 120 120 120 

Τρέχουσες διοικητικές 
δαπάνες 57 79 100 117 117 117 

Ταχυδροµικές υπηρεσίες/ 
τηλεπικοινωνίες 136 190 241 282 282 282 
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∆απάνες συνεδριάσεων / 
µετακινήσεων  502 700 887 1 038 1 038 1 038 

Τίτλος 3 - Λειτουργία 4 331 4 831 5 131 5 331 5 331 5 331 

Εξουσίες             

∆ιαβουλεύσεις: οµάδα 
συµφεροντούχων 216 216 216 216 216 216 

Κοινή εποπτική νοοτροπία: 
συµµετοχή σε σώµατα 
εποπτών 0 0 0 0 0 0 

Κοινή εποπτική νοοτροπία: 
κατάρτιση για ανταλλαγές 
& αποσπάσεις εθνικών 
εποπτών και προσωπικού 

500 1.000 1.300 1.500 1.500 1.500 

Συγκέντρωση 
πληροφοριών: ανάπτυξη 
και συντήρηση µιας 
κεντρικής ευρωπαϊκής 
βάσης δεδοµένων 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

∆ιεθνείς σχέσεις: 
παρατηρητές σε διεθνείς 
επιτροπές εποπτών 50 50 50 50 50 50 

∆ιεθνείς σχέσεις: 
συνεργασία µε τρίτες 
χώρες για αποφάσεις περί 
ισοτιµίας 60 60 60 60 60 60 

Εποπτεία πανευρωπαϊκών 
οντοτήτων 300 300 300 300 300 300 

∆ιακυβέρνηση             

Συµβούλιο εποπτών 83 83 83 83 83 83 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 26 26 26 26 26 26 

Κοινή διευθύνουσα 
επιτροπή 10 10 10 10 10 10 

Συµβούλιο προσφυγών 86 86 86 86 86 86 

ΣΥΝΟΛΟ 13 662 18 005 21 228 23 816 23 785 23 785 

Εκ του οποίου η 
Κοινότητα συνεισφέρει 5 465 7 202 8 491 9 526 9 514 9 514 

Εκ του οποίου τα κράτη 
µέλη συνεισφέρουν 
(εθνικές εποπτικές αρχές ή 
υπουργεία οικονοµικών) 8 197 10 803 12 737 14 289 14 271 14 271 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εκτιµήσεις και οι υπολογισµοί των Επιτροπών Επιπέδου 3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Εφαρµοζόµενη µεθοδολογία και σηµαντικότερες υποκείµενες παραδοχές για το 
οικονοµικό µοντέλο της Αρχής 

Το κόστος σύστασης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών υπολογίστηκε 
σύµφωνα µε τρεις κατηγορίες δαπανών: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες υποδοµών και 
δαπάνες λειτουργίας, σύµφωνα µε το γενικό διαχωρισµό δαπανών που χρησιµοποιείται στους 
λογαριασµούς των υφισταµένων ρυθµιστικών οργανισµών της ΕΕ. Το σύνολο των δαπανών 
για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών υπολογίστηκε στα 
13,662 εκατοµµύρια ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργίας (2011), ενώ αναµένεται να φτάσει 
στα 21,228 εκατοµµύρια ευρώ µετά από τρία χρόνια (2013) – βλ. παράρτηµα 1. 

Προτείνεται ο κοινοτικός προϋπολογισµός να χρηµατοδοτήσει το 40% των δαπανών και τα 
κράτη µέλη το υπόλοιπο 60%. Οι λόγοι για αυτή την πρόταση είναι οι παρακάτω: 

• µια καλά ισορροπηµένη και µικτή χρηµατοδότηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
εξασφαλιστεί ότι οι Αρχές θα δράσουν (και θεωρείται ότι συµβαίνει αυτό) ανεξάρτητα από 
τα κράτη µέλη και από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα. Αν υπερτερήσει µια συγκεκριµένη 
πηγή χρηµατοδότησης, τότε αυτό µπορεί να θέσει σε αµφιβολία την αξιοπιστία των 
αποφάσεων που λαµβάνουν οι Αρχές και εποµένως να υπονοµεύσει το νέο πλαίσιο, το 
οποίο προτείνεται για να διαφυλάξει τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, 

• δεδοµένου ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές θα συνεχίσουν σε αυτό το νέο πλαίσιο να 
επιτελούν τον κύριο όγκο εποπτικών δραστηριοτήτων στο χώρο, φαίνεται κατάλληλο αυτό 
να αντικατοπτριστεί µε µια ελαφρώς µεγαλύτερη εισφορά εκ µέρους των κρατών µελών. 
Έτσι, θα πρέπει επίσης να καταστήσουµε δυνατή µια οµαλή εξέλιξη από την σηµερινή 
κατάσταση, όπου οι επιτροπές του επιπέδου 3 χρηµατοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά 
από τα κράτη µέλη,  

• εντούτοις, είναι ουσιαστικό ένα σηµαντικό µέρος της χρηµατοδότησης να προέρχεται από 
τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Όντως, οι νέες Αρχές θα υπηρετούν στόχους µε καθαρά 
κοινοτική διάσταση: τη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στην εσωτερική 
αγορά, καθώς και τη βιώσιµη ανάπτυξη στην ΕΕ. Επιπλέον, ένα από τα σηµαντικότερα 
καθήκοντα και εξουσίες των Αρχών είναι να εξασφαλίσουν µια συνεπή, αποδοτική και 
αποτελεσµατική εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων σε αυτό τον κλάδο. Αυτό δικαιολογεί 
χρηµατοδότηση τουλάχιστον 40% από τον κοινοτικό προϋπολογισµό (καθώς οι 
περισσότερες από τις οντότητες αυτές χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό). Επιπλέον, κάποιος µπορεί να αµφιβάλει για το ότι όλα τα κράτη µέλη θα 
είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στην απότοµη αύξηση των εισφορών τους, η οποία θα 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο, το οποίο µπορεί να κοστίζει πολύ περισσότερο 
απ’ ό,τι οι σηµερινοί διακανονισµοί του επιπέδου 3.  

• η ανάγκη για κοινοτική χρηµατοδότηση είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντική για να 
διασφαλιστεί ότι οι Αρχές είναι πραγµατικά ανεξάρτητες από τα κράτη µέλη. Η επιλογή 
έγινε προκειµένου να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν οι παρεµβολές στο τεχνικό έργο των 
εποπτικών αρχών, να περιοριστεί στο ελάχιστο η συµµετοχή της Επιτροπής στα εποπτικά 
συµβούλια (µε ένα µέλος χωρίς δικαίωµα ψήφου) και στα διοικητικά συµβούλια (µε ένα 
µέλος µε δικαίωµα ψήφου) των Αρχών. Αν υπήρχε υπερβολική εξάρτηση από τις εισφορές 
των κρατών µελών, η αξιοπιστία της ανεξαρτησίας των Αρχών θα διακυβευόταν 
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σηµαντικά. Απαιτείται σηµαντική κοινοτική συνεισφορά για να αντισταθµιστεί ο 
περιορισµένος ρόλος που αποδίδεται στην Επιτροπή στα όργανα λήψης αποφάσεων των 
Αρχών, 

• Η προσέγγιση αυτή είναι εκείνη που οδηγεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη σε µια 
σταθερή χρηµατοδότηση, χωρίς υπερβολική εξάρτηση από µια πηγή ή από τις εισφορές 
των µεγάλων κρατών µελών, που θα µπορούσαν να αποτελούν απειλή για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των Αρχών θέτοντας τέλος στις οικονοµικές εισφορές τους. Τέλος, η 
προσέγγιση αυτή είναι επίσης πιο δίκαιη από µια πλήρη ή πολύ µεγάλη χρηµατοδότηση 
από τα κράτη µέλη: οι εθνικές εποπτικές αρχές χρησιµοποιούν ποικιλία µοντέλων 
χρηµατοδότησης σε εθνικό επίπεδο – κάποια από τη γενική φορολογία και κάποια άλλα 
από ειδικούς φόρους του συγκεκριµένου κλάδου. Αν η Αρχή λάµβανε χρηµατοδότηση 
κυρίως από τα κράτη µέλη θα υπήρχε κίνδυνος απουσίας ισότιµων όρων ανταγωνισµού 
στην ΕΕ. 

Οι εκτιµήσεις δαπανών προσωπικού βασίζονται στην υπόθεση ότι η ΕΑΚΑΑ θα έχει στόχο 
να διπλασιάσει το προσωπικό της σε σχέση µε το προσωπικό στις υπάρχουσες επιτροπές 
επιπέδου 3 το πρώτο έτος της λειτουργίας του. Αυτό σηµαίνει αύξηση από 20 σε 40 άτοµα. 
Θεωρείται επίσης ότι το προσωπικό θα αυξηθεί σχετικά γρήγορα στη φάση εκκίνησης. Η 
αρχή θα προσλαµβάνει κατά µέσο όρο 15 νέους υπαλλήλους το χρόνο. Θα φτάσει στο 
βέλτιστο επίπεδο απόδοσης µε περίπου 90 άτοµα προσωπικό.  

Η ανάγκη για αύξηση του προσωπικού αντικατοπτρίζει το σηµαντικό αριθµό νέων 
καθηκόντων τα οποία θα πρέπει να αναλάβει η αρχή πλέον των προηγούµενων αρµοδιοτήτων 
της. Τα εν λόγω νέα καθήκοντα περιγράφονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση που 
συνοδεύει τις προτάσεις κανονισµών. Συµπεριλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την ανάπτυξη νέων 
τεχνικών κανόνων σε ορισµένους τοµείς της νοµοθεσίας των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 
εξασφαλίζοντας συνέπεια στην εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων, ρυθµίζοντας διαφωνίες 
µεταξύ των εθνικών αρµόδιων αρχών, συµµετέχοντας στα σώµατα εποπτών και 
διευκολύνοντας τις αµοιβαίες αξιολογήσεις. Καθεµιά από αυτές τις δραστηριότητες θα 
απαιτεί σηµαντικούς νέους πόρους. Η λεπτοµερής ανάλυση του εκτιµώµενου προσωπικού 
σύµφωνα µε τις διάφορες κατηγορίες παρουσιάζεται στο παράρτηµα 3. 

Μια άλλη υπόθεση που γίνεται για την εκτίµηση των δαπανών προσωπικού είναι ότι ο 
κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των θεσµικών οργάνων της ΕΕ ισχύει για όλες τις 
Αρχές. Αυτό αντικατοπτρίζεται – µε κάποιες τροποποιήσεις – στις µοναδιαίες τιµές που 
χρησιµοποιούνται στον τίτλο 1 (βλ. παράρτηµα 1 για λεπτοµέρειες). Ελήφθη επίσης υπόψη η 
επίπτωση των τοποθεσιών των επιτροπών επιπέδου 3 (µέσω των πολλαπλασιαστών του 
κόστους ζωής). 

Οι αριθµοί στον τίτλο 2 σχετικά µε το κόστος των υποδοµών βασίστηκαν στα στοιχεία που 
παρείχαν οι υπάρχουσες επιτροπές επιπέδου 3. Η ΕΡΑΑΚΑ παρέσχε εκτιµήσεις του δικού 
της κόστους σε αυτή την κατηγορία, βάσει προβολής του πραγµατικού τους κόστους όσον 
αφορά τα εν λειτουργία γραφεία και τη διοίκηση στη σηµερινή τοποθεσία τους. ∆εδοµένου 
ότι το Παρίσι αποτελεί κέντρο χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων και πρόκειται για µια 
από τις ακριβότερες επιχειρηµατικές τοποθεσίες στον κόσµο, το εκτιµώµενο κόστος ασφαλώς 
υπερβαίνει τα µέσα επίπεδα των ρυθµιστικών οργανισµών της ΕΕ. 

Οι δαπάνες λειτουργίας αφορούν ειδικά τις αρµοδιότητες και το µοντέλο διοίκησης των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Όσον αφορά τις εξουσίες, εξετάστηκαν διάφοροι τύποι 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται για το ΕΣΧΕ όσον αφορά τη δηµιουργία επιπλέον 
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λειτουργικών δαπανών εκτός από τις γενικές δαπάνες προσωπικού. Κατέστη δυνατό να 
αντιστοιχιστούν οι εν λόγω δαπάνες µε ορισµένες δραστηριότητες, π.χ. µε την λειτουργία των 
οµάδων ενδιαφερόµενων φορέων, την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εποπτικών βάσεων 
δεδοµένων, τη συµµετοχή στα σώµατα εποπτών, τη διοργάνωση κατάρτισης για τις εποπτικές 
αρχές από τα κράτη µέλη ή µε τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων των άµεσα εποπτευόµενων 
εταιρειών. Οι ειδικές δαπάνες για αυτές τις δράσεις πολύ συχνά σχετίζονται µε αποστολές και 
συνεδριάσεις, αλλά µπορούν επίσης να συµπεριλαµβάνουν σηµαντικές δαπάνες για 
υπηρεσίες που ανατίθενται εξωτερικά, π.χ. για τη δηµιουργία και τη συντήρηση µιας βάσης 
δεδοµένων ή για τη διοργάνωση κατάρτισης.  

Από την άλλη, υπάρχει η κριτική ότι πολλές από τις δραστηριότητες του ΕΣΧΕ δεν 
συσχετίζονται µε επιπλέον λειτουργικές δαπάνες και ότι συµπεριλαµβάνονται πλήρως στις 
γενικές δαπάνες προσωπικού. Πρόκειται για παράδειγµα για την ανάπτυξη τεχνικών 
προτύπων, οδηγιών και συστάσεων, για τη διασφάλιση συνεπούς εφαρµογής του κοινοτικού 
δικαίου ή για το συντονισµό σε καταστάσεις κρίσης. 

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, οι λειτουργικές δαπάνες θα προέρχονται από δραστηριότητες 
διάφορων οργάνων, οι οποίες προβλέπεται ότι θα εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία γενικά 
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας και ειδικότερα των Αρχών. Τα 
όργανα αυτά είναι το συµβούλιο εποπτών, το διοικητικό συµβούλιο, η κοινή διευθύνουσα 
επιτροπή και το συµβούλιο προσφυγών.  

Οι µέθοδοι υπολογισµού του προϋπολογισµού της ΕΑΚΑΑ παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Εκτίµηση του προϋπολογισµού της ΕΑΚΑΑ για το πρώτο έτος λειτουργίας 
(2011) 

Σε χιλιάδες ευρώ 

Τίτλος 1 – ∆απάνες 
προσωπικού    6.694

Σύνολο προσωπικού: 40 

Μέσο ετήσιο κόστος κατά 
κεφαλήν (βάσει των οδηγιών 
της Γ∆ Προϋπολογισµού και 
των συµβουλών της 3L3) 

Πολλαπλασιαστής 
κόστους ζωής Παρίσι 

1,27 

∆ιοίκηση 7 250,2 1 751 

Ανώτεροι υπάλληλοι/ 
εξειδικευµένο 
προσωπικό:     - 

Έκτακτοι υπάλληλοι 28 127,0 3 556 

Εθνικοί εµπειρογνώµονες 
µε απόσπαση  127,0 - 

∆ιοικητικό και λοιπό 
υποστηρικτικό 
προσωπικό:     - 
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Έκτακτοι υπάλληλοι 8 127,0 1 016 

Συµβασιούχοι  53,3 - 

Επιδόµατα προσωπικού 15% των συνολικών 
δαπανών προσωπικού   948 

Κατάρτιση προσωπικού: 
γενική 

Μέσο ποσό ανά άτοµο 
(στοιχεία Επιτροπής) 0,6 26 

Κατάρτιση προσωπικού: 
βελτίωση εποπτικών 
δεξιοτήτων Συµβουλές από 3L3 4,5 126

∆απάνες για πρόσληψη 
προσωπικού 

Συνέντευξη 3 υποψηφίων 
ανά θέση κατά µέσο όρο 0,8 31 

Τίτλος 2 – Κτήριο, 
εξοπλισµός και 
διοικητικές δαπάνες     1 876 

Ενοικίαση κτηρίων και 
συναφείς δαπάνες 

Στοιχεία και 
εκτιµήσεις ΕΡΑΑΚΑ 

 
860 

Τεχνολογίες 
πληροφορικής και 
επικοινωνιών 

Στοιχεία και εκτιµήσεις 
ΕΡΑΑΚΑ 

 

264 

Κινητά περιουσιακά 
στοιχεία και συναφείς 
δαπάνες 

Στοιχεία και εκτιµήσεις 
ΕΡΑΑΚΑ 

 

58 

Τρέχουσες διοικητικές 
δαπάνες 

Στοιχεία και 
εκτιµήσεις ΕΡΑΑΚΑ 

 
57 

Αλληλογραφία/ 
τηλεπικοινωνίες 

Στοιχεία και εκτιµήσεις 
ΕΡΑΑΚΑ 

 
136 

∆απάνες µετακινήσεων 
και συνεδριάσεων 

Στοιχεία και εκτιµήσεις 
ΕΡΑΑΚΑ 

 
502 

Τίτλος 3 - Λειτουργία   -  4 331

Εξουσίες Κοστολογούµενη 
δραστηριότητα 

 Υποθέσεις Συνολικό κόστος 

∆ιαβουλεύσεις Οµάδα ενδιαφεροµένων 
φορέων 
χρηµατοπιστωτικού 
κλάδου 

Ένας φορέας ανά ΕΕΑ. 30 
µέλη που συνεδριάζουν 4 
φορές το χρόνο. Ετήσια 
αµοιβή 6000€ το άτοµο. Οι 
εκπρόσωποι του κλάδου 
αποζηµιώνονται για τις 
οδοιπορικές δαπάνες, αλλά 
δεν αµείβονται. 216
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Κοινή εποπτική νοοτροπία Συµµετοχή σε σώµατα 
εποπτών 

 

0 

Κοινή εποπτική 
νοοτροπία: 

Κοινή κατάρτιση για 
ανταλλαγές & αποσπάσεις 
εθνικών εποπτών και 
προσωπικού 

 Βάσει του ποσού που 
προβλέπεται για επιδοτήσεις 
δράσης των επιτροπών 
επιπέδου 3 για την περίοδο 
2010-2015  500 

Συγκέντρωση 
πληροφοριών 

Ανάπτυξη και διαχείριση 
της κεντρικής ευρωπαϊκής 
βάσης δεδοµένων 

 Εκτίµηση ΕΡΑΑΚΑ 

3.000 

∆ιεθνείς σχέσεις Επαφές µε αρχές τρίτων 
χωρών και µε άλλους 
διεθνείς φορείς π.χ. για 
συµβουλές περί ισοτιµίας 

11 αποστολές εκτός ΕΕ ανά 
έτος για 2 άτοµα.  

110 

Εποπτεία πανευρωπαϊκών 
οντοτήτων 

Επιτόπιοι έλεγχοι Εκτιµήσεις ΕΡΑΑΚΑ 

300

∆ιοίκηση Κοστολογούµενη 
δραστηριότητα 

 Υποθέσεις Συνολικό κόστος 

Συµβούλιο εποπτών Λήψη αποφάσεων  26 µέλη για αποζηµίωση - 4 
συνεδριάσεις ανά έτος.  83 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆ιαχείριση  6 µέλη 
συµπεριλαµβανοµένων 4 
εκπροσώπων των εθνικών 
εποπτικών αρχών. 
Συνεδρίαση µια φορά το 
µήνα, όταν είναι δυνατό 
ταυτόχρονα µε τις 
συνεδριάσεις του 
συµβουλίου εποπτών.  26 

Μικτή διευθύνουσα 
επιτροπή 

∆ιατοµεακή συνεργασία Περιοδικές συνεδριάσεις για 
τους προέδρους κάθε ΕΕΑ  10 

Συµβούλιο προσφυγών Προσφυγές  6 µέλη που συνεδριάζουν 8 
φορές το χρόνο, ετήσια 
αµοιβή 8000€ το άτοµο  86 

ΣΥΝΟΛΟ     13 662

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιτροπές Επιπέδου 3, εκτιµήσεις και υπολογισµοί 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Οργανόγραµµα (προκαταρκτικό) 

Θέσεις 

(προσωρινό) 

2011 2012 2013 2014 

Οµάδα 
καθηκόντων και 

βαθµός 

    

AD 16      

AD 15  1   1 

AD 14  1   2 

AD 13  1   2 

AD 12  3   7 

AD 11  7   16 

AD 10  11   24 

AD 9  5   12 

AD 8  2   4 

AD 7  3   6 

AD 6      

AD 5      

Σύνολο AD  35 50 64 74 

AST 11      

AST 10  1   2 

AST 9  1   2 

AST 8  3   6 

AST 7  1   2 

AST 6  1   1 

AST 5  1   2 

AST 4      

AST 3      

AST 2      

AST 1      

Σύνολο AST  8 10 12 15 

Σύνολο  43 60 76 89 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 




