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Τροπολογία 151
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής για τις Ασφαλίσεις και 
τις Επαγγελματικές Συντάξεις

Or. en

Τροπολογία 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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. 

(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 ενωσιακής
νομοθεσίας και στην εμπιστοσύνη μεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών. 
(Η παρούσα τροποποίηση εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου.)
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Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Τροπολογία 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας πρέπει να 
είναι δίκτυο εθνικών και κοινοτικών 
εποπτικών αρχών, το οποίο να αφήνει την 
καθημερινή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 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 τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις αγορές σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Πρέπει να συσταθούν μια 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, καθώς και 
μια Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και μια 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές). 

(7) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας πρέπει να 
είναι δίκτυο εθνικών και ενωσιακών 
εποπτικών αρχών, το οποίο να αφήνει την 
καθημερινή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων που δεν 
έχουν ενωσιακή διάσταση, στο εθνικό 
επίπεδο. Η εποπτεία στα διασυνοριακά 
ιδρύματα που δεν έχουν ενωσιακή 
διάσταση θα ασκείται από σώματα 
εποπτών. Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
θα αναλάβει βαθμιαία την εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με 
ενωσιακή διάσταση. Επίσης πρέπει να 
επιτευχθούν μεγαλύτερη εναρμόνιση και η 
συνεκτική εφαρμογή των κανόνων για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αγορές 
σε ολόκληρη την Ένωση. Πρέπει να 
συσταθούν μια Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) (η Αρχή), όπως επίσης μια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Τράπεζες)
και μια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Κινητές Αξίες και Αγορές), καθώς και 
μια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Μικτή 
Επιτροπή). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου θα αποτελεί τμήμα 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας πρέπει να προσαρμοστεί στις 
πραγματικότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τροπολογία 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων («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 ασφαλισμένων 
και λοιπών δικαιούχων, 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. Προκειμένου να 
μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, 
είναι ενδεδειγμένο και απαραίτητο να 
αποτελεί η Αρχή κοινοτικό όργανο με 
νομική προσωπικότητα, ενώ πρέπει να 
διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική 
αυτονομία.

(9) Η 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 πρόληψη της 
καταχρηστικής επιλογής του 
ευνοϊκότερου καθεστώτος και τη 
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, 
την προστασία των ασφαλισμένων και 
λοιπών δικαιούχων, την διασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, τη διαφύλαξη 
της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, την προώθηση της 
σύγκλισης της εποπτείας και την ενίσχυση 
του διεθνούς εποπτικού συντονισμού, και 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την 
ανάγκη για ενίσχυση του ανταγωνισμού 
και της καινοτομίας στην εσωτερική 
αγορά και διασφάλιση 
ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια 
κλίμακα, προς όφελος της οικονομίας 
ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κι άλλων 
συμφεροντούχων, των καταναλωτών και 
των εργαζομένων. Προκειμένου να 
μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, 
είναι ενδεδειγμένο και απαραίτητο να 
αποτελεί η Αρχή ενωσιακό όργανο με 
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νομική προσωπικότητα, ενώ πρέπει να 
διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική 
αυτονομία.

Or. en

Τροπολογία 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Στην υπόθεση C-217/04, Ηνωμένο 
Βασίλειο κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Δικαστήριο της ΕΕ 
απεφάνθη ότι: «Από κανένα στοιχείο του 
άρθρου 95 ΕΚ δεν συνάγεται ότι τα μέτρα 
που θεσπίζει ο κοινοτικός νομοθέτης 
βάσει της διάταξης αυτής πρέπει να 
έχουν ως μόνους αποδέκτες τα κράτη 
μέλη. Ενδέχεται δηλαδή να είναι 
αναγκαίο, σύμφωνα με την εκτίμηση του 
νομοθέτη αυτού, να προβλεφθεί η ίδρυση 
κοινοτικού οργανισμού που καλείται να 
συμβάλει στην εφαρμογή μιας 
διαδικασίας εναρμόνισης στις 
περιπτώσεις στις οποίες είναι 
ενδεδειγμένη, για τη διευκόλυνση της 
εναρμονισμένης εκτέλεσης και εφαρμογής 
των πράξεων που στηρίζονται στην εν 
λόγω διάταξη, η θέσπιση μη δεσμευτικών 
συνοδευτικών μέτρων και μέτρων 
πλαισίωσης». Τα μέτρα που θεσπίζονται 
βάσει του άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚ 
(νυν άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
μπορούν να λάβουν τη μορφή οδηγιών ή 
κανονισμών. Για παράδειγμα, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό 460/2004 της 
10ης Μαρτίου 20042, ενώ και η Αρχή θα 
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ιδρυθεί βάσει κανονισμού. 
1  Απόφαση της 2ας Μαΐου 2006, παράγραφος 44.
2 ΕΕ L 77, 13.3.2004, σ.1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νομολογία για τα μέτρα που απευθύνονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή σε κοινοτικούς 
οργανισμούς.

Τροπολογία 156
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) 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 
καταθετών, 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 

(13) 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 
καταθετών, 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 ενωσιακό δίκαιο, η 
εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι 
οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Οι 
τεχνικοί αυτοί κανόνες δεν θα πρέπει, 
επομένως, να έρχονται σε σύγκρουση με 
τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους 
μέλους, δεδομένου ότι η ύπαρξη τέτοιας 
νομοθεσίας είναι προϊόν πολιτικής 
επιλογής. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει 
αυτά τα σχέδια τεχνικών κανόνων 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, 
προκειμένου να τους προσδώσει 
δεσμευτική νομική ισχύ. Τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων πρέπει να εγκριθούν ή 
να απορριφθούν από την Επιτροπή 
σύμφωνα με σαφείς και διαφανείς αρχές.
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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.

Απορρίπτονται 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 
ενωσιακής 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.

Or. en

Τροπολογία 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) 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. 

(14) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά 
τα σχέδια τεχνικών κανόνων σύμφωνα με 
το κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να τους 
προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ. Θα 
υπόκεινται σε τροποποίηση εάν, για 
παράδειγμα, είναι ασύμβατα με το 
ενωσιακό δίκαιο, δεν τηρούν την αρχή 
της αναλογικότητας ή αντιβαίνουν στις 
θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής 
αγοράς για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες που αντικατοπτρίζονται στο 
κεκτημένο της ενωσιακής 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έγκριση των τεχνικών κανόνων από την Επιτροπή, προκειμένου να έχουν δεσμευτικό νομικό 
αποτέλεσμα, θα πρέπει να περιορίζεται, ώστε να δοθεί σοβαρός ρόλος στην Αρχή. Η Επιτροπή 
μπορεί να μην τους εγκρίνει σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) 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.

(15) Σε τομείς που δεν καλύπτονται από 
τεχνικούς κανόνες, η Αρχή πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις σχετικά με την 
εφαρμογή της ενωσιακής 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 δημόσια ώστε να 
υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ως προς τους 
συμμετόχους της αγοράς. Στους τομείς 
που δεν καλύπτονται από τους τεχνικούς 
κανόνες, η Αρχή πρέπει να καταρτίζει και 
να διαδίδει βέλτιστες πρακτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες συστάσεις θα πρέπει να είναι γνωστές στους φορείς της αγοράς και την κοινή 
γνώμη, προκειμένου να έχουν όσο το δυνατόν πιο δεσμευτικό αποτέλεσμα.



PE439.455v01-00 10/88 AM\808172EL.doc

EL

Τροπολογία 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) 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. 

(18) Αν η εθνική αρχή δεν συμμορφωθεί 
με τη σύσταση μέσα σε προθεσμία που 
έχει οριστεί από την Αρχή, η Αρχή πρέπει
να απευθύνει απόφαση χωρίς 
καθυστέρηση 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 258 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Τροπολογία 160
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) 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 

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

επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 161
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) 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 εθνικών 
εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα προς 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς 
του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα για αυτά, με στόχο την άμβλυνση 
των επιπτώσεων της κρίσης και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 162
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) 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 εθνικών 
εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα προς 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς 
του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα για αυτά, με στόχο την άμβλυνση 
των επιπτώσεων της κρίσης και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές.

(20) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
απαιτούν ταχεία και εναρμονισμένη 
απόκριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επομένως, η Αρχή πρέπει να 
μπορεί να ζητεί από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές να προβαίνουν σε συγκεκριμένες 
ενέργειες για την αντιμετώπιση 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Δεδομένης 
της λεπτής φύσης του θέματος, η εξουσία 
για τη λήψη απόφασης σχετικά με την 
ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
θα πρέπει να έκχωρηθεί στο Συμβούλιο, 
μετά από κατάλληλη διαβούλευση με την 
Επιτροπή, στο ΕΣΣΚ και, όπου είναι 
σκόπιμο, στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) 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 
προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 
τομείς του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα για αυτά, με στόχο την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές. 

(20) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση απαιτούν ταχεία 
και εναρμονισμένη απόκριση σε ενωσιακό
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. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου πρέπει να διαπιστώνει την 
ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
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 προς 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
ενωσιακού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα για αυτά, με στόχο την άμβλυνση 
των επιπτώσεων της κρίσης και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ είναι το όργανο που έχει την ευθύνη της μακροοικονομικής εποπτείας, και συνεπώς 
το καταλληλότερο για να κηρύσσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
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Τροπολογία 164
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) 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 εθνικών 
εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα προς 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα για αυτά, με στόχο την άμβλυνση 
των επιπτώσεων της κρίσης και την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές.

(20) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση απαιτούν ταχεία 
και εναρμονισμένη απόκριση σε ενωσιακό
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 το Συμβούλιο. Για την 
εξασφάλιση αποτελεσματικής αντίδρασης 
στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
περίπτωση παράλειψης των εθνικών 
εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα προς 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
ενωσιακού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα για αυτά, με στόχο την άμβλυνση 
των επιπτώσεων της κρίσης και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές.

Or. en
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Τροπολογία 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
εθνικών εποπτικών 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 
εθνικές εποπτικές 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 στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. 

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
εθνικών εποπτικών 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 
εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν να 
καταλήξουν σε συμφωνία. Η σχετική 
αρμοδιότητα της Αρχής πρέπει να 
καθορίζεται στην τομεακή νομοθεσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
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 στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
ενωσιακού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες είναι απορροια της τροπολογίας που προτείνεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της «δεσμευτικής μεσολάβησης». Το παρόν 
σχέδιο κανονισμού πρέπει μόνο να αναφέρει τις εξουσίες της ΕΑΑΕΣ για την παροχή 
«δεσμευτικής μεσολάβησης», καθώς και τη διαδικασία. Το πεδίο εφαρμογής της «δεσμευτικής 
μεσολάβησης» πρέπει ωστόσο να αναφέρεται κατά περίπτωση στην τομεακή νομοθεσία.
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Τροπολογία 166
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
εθνικών εποπτικών 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 
εθνικές εποπτικές 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 στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. 

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
εθνικών εποπτικών 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 
εθνικές εποπτικές 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 
ενωσιακού 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 στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
ενωσιακού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. Στις περιπτώσεις όπου η 
σχετική ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, 
οι αποφάσεις που λαμβάνει η Αρχή δεν 
μπορούν να αντικαταστήσουν την 
άσκηση της διακριτικής αυτής ευχέρειας 
σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) 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 στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. 

(21) 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 ενωσιακού
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 στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
ενωσιακού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τις 
διαφωνίες εντός των σωμάτων εποπτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευθέτηση διαφωνιών στο Σώμα των εποπτών.
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Τροπολογία 168
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21α. Επιπλέον, στη διακήρυξη για την 
ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος που εξέδωσαν οι ηγέτες της 
G-20 στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου 2009 
ζητείται ο καθορισμός κατευθυντηρίων 
γραμμών και η στήριξη για την 
καθιέρωση, τη λειτουργία και τη 
στελέχωση σωμάτων εποπτών, μεταξύ 
άλλων με το διαρκή εντοπισμό των 
σημαντικότερων από συστημική άποψη 
διασυνοριακών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η κρίση έχει αποκαλύψει 
σημαντικές ελλείψεις στις υπάρχουσες 
μεθόδους για την εποπτεία των 
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, ιδίως των μεγαλύτερων και 
πολυπλοκότερων, των οποίων η 
χρεωκοπία μπορεί να προκαλέσει 
συστημικές βλάβες. Οι ελλείψεις αυτές 
προέρχονται, αφενός, από τους ποικίλους 
τομείς δραστηριότητας των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και, 
αφετέρου, από τα εποπτικά όργανα. Τα 
ιδρύματα λειτουργούν σε μια αγορά χωρίς 
σύνορα ενώ η δικαιοδοσία των εποπτικών 
αρχών περιορίζεται από εθνικά σύνορα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η κρίση έδειξε ότι υπάρχει ένα σημαντικό κενό στην εποπτεία των διασυνοριακών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και ιδιαίτερα των λεγόμενων μεγάλων και πολύπλοκων 
ιδρυμάτων ("too big to fail").

Τροπολογία 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Έχει σαφώς αποδειχθεί ότι ο 
μηχανισμός συνεργασίας που 
χρησιμοποιήθηκε για να διορθωθεί αυτή 
η αναντιστοιχία είναι ανεπαρκής. Όπως 
επισημαίνει επίσης η βρετανική έκθεση 
Turner, που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 
2009, «υγιέστερες διευθετήσεις απαιτούν 
είτε αυξημένες εθνικές εξουσίες, πράγμα 
που συνεπάγεται μια λιγότερο ανοιχτή 
ενιαία αγορά, είτε μεγαλύτερο βαθμό 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μηχανισμοί συνεργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ως τώρα δεν ήσαν επαρκείς για την 
πρόληψη της κατάρρευσης μεγάλων και πολύπλοκων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με 
αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο τη σταθερότητα ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος.
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Τροπολογία 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21γ) Η ενωσιακή λύση επιβάλλει την 
ενίσχυση των σωμάτων εποπτών κατά 
την εποπτεία διασυνοριακών ιδρυμάτων 
και τη βαθμιαία μετατόπιση, προς μια 
ενωσιακή αρχή, των εξουσιών εποπτείας 
επί των ιδρυμάτων με ενωσιακή 
διάσταση. Στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα με ενωσιακή διάσταση 
περιλαμβάνονται όσα λειτουργούν 
διασυνοριακά καθώς και όσα λειτουργούν 
εντός εθνικής επικράτειας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η χρεωκοπία τους θα 
μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα 
της ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς 
της Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή λύση επιβάλλει ένα ισχυρότερο Σώμα εποπτών και μια ευρωπαϊκή Αρχή με 
εξουσία για την εποπτεία ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση. Όπως αναφέρεται στην έκθεση 
Turner, του 2009 (σ. 37), η κοινή αυτή προσέγγιση ΄προέβλεπε "περισσότερες ευρωπαϊκές 
ρυθμίσεις για το συντονισμό, την εποπτεία και την ασφάλεια των καταθέσεων».

Τροπολογία 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21δ) Η λύση σε εθνικό επίπεδο 
συνεπάγεται περισσότερες εξουσίες του 
κράτους υποδοχής για επιβολή ρυθμίσεων 
και εποπτείας σε θυγατρικές εταιτρειών 
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που έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διδάγματα από την κρίση δείχνουν ότι οι κανόνες και οι ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα δεν 
μπορούν να διατηρηθούν και στο μέλλον, και πρέπει να γίνει στροφή προς έναν ευρωπαϊκότερο 
συντονισμό ή προς μια εθνική λύση με πρόσθετες εξουσίες για την εποπτική αρχή του κράτους 
υποδοχής. 

Τροπολογία 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21ε) Τα σώματα εποπτών πρέπει να 
έχουν την εξουσία να ορίζουν εποπτικούς 
κανόνες με στόχο τη συνεπή εφαρμογή 
του ενωσιακού δικαίου. 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 ενωσιακού δικαίου. Η 
Αρχή πρέπει να ενεργεί ως επικεφαλής 
κατά την εποπτεία διασυνοριακών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση. Η 
Αρχή πρέπει επίσης να έχει ρόλο 
δεσμευτικής μεσολάβησης για την 
επίλυση διαφωνιών μεταξύ εθνικών 
εποπτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δοθεί στην Αρχή ηγετικός ρόλος όσον αφορά τη διευθέτηση συγκρούσεων μεταξύ 



PE439.455v01-00 22/88 AM\808172EL.doc

EL

εθνικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21στ) Τα σώματα εποπτών πρέπει να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποδοτική, 
αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία των 
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων που δεν έχουν ενωσιακή 
διάσταση, αλλά στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ εθνικών 
κανόνων και πρακτικών εξακολουθούν να 
υφίστανται. Η σύγκλιση των βασικών 
χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων είναι 
ανώφελη αν οι εποπτικές πρακτικές 
παραμένουν κατακερματισμένες. Όπως 
επισημαίνει η έκθεση de Larosière, «οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και το 
ρυθμιστικό αρμπιτράζ που προκύπτουν 
από τις αποκλίνουσες εποπτικές 
πρακτικές πρέπει να αποφεύγονται, 
επειδή μπορούν να υπονομεύσουν τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα –
μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας μια 
μετατόπιση χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας προς τις χώρες με 
χαλαρή εποπτεία. Το εποπτικό σύστημα 
πρέπει να εκλαμβάνεται ως δίκαιο και 
ισορροπημένο».

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα λεγόμενη λύση των σωμάτων εποπτών δεν θέτει τέρμα στον κατακερματισμό των κριτηρίων 
και πρακτικών εποπτείας.



AM\808172EL.doc 23/88 PE439.455v01-00

EL

Τροπολογία 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η προληπτική εποπτεία των 
ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση πρέπει 
να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις). Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πρέπει να ενεργούν ως εντολοδόχοι της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) και να δεσμεύονται από τις 
εντολές της Αρχής όταν εποπτεύουν 
διασυνοριακά ιδρύματα με ενωσιακή 
διάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση θα πρέπει να ανατεθεί στην Αρχή 
(μέσω των εθνικών εποπτικών αρχών).

Τροπολογία 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Τα ιδρύματα με ενωσιακή διάσταση 
πρέπει να προσδιορίζονται λαμβανομένων 
υπόψη των διεθνών κανόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση.
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Τροπολογία 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Χρειάζεται να ιδρυθεί ένα 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλιστικής 
Προστασίας («Σύστημα») για την 
προστασία των ασφαλισμένων, των 
δικαιούχων και των ιδρυμάτων που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, εάν οι 
δυσκολίες αυτές θα ήταν δυνατόν να 
απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της ενιαίας 
χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης.
Το Σύστημα πρέπει να χρηματοδοτείται 
με εισφορές των ιδρυμάτων αυτών, με 
έκδοση δανειακών τίτλων από το 
Σύστημα ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις, 
με εισφορές των συμμετεχόντων κρατών 
μελών βάσει προσυμφωνημένων 
κριτηρίων (αναθεωρημένο μνημόνιο 
συνεννόησης). Οι εισφορές στο Σύστημα 
πρέπει να αντικαταστήσουν τις εισφορές 
προς τα εθνικά συστήματα εγγύησης 
ασφαλίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθιερωθεί ευρωπαϊκό σύστημα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους 
φορολογούμενους. Η λύση αυτή συμβαδίζει με εκείνη που δόθηκε για τη ρύθμιση των τραπεζών.
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Τροπολογία 178
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) 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 

(23) 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. Τα επιμέρους κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίζουν την εξουσία των 
εθνικών εποπτικών αρχών να αναθέτουν 
καθήκοντά τους. 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, 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 ενωσιακή νομοθεσία μπορεί να 
εξειδικεύσει περαιτέρω τις αρχές για την 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων κατόπιν 
συμφωνίας. Η Αρχή πρέπει να διευκολύνει 
τις συμφωνίες ανάθεσης μεταξύ εθνικών 
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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.

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. 

Or. en

Τροπολογία 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) 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 

(23) 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, θα πρέπει να μπορεί 
να λαμβάνει αποφάσεις για ορισμένο 
εποπτικό θέμα η ίδια, στη θέση της Αρχής 
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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.

ή 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 
και να παρακολουθεί 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. Πρέπει να 
εντοπίζει και να προωθεί βέλτιστες
πρακτικές όσον αφορά την ανάθεση και τις 
συμφωνίες ανάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθιερωθεί ευρωπαϊκό σύστημα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους 
φορολογούμενους. Η λύση αυτή συμβαδίζει με εκείνη που δόθηκε για τη ρύθμιση των τραπεζών.
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Τροπολογία 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) 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.

(26) Η Αρχή πρέπει να προάγει ενεργά μια 
συντονισμένη εποπτική απόκριση σε 
επίπεδο Ένωσης, ιδίως για να εξασφαλίζει
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην
Ένωση. Συνεπώς, επιπροσθέτως προς τις 
εξουσίες της για δράση σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, πρέπει να της ανατεθεί 
μια γενική λειτουργία συντονισμού. Οι 
δράσεις της Αρχής πρέπει να εστιάζουν 
ιδιαίτερα στην ομαλή ροή όλων των 
συναφών πληροφοριών μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει καλύτερα το συντονιστικό ρόλο των αρχών στη 
διασφάλιση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τροπολογία 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Με δεδομένα την παγκοσμιοποίηση 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 

(28) Με δεδομένα την παγκοσμιοποίηση 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
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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.

την αυξημένη σημασία των διεθνών 
κανόνων, η Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάλογο και 
τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές 
εκτός της Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή στους διεθνείς φορείς.

Τροπολογία 182
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) 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.

(28) 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 Ένωσης. Θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της πλήρως 
τους υφιστάμενους ρόλους και 
αρμοδιότητες κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις 
σχέσεις τους με αρχές εκτός της Ένωσης
καθώς και σε διεθνή φόρα.

Or. en
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Τροπολογία 183
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Για τις εποπτικές αρχές που 
λειτουργούν στο πλαίσιο σωμάτων 
εποπτών, η Αρχή καθορίζει και 
συγκεντρώνει όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές. 
Επιπλέον, λαμβάνει πλήρως υπόψη τις 
ισχύουσες διευθετήσεις μεταξύ των 
αρμόδιων εθνικών αρχών και εποπτικών 
αρχών τρίτων χωρών, και αναγνωρίζει 
τις κύριες ομάδες διαχείρισης κρίσεων 
διεθνών φορέων, που έχουν πλήρη 
πρόσβαση στις πληροφορίες. Η Αρχή θα 
πρέπει να είναι μέλος των ομάδων 
διαχείρισης κρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) 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. 
Δεδομένα σχετιζόμενα με μεμονωμένες 
επιχειρήσεις πρέπει να παρέχονται μόνο 

(31) 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 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου πρέπει να 
ανταλλάσσουν όλες τις συναφείς 
πληροφορίες. Όταν η Αρχή ή κάποια 
εθνική εποπτική αρχή λάβει 
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κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος. Όταν 
η Αρχή ή κάποια εθνική εποπτική αρχή 
λάβει προειδοποιήσεις ή συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου, η Αρχή πρέπει να εξασφαλίζει 
την παρακολούθηση της συνέχειας.

προειδοποιήσεις ή συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου, η Αρχή πρέπει να εξασφαλίζει 
την παρακολούθηση της συνέχειας.

Or. de

Τροπολογία 185
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) 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
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τα ταμεία 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης 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 λιανικών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών κα υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης πρέπει 
να εργάζεται δραστήρια ως διεπαφή με 

(32) 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 
συσταθούν δύο ομάδες συμφεροντούχων, 
μία  ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και 
μία ταμείων επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, από τις οποίες η πρώτη 
θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις της Ένωσης, και η δεύτερη 
τα ταμεία επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης (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 λιανικών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών κα υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Αυτές οι ομάδες 
συμφεροντούχων πρέπει να εργάζονται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
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άλλες ομάδες χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ ασφαλιστικών ταμείων και 
ταμείων επαγγελματικών συντάξεων η ομάδα συμφεροντούχων ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων 
και ταμείων επαγγελματικής συνταξιοδότησης πρέπει να χωριστεί σε: (ι) ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και (ιι) ομάδα 
συμφεροντούχων ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων. 

Τροπολογία 186
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) 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 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τα ταμεία επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης της Κοινότητας 
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
θεσμικών επενδυτών και λοιπών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), και τους 

(32) 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. Πριν 
εγκρίνει σχέδια τεχνικών κανόνων, 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, η 
Αρχή πρέπει να πραγματοποιεί εκτίμηση 
αντικτύπου με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι 
τηρούνται οι βέλτιστες πρακτικές για 
υψηλής ποιότητας ρύθμιση. Προκειμένου 
να παρέχεται αποτελεσματική εξωτερική 
επικούρηση, πρέπει να συσταθεί ομάδα 
συμφεροντούχων ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί κατάλληλα τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς 
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καταναλωτές και τους χρήστες των 
λιανικών ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών υπηρεσιών κα 
υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης 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.

διαμεσολαβητές της Ένωσης, και τα 
ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης 
της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, θεσμικών επενδυτών και 
λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, την 
ακαδημαϊκή κοινότητα και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες των 
λιανικών ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών υπηρεσιών κα 
υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης 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 νομοθεσία της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι ανάλογη των καθηκόντων που 
καλείται να επιτελέσει η ομάδα συμφεροντούχων και όχι ισόρροπη.

Τροπολογία 187
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) 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 

(32) 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 το
σκοπό αυτό, η Αρχή πρέπει να εφαρμόσει 
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συσταθεί ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, η 
οποία θα εκπροσωπεί στη σωστή 
αναλογία τις ασφαλιστικές, και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα 
ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης 
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 λιανικών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών κα υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης 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.

διαφανείς διαδικασίες. Για λόγους 
αποδοτικότητας, πρέπει να συσταθούν δύο 
ομάδες συμφεροντούχων –μία 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και μία 
πρόνοιας επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, οι οποίες θα 
εκπροσωπούν στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς 
πρόνοιας επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης της Ένωσης
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
θεσμικών επενδυτών και λοιπών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), τους 
υπαλλήλους τους, τους πανεπιστημιακούς 
κύκλους και τους καταναλωτές και τους 
χρήστες των λιανικών ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών υπηρεσιών κα 
υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Οι εν λόγω ομάδες 
συμφεροντούχων πρέπει να εργάζονται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όπου απαιτείται, οι ομάδες
συμφεροντούχων θα πρέπει να 
συντονίζουν το έργο τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί ομάδα συμφεροντούχων που να παρέχει συμβουλές σε 
τομείς σχετικούς με τα καθήκοντα της Αρχής. Η συγκεκριμένη ομάδα συμφεροντούχων θα 
αποτελεί ανανεωμένη εκδοχή της τρέχουσας συμβουλευτικής ομάδας (ασφάλιση, αντασφάλιση 
και επαγγελματικές συντάξεις). Η πείρα έχει δείξει ότι λίγα μόνο θέματα του προγράμματος της 
ομάδας αυτής είχαν ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους εκπροσώπους και των δύο τομέων.  Η 
λειτουργία της ομάδας της ΕΕΑΕΑΕΣ έδειξε ότι ο κύριος όγκος των εργασιών αφορούσε 
ασφαλίσεις ενώ στην IORP αναλογούσε σχετικά μικρό μέρος των εργασιών. Προκειμένου, 
επομένως, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα για όλους τους συμμετέχοντες, η σύσταση δύο 
ομάδων συμφεροντούχων φαίνεται να είναι καταλληλότερη επιλογή.
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Τροπολογία 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) 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 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τα ταμεία επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης 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 λιανικών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών κα υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης 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.

(32) Η Αρχή θα πρέπει να επιτρέπει τη 
διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών 
για όλες τις εργασίες που αναλαμβάνει και 
να τους παρέχει εύλογη ευκαιρία να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τα 
προτεινόμενα μέτρα. Για λόγους 
αποδοτικότητας, πρέπει να συσταθεί 
ομάδα συμφεροντούχων ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τα ταμεία επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης της Ένωσης
(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 λιανικών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών κα υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης 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 ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συμφεροντούχων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλείται σε διαβούλευση ή να 
υποβάλλει παρατηρήσεις για οποιαδήποτε εργασία της Αρχής κρίνει σκόπιμο. Οι επιμέρους 
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συμφεροντούχοι της ομάδας θα πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι αν επιθυμούν να κληθούν σε 
διαβούλευση ή όχι.

Τροπολογία 189
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) 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. Δεδομένων των ιδιαίτερων 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στο 
θέμα αυτό, είναι σκόπιμο να αναλάβει 
σχετικά κάποιο ρόλο το Συμβούλιο.

(33) 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 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 .

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια των τροπολογιών στο άρθρο 23 για τον περιορισμό της ρήτρας διασφάλισης.
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Τροπολογία 190
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τα ταμεία επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης 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 λιανικών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών κα υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης 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.

(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 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί τις ασφαλιστικές, και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα 
ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης 
της Ένωσης (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 λιανικών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών κα υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης θα 
πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από 
15 εκπροσώπους ομάδων καταναλωτών 
και τελικών χρηστών, πέντε κορυφαίους 
ακαδημαϊκούς και δέκα εκπροσώπους 
του τομέα και των υπαλλήλων του. Η 
ομάδα συμφεροντούχων ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης 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 ενωσιακή νομοθεσία.



PE439.455v01-00 38/88 AM\808172EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Σε σύγκριση με τους καλά 
χρηματοδοτούμενους και δικτυωμένους 
εκπροσώπους της βιομηχανίας, οι μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι 
περιθωριοποιημένες στη συζήτηση για το 
μέλλον των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και την αντίστοιχη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Το μειονέκτημα αυτό 
πρέπει να αντισταθμιστεί με την επαρκή 
χρηματοδότηση των εκπροσώπων τους 
στην ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων και ταμείων επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 192
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) 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 

(37) Την Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί ο 
πρόεδρος, πλήρους απασχόλησης, 
οριζόμενος από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με ανοικτή διαδικασία 
επιλογής διαχειριζόμενη από το 
συμβούλιο εποπτών. 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 
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ψήφου. διοικητικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 193
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) 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.

(37) Την Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί ο 
πρόεδρος, πλήρους απασχόλησης, 
επιλεγόμενος από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από κατάλογο 
επικρατέστερων υποψηφίων που 
καταρτίζει το συμβούλιο εποπτών. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη πείρα σε εθνικό επίπεδο –
οι εθνικές εποπτικές αρχές- θα πρέπει να αναλάβουν και την επιλογή των καταλληλότερων για 
τη θέση του προέδρου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και η πολιτικοποίηση που θα 
συνεπαγόταν η κατάρτιση του καταλόγου επικρατέστερων από ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Τροπολογία 194
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της 

(41) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της 
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Αρχής, πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της 
αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα 
προερχόμενα κυρίως από υποχρεωτικές 
εισφορές εθνικών εποπτικών αρχών και
από το γενικό 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.

Αρχής, πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της 
αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα 
προερχόμενα κυρίως από υποχρεωτικές 
εισφορές εθνικών εποπτικών αρχών και 
από το γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άμεσα τέλη 
που καταβάλλουν τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. Η ενωσιακή δημοσιονομική 
διαδικασία πρέπει να ισχύει όσον αφορά 
την συμμετοχή της Ένωσης. Ο λογιστικός 
έλεγχος πρέπει να ασκείται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Or. en

Τροπολογία 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
συγκροτείται Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων («Αρχή»).

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
συγκροτείται Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων) («Αρχή»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια προς τις εκθέσεις για το ΕΣΣΚ, τις τράπεζες, τις κινητές αξίες και τις αγορές, για να 
δίνεται μια εικόνα συνεκτικού και ομοιογενούς ευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας.

Τροπολογία 196
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό 1. Με τον παρόντα κανονισμό 
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συγκροτείται Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων («Αρχή»).

συγκροτείται Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
για τις Ασφαλίσεις και τις Επαγγελματικές 
Συντάξεις («Αρχή»).

Or. en

Τροπολογία 197
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 64/225/ΕΟΚ, της 
οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, της οδηγίας 
73/240/ΕΟΚ, της οδηγίας 76/580/ΕΟΚ, 
της οδηγίας 78/473/ΕΟΚ, της οδηγίας 
84/641/ΕΟΚ, της οδηγίας 87/344/ΕΟΚ, 
της οδηγίας 88/357/ΕΟΚ, της οδηγίας 
92/49/ΕΟΚ, της οδηγίας 98/78/ΕΚ, της 
οδηγίας 2001/17/ΕΚ, της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ, της οδηγίας 2002/92/ΕΚ, της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ, της οδηγίας 
2002/87/ΕΚ, της οδηγίας 2005/68/ΕΚ, της 
οδηγίας 2007/44/ΕΚ, της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ, της οδηγίας 2002/65/ΕΚ, 
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.

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
της οδηγίας 64/225/ΕΟΚ, της οδηγίας 
73/239/ΕΟΚ, της οδηγίας 73/240/ΕΟΚ, 
της οδηγίας 76/580/ΕΟΚ, της οδηγίας 
78/473/ΕΟΚ, της οδηγίας 84/641/ΕΟΚ, 
της οδηγίας 87/344/ΕΟΚ, της οδηγίας 
88/357/ΕΟΚ, της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ, της 
οδηγίας 98/78/ΕΚ, της οδηγίας 
2001/17/ΕΚ, της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, της 
οδηγίας 2002/92/ΕΚ, της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ, της οδηγίας 2002/87/ΕΚ, 
της οδηγίας 2005/68/ΕΚ, της οδηγίας 
2007/44/ΕΚ, της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, της 
οδηγίας 2002/65/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης ενωσιακής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 198
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ισχύουν με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής, ιδίως με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
προς το ενωσιακό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 199
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει:
(ι) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και 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

4. Η Αρχή προωθεί την αειφορία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και μια 
ισχυρή χρηματοπιστωτική  αγορά, 
προκειμένου να συμβάλει: (ι) στη 
βελτίωση της λειτουργίας και της 
ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής 
αγοράς με βάση τη χρηματοοικονομική 
ένταξη και ίσους όρους ανταγωνισμού, 
προλαμβάνοντας και εξαλείφοντας τον 
συστημικό και τον διασυνοριακό κίνδυνο, 
ειδικά δε συμπεριλαμβανομένων υψηλού 
επιπέδου, αποτελεσματικής, συνεκτικής 
και ενωσιακής ρύθμισης και εποπτείας, 
(ii) στην προστασία των καταθετών, των 
επενδυτών και των άλλων 
συμφεροντούχων καθώς και των 
δημόσιων οικονομικών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
διαφάνειας της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
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γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

χρηματοπιστωτικών αγορών και την 
αλληλεπίδρασή τους με την πραγματική 
οικονομία, (iv) στη μείωση της 
προκυκλικότητας των οικονομικών και, 
γενικά, στην προάσπιση της βραχυ-, 
μεσο- και μακροπρόθεσμης σταθερότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και 
(v)  στην προώθηση της απρόσκοπτης 
εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής 
στις αγορές και τον έλεγχο των 
τραπεζικών αποθεμάτων και των 
θεσμικών κεφαλαίων, (vi) στην επίτευξη 
των στόχων της ζώνης του ευρώ και (vii) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
και εποπτείας, την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο 
επίπεδο και την υποστήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης των λιγότερο 
προηγμένων οικονομιών. Γι’ αυτό το λόγο 
η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εναρμόνισης και 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου στο 
οποίο παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2 ανωτέρω, ενισχύοντας την εποπτική 
ολοκλήρωση και σύγκλιση, 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή και πραγματοποιώντας 
οικονομική ανάλυση των αγορών 
προκειμένου να προωθηθεί η επίτευξη 
των στόχων της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 200
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
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συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και 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.

συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ia) στην πρόληψη του 
κανονιστικού αρμπιτράζ και του 
αδικαιολόγητου ανταγωνισμού μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
αυστηρότητα της εποπτείας και την 
εφαρμογή του κανονισμού (ii) στην 
προστασία των καταθετών και των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, (v) στην 
ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας και (vi) στην αποτροπή του 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ και την 
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
(vi) στην ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών 
για την αξιολόγηση της επίδρασης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και της 
διαδικασίας διανομής στην οικονομική 
θέση των ιδρυμάτων και στην προστασία 
των καταναλωτών, ως συμβολή στη 
διαμόρφωση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή 
πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 201
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
ασφαλισμένων και των 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 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.

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, (v) στην 
ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 
στην εσωτερική αγορά και 
εξασφαλίζοντας παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα, και (vi) στην 
αποτροπή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ 
και την εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή 
πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, και πραγματοποιώντας 
οικονομικές αναλύσεις των αγορών για να 
προωθηθεί η επίτευξη των στόχων της 
Αρχής. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα και 
πρακτικές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
ασφαλισμένων και των 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 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.

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 
καταθετών και 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, (vi) στην 
πρόληψη του κανονιστικού αρμπιτράζ. 
Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει να 
συμβάλει στη διασφάλιση της συνεπούς, 
αποδοτικής και αποτελεσματικής 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου στο 
οποίο παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2 ανωτέρω, ενισχύοντας την εποπτική 
σύγκλιση και γνωμοδοτώντας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο (vi) είναι αυτονόητο.
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Τροπολογία 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
ασφαλισμένων και των 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 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.

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 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας και (vi) 
στην αποτροπή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ 
και την εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού (vi) στην ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών για την αξιολόγηση της 
επίδρασης των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και της διαδικασίας διανομής 
στην οικονομική θέση των ιδρυμάτων και 
στην προστασία των καταναλωτών, με 
στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Γι’ αυτό το 
λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

 (vii): με βάση την πείρα από την περίοδο 2008/2009, θα πρέπει να διεξαχθούν σε κοινοτικό 
επίπεδο δοκιμές «καταπόνησης», συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης του αντικτύπου στους 
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πελάτες, με τη χρήση κοινών μεθοδολογιών, ώστε να διαμορφωθούν ίσοι όροι όσον αφορά την 
εξέταση χορήγησης βοήθειας για την έξοδο από οικονομικές κρίσεις.  

Τροπολογία 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής, το κείμενο της παρούσας παραγράφου μεταφέρεται στο άρθρο 1α (νέο).

Τροπολογία 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής, το κείμενο της παρούσας παραγράφου μεταφέρεται στο άρθρο 1α (νέο).

Τροπολογία 206
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει 
του παρόντος κανονισμού, η Αρχή ενεργεί 
ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
αποκλειστικά προς το συμφέρον της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικό να διαφυλαχτεί η κανονιστική, εποπτική, θεσμική και οικονομική ανεξαρτησία 
των ΕΕΑ. Προτείνεται συνεπώς η θέσπιση σαφούς διάταξης στους κανονισμούς, σχετικά με την 
ανεξαρτησία των ΕΕΑ. Η διάταξη αυτή θα είναι συμπληρωματική προς τις άλλες διατάξεις των 
κανονισμών που επικεντρώνονται στην ανεξαρτησία, μεταξύ άλλων, του προέδρου της ΕΕΑ.

Τροπολογία 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας
1. Η Αρχή αποτελεί μέρος του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, κύριος 
στόχος του οποίου είναι να εξασφαλίζεται 
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η κατάλληλη εφαρμογή των κανόνων που 
ισχύουν για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
ώστε να διαφυλαχθεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και, 
κατ’ αυτό τον τρόπο, να εξασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα στο σύνολό του και μια επαρκής 
προστασία των χρηστών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
2. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
περιλαμβάνει τους εξής οργανισμούς:
(α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικών Κινδύνων (ΕΣΣΚ)που 
θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… 
[ΕΣΣΚ]·
β) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Κινητές Αξίες και Αγορές) που θεσπίζει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΚΑΑ]·
(γ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Τράπεζες) που συγκροτείται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… (ΕΑΤ)·
(δ) την Αρχή·
(ε) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Μικτή Επιτροπή) την οποία προβλέπει 
το άρθρο 40·
(στ) τις αρχές των κρατών μελών που 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΚΑΑ], 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2009 
[ΕΑΑΕΣ] και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.…/… [ΕΑΤ]·
(ζ) την Επιτροπή, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 
7 και 9·
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 το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, καθώς 
και με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
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(Τράπεζες) και την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές) μέσω 
της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Μικτή Επιτροπή) , η οποία συγκροτείται 
με το άρθρο 40.
4. Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 
13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συμμετέχοντες 
στο ΕΣΧΕ συνεργάζονται με εμπιστοσύνη 
και πλήρη αμοιβαίο σεβασμό, ιδίως 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ροή 
κατάλληλων και αξιόπιστων 
πληροφοριών μεταξύ τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας θα πρέπει να είναι ομοιογενές και όχι 
απλή συγκέντρωση διαφορετικών και ασυντόνιστων αρχών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
στενή συνεργασία.

Τροπολογία 208
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας
1. Η Αρχή αποτελεί μέρος ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, εφεξής 
«ΕΣΧΕ», το οποίο λειτουργεί ως 
ολοκληρωμένο δίκτυο εποπτικών αρχών 
που συγκεντρώνει όλες τις αρχές στα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
οι οποίες είναι αρμόδιες στον τομέα της 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας όπως 
ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία. 
Κύριος στόχος του ΕΣΧΕ είναι να 
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διασφαλιστεί η ισχυρή και συνεπής 
ενωσιακή εποπτεία σε όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, να υποστηριχτεί η μακρόπνοη 
ανάπτυξη στην Ένωση και να 
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των 
επιχειρήσεων και των πολιτών.
2. Το ΕΣΧΕ περιλαμβάνει:
(α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικών Κινδύνων (ΕΣΣΚ)που 
θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… 
[ΕΣΣΚ]·
β) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Κινητές Αξίες και Αγορές) που θεσπίζει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΚΑΑ]·
(γ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Τράπεζες) (ΕΕ) αριθ. …/… (ΕΑΤ)·
(δ) την Αρχή·
(ε) τη Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών (ΜΕΕΕΑ) την οποία 
προβλέπει το άρθρο 40,
(στ) τις αρχές των κρατών μελών που 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΚΑΑ], 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2009 
[ΕΑΑΕΣ] και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.…/… [ΕΑΤ]·
(ζ) την Επιτροπή, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 
7 και 9·
3. Όλοι οι συμμετέχοντες στο ΕΣΧΕ 
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, με 
εμπιστοσύνη και πλήρη αμοιβαίο 
σεβασμό σύμφωνα με την αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας όπως ορίζεται 
από το άρθρο 13 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
4. Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
υπόκεινται σε νομικά δεσμευτικές 
πράξεις στο πλαίσιο του ενωσιακού 
δικαίου και σε εποπτεία από τις αρμόδιες 
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αρχές που συμμετέχουν στο ΕΣΧΕ. 
5. Το ΕΣΧΕ δεν εμποδίζει τις αρμόδιες 
αρχές να ασκούν τις εποπτικές εξουσίες 
τους σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με 
νομικά δεσμευτικές ενωσιακές πράξεις 
και τηρουμένων των διεθνών αρχών 
πρόληψης για την τραπεζική εποπτεία.
6. Μόνο οι εποπτικές αρχές που 
περιλαμβάνονται στο ΕΣΧΕ μπορούν να 
εποπτεύουν τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 209
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» 
σημαίνει ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά 
την έννοια της οδηγίας 98/78/ΕΚ, 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της οδηγίας 2005/68/ΕΚ και 
ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών τα οποία καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ, και 
«χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετερογενών 
δραστηριοτήτων» όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2002/87/ΕΚ·

(1) «χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» 
σημαίνει επιχειρήσεις με κύριο 
αντικείμενο την αποδοχή καταθέσεων, τη 
χορήγηση πιστώσεων, την παροχή 
ασφαλιστικών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους 
πελάτες ή τα μέλη τους, ή την ανάληψη 
δραστηριοτήτων χρηματοοικονομικών 
επενδύσεων για δικό τους όφελος, καθώς 
και άλλες επιχειρήσεις ή οντότητες που 
λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
παρόμοιο αντικείμενο, ακόμη κι αν δεν 
έχουν άμεσες συναλλαγές με το ευρύ 
κοινό·

Or. en
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Τροπολογία 210
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «συστημικός κίνδυνος» σημαίνει 
κίνδυνο διατάραξης των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λόγω 
σημαντικής δυσλειτουργίας μέρους ή του 
συνόλου του χρηματοοικονομικού 
συστήματος που μπορεί να έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για την πραγματική 
οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, 
οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
και διαμεσολαβητής, αγορά, υποδομή και 
μέσο που μπορεί να είναι συστημικά 
σημαντικό.

Or. en

Τροπολογία 211
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) «διασυνοριακός κίνδυνος» σημαίνει 
κίνδυνο που προκαλείται από οικονομικές 
ανισορροπίες ή αστοχίες του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε 
ολόκληρη την Ένωση ή σε μέρη της, που 
μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για τις συναλλαγές μεταξύ των 
οικονομικών παραγόντων δύο ή 
περισσοτέρων κρατών μελών, για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή για 
τα δημόσια οικονομικά της Ένωσης ή 
οποιουδήποτε κράτους μέλους της. Στο 
πλαίσιο αυτό, οποιοσδήποτε οικονομικός 
και χρηματοπιστωτικός κίνδυνος μπορεί 
να είναι διασυνοριακός.
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Τροπολογία 212
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η Αρχή ενεργεί ανεξάρτητα 
και αντικειμενικά αποκλειστικά προς το 
συμφέρον της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρεις ΕΕΑ θα πρέπει να λειτουργούν προς το βέλτιστο συμφέρον ολόκληρης της ΕΕ.

Τροπολογία 213
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει, ως 
μέλη της Αρχής, να ενεργούν με ενωσιακή 
διάσταση.

Or. en
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Τροπολογία 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή έχει την έδρα της στην 
Φρανκφούρτη.

Η Αρχή έχει την έδρα της [...].

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2003 υπογραμμίζεται 
ότι: «Τέλος, οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών, συνερχόμενοι σε επίπεδο Αρχηγών Κράτους ή 
Κυβερνήσεως, συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στις προσχωρούσες χώρες, αφ’ ής 
στιγμής προσχωρήσουν στην Ένωση, κατά την κατανομή των εδρών άλλων υπηρεσιών και 
οργανισμών που θα συσταθούν στο μέλλον, χωρίς αυτό να θίγει το γεγονός ότι αν ιδρυθεί ποτέ 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η έδρα της θα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης της 8ης Απριλίου 1965.»

Τροπολογία 215
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή αναλαμβάνει τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

1. Για να διασφαλίζεται αποτελεσματική 
και συνεπής εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η Αρχή 
αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en
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Τροπολογία 216
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Or. en

Τροπολογία 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αυθαιρεσίες, 
μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες 
μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, 
προάγοντας τη συνεκτική λειτουργία των 
σωμάτων εποπτών και λαμβάνοντας μέτρα 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

β) συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή της 
ενωσιακής 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 αυθαιρεσίες, 
μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες 
μεταξύ αρμόδιων αρχών, εξασφαλίζοντας 
αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
ενωσιακής διάστασης και προάγοντας τη 
συνεκτική λειτουργία των σωμάτων
εποπτών και λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
μέτρα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·
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Αιτιολόγηση

Για να ληφθεί υπόψη η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση.

Τροπολογία 218
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αυθαιρεσίες, 
μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες 
μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, 
προάγοντας τη συνεκτική λειτουργία των 
σωμάτων εποπτών και λαμβάνοντας μέτρα 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

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

Or. en

Τροπολογία 219
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 220
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) συνεργάζεται στενά με τη μονάδα 
της ΕΑΚΑΑ που είναι υπεύθυνη για την 
προστασία των επενδυτών, την έγκριση 
και την παρακολούθηση των προϊόντων
και της εμπορικής τους διάθεσης, 
παρέχοντας, ειδικότερα, στην ΕΑΚΑΑ τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την επίτευξη 
αυτής της συνεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ το καθήκον της προστασίας των καταναλωτών. Υπεύθυνος 
για τούτο πρέπει να είναι ένα μόνο επόπτης, ο οποίος ωστόσο να επικουρείται στο έργο αυτό. 
Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζεται περισσότερο το πρότυπο της «διπλής κορυφής» χωρίς να 
τροποποιούνται ριζικά και οι τρεις προτεινόμενοι κανονισμοί ΕΑΚΑΑ. 

Τροπολογία 221
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
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Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) απαγορεύει τις συναλλαγές σε 
ορισμένα προϊόντα ή ορισμένου τύπου 
συναλλαγές, προκειμένου να μην 
υποστούν βλάβη η προστασία των 
επενδυτών, η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα των χρηματαγορών, ή η 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα προϊόντα είναι υπερβολικά αδιαφανή και υπονομεύουν τη λειτουργία του όλου 
χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τροπολογία 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στβ) δημιουργεί βάσεις δεδομένων στον 
τομέα αρμοδιότητάς της και όπου 
καθορίζεται στην τομεακή νομοθεσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 
Οι πληροφορίες που συλλέγονται πρέπει 
να είναι προσιτές σε όλους τους 
συμμέτοχους της αγορά και, να 
περιλαμβάνουν βασικά στοιχεία για τους 
καταχωρημένους συμμέτοχους της 
αγοράς, τα προϊόντα, τις παραβάσεις και 
τις συναλλαγές, αν στη νομοθεσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
καθορίζεται υποχρέωση αποκάλυψης·
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Or. en

Τροπολογία 224
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) αναλαμβάνει, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
όλα τα υφιστάμενα καθήκοντα της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών 
Εποπτείας Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων·

Or. en

Τροπολογία 225
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) απαιτεί από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές να διεξαγάγουν προσομοιώσεις 
αντίξοων καταστάσεων με βάση κοινή 
μεθοδολογία· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να διαθέτει εξουσία να διεξαγάγει προσομοιώσεις αντίξοων καταστάσεων 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα του συστήματος και να συλλέγονται 
πληροφορίες με βάση ενιαίο μορφότυπο και μεθοδολογία υποβολής στοιχείων σύμφωνα με το 
άρθρο 17.
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Τροπολογία 226
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 227
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών, όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 16, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργοποίησης των εξουσιών τους ως 
μελών της Αρχής, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται κοινή απόκριση της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση 
συστημικών και διασυνοριακών 
κινδύνων·

Or. en



AM\808172EL.doc 63/88 PE439.455v01-00

EL

Τροπολογία 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) απαγορεύει τις συναλλαγές σε 
ορισμένα προϊόντα ή ορισμένου τύπου 
συναλλαγές, προκειμένου να μην 
υποστούν βλάβη η προστασία των 
επενδυτών, η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα των χρηματαγορών, ή η 
σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα προϊόντα είναι υπερβολικά αδιαφανή και υπονομεύουν τη λειτουργία του όλου 
χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τροπολογία 229
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την άσκηση των εξουσιών της 
σύμφωνα με την παράγραφο2 στοιχεία (α) 
και (δ), η Αρχή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τους νόμους των κρατών μελών 
που είναι σύμφωνοι με την ενωσιακή 
νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 230
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 231
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή διαθέτει 
κατάλληλες εξουσίες διερεύνησης και 
επιβολής, όπως καθορίζονται στην σχετική 
νομοθεσία, καθώς και τη δυνατότητα να 
χρεώνει τέλη. Η Αρχή επιτελεί το έργο της 
σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές και αξιοποιεί την πείρα, τα μέσα 
και τις εξουσίες τους για την άσκηση των 
αποκλειστικών εποπτικών εξουσιών και 
τη διεξαγωγή ερευνών. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Αρχή θα πρέπει να εργάζεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Είναι αναγκαίο, η 
νέα δομή εποπτείας να αξιοποιεί την πείρα, τα μέσα και τις εξουσίες των αρμόδιων αρχών για 
την άσκηση των αποκλειστικών εποπτικών εξουσιών και τη διεξαγωγή ερευνών.

Τροπολογία 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή διαθέτει 
κατάλληλες εξουσίες διερεύνησης και 
επιβολής, όπως καθορίζονται στην σχετική 
νομοθεσία, καθώς και τη δυνατότητα να 
χρεώνει τέλη. Η Αρχή μπορεί να αξιοποιεί 
την πείρα, τα μέσα και τις εξουσίες των 
αρμόδιων αρχών για την άσκηση των 
αποκλειστικών εποπτικών εξουσιών και 
τη διεξαγωγή ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 233
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 234
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Εξουσίες των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών που είναι μέλη της Αρχής
Για την επίτευξη των στόχων της Αρχής, 
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στην Αρχή διαθέτουν 
εξουσίες για τη λήψη προληπτικών και 
διορθωτικών μέτρων εποπτείας. Οι 
εξουσίες αυτές αφορούν 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
ασκούνται αναλογικά. Περιλαμβάνουν 
αρμοδιότητα των αρχών:
(α) να ζητούν και να λαμβάνουν 
κατάλληλες πληροφορίες· 
β) να επιβάλλουν απαιτήσεις υποβολής 
στοιχείων και γνωστοποιησης·
(γ) να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους·
(δ) να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τις 
συγκρούσεις συμφερόντων, την ορθή 
διακυβέρνηση, τη ρευστότητα, τις 
διατάξεις, τα μερίσματα και τις πολιτικές 
αμοιβών)·
(ε) να διαχωρίζουν ή να συγκεντρώνουν 
τις τραπεζικές δραστηριότητες για το 
κοινό από τη διαπραγμάτευση και άλλες 
μη κοινωφελείς δραστηριότητες σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρός 
κίνδυνος με βάση κοινά κριτήρια·
(στ) να περιορίζουν ή να απαγορεύουν 
προσωρινά ορισμένα προϊόντα ή τύπους 
συναλλαγών που μπορεί να προκαλέσουν 
άμεσα ή έμμεσα υπέρμετρη αστάθεια στις 
αγορές ή να διαταράξουν το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα δημόσια 
οικονομικά ή την πραγματική οικονομία 
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της Ένωσης στο σύνολό τους ή εν μέρει·
(ζ) να επιβάλλουν στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να λειτουργούν μέσω 
θυγατρικής σε περίπτωση σημαντικού 
εσωτερικού κινδύνου που αξιολογείται με 
κοινά κριτήρια·
(η) να επιβάλλουν αποτρεπτικά μέτρα·
(θ) να παύουν διαχειριστές και 
διευθυντές·
(ι) να απομακρύνουν στελέχη ή το 
διοικητικό συμβούλιο·
(ια) να παρεμβαίνουν προσωρινά σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·
(ιβ) να αίρουν τα οφέλη της 
περιορισμένης ευθύνης σημαντικών 
μετόχων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
που δεν προασπίζουν ενεργά τα 
συμφέροντα της επιχείρησης σε 
περιπτώσεις όπως έλλειψη διαφάνειας, 
παρακινδυνευμένη δανειοδότηση ή 
δανειοληψία, ή σοβαρές και 
συστηματικές παραβάσεις·
(ιγ) να επεκτείνουν την οικονομική 
ευθύνη σε διαχειριστές, διευθυντές ή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
διαπράττουν ή συνεργούν σε σοβαρές 
παραβάσεις ή έχουν ακατάλληλο σύστημα 
παροχής κινήτρων στις υπηρεσίες τους· 
(ιδ) να αναλαμβάνουν, όπου απαιτείται, 
τη φύλαξη δηλώσεων διαχειριστών και 
διευθυντών σχετικά με τα συμφέροντα, 
τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά 
στοιχεία τους·
(ιε) να ζητούν την ανάπτυξη λεπτομερούς 
καθεστώτος επίλυσης διαφορών, 
αναπροσαρμοζόμενου συστηματικά, που 
να περιλαμβάνει διαρθρωμένο μηχανισμό 
έγκαιρης παρέμβασης, ταχεία διορθωτική 
δράση και εναλλακτικό σχέδιο για 
περίπτωση χρεοκοπίας·
(ιστ) να ακυρώνουν άδειες και να 
αποσύρουν διαβατήρια· και
(ιζ) να συμφωνούν σε πρωτόκολλα για 
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την επίτευξη κοινής απόκρισης σε 
επίπεδο Ένωσης, όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα και συστηματικά, για την 
πρόληψη ή την άρση διαταράξεων της 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 235
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνικοί κανόνες Το ενιαίο εγχειρίδιο

Or. en

Τροπολογία 236
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματικότητα και συνέπεια στην 
εποπτεία που ασκεί η Ένωση στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και να 
λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς αρχές που 
ασπάζεται η Ένωση ή παγιώνονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία, η Επιτροπή πρέπει 
να θεσπίσει κανονιστικά πρότυπα και να 
εγκρίνει κανόνες εποπτείας προκειμένου 
να υλοποιηθεί το Ενιαίο Εγχειρίδιο για τη 
Χρηματοπιστωτική Εποπτεία στην 
Ένωση (το Ενιαίο Εγχειρίδιο), μέσω 
κανονισμών ή αποφάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 237
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Το ενιαίο εγχειρίδιο:
(α) προσδιορίζει τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στην ενωσιακή 
νομοθεσία·
β) καθορίζει κοινά στοιχεία για την 
υποβολή στοιχείων και τη γνωστοποίηση 
που προβλέπονται από την ενωσιακή 
νομοθεσία·
(γ) παρέχει τα αναγκαία στοιχεία 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
εκτίμησης εποπτικού κινδύνου και του 
συμμερισμού των πληροφοριών σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας·
(δ) καθορίζουν κατάλληλα κανονιστικά 
και εποπτικά πρότυπα σχετικά με την 
έγκαιρη προειδοποίηση και τις συστάσεις 
του ΕΣΣΚ για το σύνολο ή για σημαντικό 
μέρος της Ένωσης·
(ε) καθορίζουν κατάλληλα κανονιστικά 
και εποπτικά πρότυπα σχετικά με τους 
διασυνοριακούς κινδύνους που 
εντοπίζουν η Αρχή ή τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ για το σύνολο ή για σημαντικό 
μέρος της Ένωσης· και
(στ) καθορίζουν κατάλληλα κανονιστικά 
και εποπτικά πρότυπα σχετικά με την 
υποβολή στοιχείων, τη γνωστοποίηση και 
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 
για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και 
τους επενδυτικούς φορείς που 
λειτουργούν σε ολόκληρη την Ένωση, 
προκειμένου να αποτρέπονται οι 
συστημικοί κίνδυνοι και να 
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αντιμετωπίζονται οι δισυνοριακοί.

Or. en

Τροπολογία 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες για να συμπληρώνει, να 
ενημερώνει και να τροποποιεί μη 
ουσιώδη στοιχεία των νομοθετικών 
πράξεων στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 
1 παράγραφος 2. Οι τεχνικοί κανόνες δεν 
αντιπροσωπεύουν στρατηγικές αποφάσεις 
και το περιεχόμενό τους περιορίζεται από 
τις νομοθετικές πράξεις στις οποίες 
βασίζονται.

Or. en

Τροπολογία 239
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

1. Η Αρχή καταρτίζει τεχνικούς κανόνες 
στους τομείς που ορίζονται συγκεκριμένα 
στον παρόντα κανονισμό και στη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, ή κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής. Τα τεχνικά 
πρότυπα δεν περιλαμβάνουν επιλογές της 
πολιτικής και αντανακλούν την αρχή της 
αναλογικότητας. Η Αρχή υποβάλλει τα 
σχέδια κανόνων που καταρτίζει στην 
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Επιτροπή για έγκριση ως πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση (κανονιστικά πρότυπα) ή 
για έγκριση εκτελεστικές πράξεις 
(πρότυπα εποπτείας) σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τη νομοθεσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 1(2). Τα σχέδια 
κανόνων διαβιβάζονται ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 240
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες στους τομείς που ορίζονται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι 
τεχνικοί κανόνες δεν περιλαμβάνουν 
στρατηγικές αποφάσεις και το 
περιεχόμενό τους περιορίζεται από τη 
νομοθετική πράξη στην οποία 
βασίζονται.

Or. en

Τροπολογία 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 

Πριν εκδώσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις συστάσεις, η Αρχή 
διενεργεί ανοικτές δημόσιες 
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τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους. 

διαβουλεύσεις με όλους τους 
συμφεροντούχους και αναλύει το συναφές 
δυνητικό κόστος και όφελος πριν εγκρίνει 
τους τεχνικούς κανόνες. Η Αρχή ζητεί τη 
γνώμη ή τη συμβουλή της ομάδας 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 242
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

Πριν υποβάλει τα σχέδια στην Επιτροπή, η 
Αρχή διενεργεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερόμενους και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους, 
εκτός αν οι διαβουλεύσεις και αναλύσεις 
αυτές είναι δυσανάλογες σε σχέση με το 
πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπο των 
σχετικών τεχνικών κανόνων ή σε σχέση 
με τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα 
του ζητήματος. Η Αρχή ζητεί επίσης τη 
γνώμη ή συμβουλές της ομάδας 
συμφεροντούχων ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και επαγγελματικών 
συντάξεων που αναφέρεται στο άρθρο 22.  

Or. en
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Τροπολογία 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Πριν υποβάλει τα σχέδια στην Επιτροπή, η 
Αρχή διενεργεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις για τους τεχνικούς κανόνες 
και προβαίνει σε ανάλυση του δυνητικού 
κόστους/οφέλους. Η Αρχή διεξάγει 
αξιολόγηση του αντικτύπου των τεχνικών 
κανόνων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κανόνες με δεσμευτικό νομικό αποτέλεσμα θα πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση 
αντικτύπου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα περιορίζονται σε τεχνικές λεπτομέρειες και δεν 
θα περιλαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής.

Τροπολογία 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της νομοθεσίας και η αναλογικότητα θα πρέπει να έχουν πλήρη ισχύ στο νέο 
πλαίσιο εποπτείας. Οι διαβουλεύσεις και η εκτίμηση αντικτύπου «όπου είναι σκόπιμο» δεν 
αρκούν. Χρειάζονται συστηματικές διαβουλεύσεις και αναλύσεις κόστους/οφέλους για την 
κατάρτιση τεχνικών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαφάνεια και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. 
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Τροπολογία 245
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων τεχνικών κανόνων, η Επιτροπή 
εγκρίνει τα σχέδια εποπτικών κανόνων 
εάν συμφωνούν με την ενωσιακή 
νομοθεσία. Εντός της ίδιας περιόδου, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων με τροποποιήσεις, σε 
περίπτωση που έχουν καταρτιστεί ως
κανονιστικά πρότυπα. Και στις δύο 
περιπτώσεις η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα 
κατά ένα μήνα.

Or. en

Τροπολογία 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει, θα τα απορρίψει ή θα 
τα τροποποιήσει. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 
ένα μήνα. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την απόφασή της, 
και αναφέρει τους λόγους για την 
απόφαση αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΑΕΣ πρέπει να είναι ανεξάρτητη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για το λόγο αυτό, η επιρροή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τελική εκδοχή των δεσμευτικών τεχνικών κανόνων πρέπει να 
είναι αυστηρά περιορισμένη. Η Επιτροπή πρέπει να έχει δικαίωμα να αποφασίζει αν θα εγκρίνει 
τους κανόνες. Ωστόσο, αν η Επιτροπή αποφασίσει να μην εγκρίνει τους κανόνες, πρέπει να 
προτείνει αιτιολογημένες τροποποιήσεις και να τις διαβιβάσει στην ΕΑΑΕΣ. Η Αρχή, αφού 
εξετάσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο κανόνων και 
να το υποβάλει εκ νέου στην Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του. 
Τούτο θα διευκολύνει το διάλογο μεταξύ ΕΑΑΕΣ και Επιτροπής, θα προσφέρει μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και θα διαφυλάξει την ανεξαρτησία της ΕΑΑΕΣ.

Τροπολογία 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εάν η Επιτροπή προτίθεται να μην 
εγκρίνει τους κανόνες, επιστρέφει το 
σχέδιο κανόνων στην Αρχή, εξηγώντας 
της εγγράφως τους λόγους για τους 
οποίους αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον 
της Ένωσης, στην αρχή της 
αναλογικότητας ή στην ενσωμάτωση του 
εσωτερικού. Μέσα σε διάστημα έξι 
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εβδομάδων από την παραλαβή της 
γραπτής αιτιολόγησης από την Επιτροπή, 
η Αρχή πρέπει να τροποποιήσει το σχέδιο 
κανόνων κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανησυχίες της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει εξουσία για την τροποποίηση τεχνικών κανόνων που εγκρίνει 
η ΕΑΤ, για λόγους σεβασμού της ανεξαρτησίας της Αρχής. Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόζει 
τα τεχνικά πρότυπα με διαδικασία επικύρωσης  του δικαιώματος ελέγχου. Συνεπώς, θα 
μπορούσε να αντιταχθεί σε τεχνικό κανόνα μόνο αν θεωρεί ότι η απόφαση της ΕΑΤ έρχεται σε 
σύγκρουση με το δημόσιο συμφέρον στην Κοινότητα, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας 
ή εμποδίζει την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει 
απλά να διακόπτεται και το κώλυμα να εξηγείται εγγράφως, προκειμένου η ΕΑΤ να μπορεί να 
καταρτίσει δεύτερη πρόταση.

Τροπολογία 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τους κανόνες, 
προτείνει αιτιολογημένες τροποποιήσεις 
και επιστρέφει τα σχέδια κανόνων στην 
Αρχή. Η Αρχή μπορεί να τροποποήσει τα 
σχέδια κανόνων με βάση τις αλλαγές που 
προτείνει η Επιτροπή, και να υποβάλει εκ 
νέου τα σχέδια κανόνων στην Επιτροπή 
προς έγκριση. 

Or. en

Justification

Η ΕΑΑΕΣ πρέπει να είναι ανεξάρτητη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για το λόγο αυτό, η επιρροή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τελική εκδοχή των δεσμευτικών τεχνικών κανόνων πρέπει να 
είναι αυστηρά περιορισμένη. Η Επιτροπή πρέπει να έχει δικαίωμα να αποφασίζει αν θα εγκρίνει 
τους κανόνες. Ωστόσο, αν η Επιτροπή αποφασίσει να μην εγκρίνει τους κανόνες, πρέπει να 
προτείνει αιτιολογημένες τροποποιήσεις και να τις διαβιβάσει στην ΕΑΑΕΣ. Η Αρχή, αφού 
εξετάσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο κανόνων και 
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να το υποβάλει εκ νέου στην Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του. 
Τούτο θα διευκολύνει το διάλογο μεταξύ ΕΑΑΕΣ και Επιτροπής, θα προσφέρει μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και θα διαφυλάξει την ανεξαρτησία της ΕΑΑΕΣ. 

Τροπολογία 250
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή 
ενημερώνει την Αρχή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την απόφασή της, και αναφέρει τους 
λόγους για την απόφαση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 251
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή των 
τροποποιημένων κανόνων, η Επιτροπή 
πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την 
έγκριση ή την απόρριψή τους και να 
ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
απόφασή της, αναφέροντας το λόγο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΑΕΣ πρέπει να είναι ανεξάρτητη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για το λόγο αυτό, η επιρροή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τελική εκδοχή των δεσμευτικών τεχνικών κανόνων πρέπει να 
είναι αυστηρά περιορισμένη. Η Επιτροπή πρέπει να έχει δικαίωμα να αποφασίζει αν θα εγκρίνει 
τους κανόνες. Ωστόσο, αν η Επιτροπή αποφασίσει να μην εγκρίνει τους κανόνες, πρέπει να 
προτείνει αιτιολογημένες τροποποιήσεις και να τις διαβιβάσει στην ΕΑΑΕΣ. Η Αρχή, αφού 
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εξετάσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο κανόνων και 
να το υποβάλει εκ νέου στην Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του. 
Τούτο θα διευκολύνει το διάλογο μεταξύ ΕΑΑΕΣ και Επιτροπής, θα προσφέρει μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και θα διαφυλάξει την ανεξαρτησία της ΕΑΑΕΣ. 

Τροπολογία 252
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίζει  τα 
κανονιστικά πρότυπα ως πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση  σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφοι α και β του παρόντος 
κανονισμού, και να εγκρίνει τα πρότυπα 
εποπτείας ως κανόνες εφαρμογής, με τη 
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 291 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε ένα μήνα αφότου παραλάβει 
τους τροποποιημένους κανόνες από την 
Αρχή, η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει 
σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψή 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΑΕΣ πρέπει να είναι ανεξάρτητη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για το λόγο αυτό, η επιρροή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τελική εκδοχή των δεσμευτικών τεχνικών κανόνων πρέπει να 
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είναι αυστηρά περιορισμένη. Η Επιτροπή πρέπει να έχει δικαίωμα να αποφασίζει αν θα εγκρίνει 
τους κανόνες. Ωστόσο, αν η Επιτροπή αποφασίσει να μην εγκρίνει τους κανόνες, πρέπει να 
προτείνει αιτιολογημένες τροποποιήσεις και να τις διαβιβάσει στην ΕΑΑΕΣ. Η Αρχή, αφού 
εξετάσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο κανόνων και 
να το υποβάλει εκ νέου στην Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του. 
Τούτο θα διευκολύνει το διάλογο μεταξύ ΕΑΑΕΣ και Επιτροπής, θα προσφέρει μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και θα διαφυλάξει την ανεξαρτησία της ΕΑΑΕΣ. 

Τροπολογία 254
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Όταν ολοκληρωθεί η σχετική 
διαδικασία, οι κανόνες δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο Κανόνες ΕΕ κατ’ 
εξουσιοδότηση ή Κανόνες εφαρμογής της 
ΕΕ, αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 255
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ενιαίο Εγχειρίδιο πρέπει να 
ενημερώνεται τακτικά και να 
προσαρμόζεται σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en



PE439.455v01-00 80/88 AM\808172EL.doc

EL

Τροπολογία 256
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στην ετήσια έκθεσή της η Αρχή 
διαπιστώνει ποιες από τις εθνικές αρχές 
δεν έχουν συμμορφωθεί με τα 
κανονιστικά ή τα εποπτικά πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση σχετικά με τον 
καθορισμό τεχνικών κανόνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, 
ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη 
χρονική περίοδο. 
2. Μόλις εγκρίνει μια κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή κοινοποιεί το γεγονός 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 7β έως 7δ.
4. Στην έκθεση που ορίζεται στο άρθρο 
35, η Αρχή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως προς 
τους τεχνικούς κανόνες που έχουν 
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εγκριθεί και διαπιστώνει ποιες από τις 
εθνικές αρχές δεν έχουν συμμορφωθεί με 
αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 258
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έγκριση των 
κανονιστικών προτύπων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 7, ανατίθενται 
στην Επιτροπή για αόριστη χρονική 
περίοδο εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
από την τομεακή νομοθεσία. 
2. Μόλις εγκρίνει μια κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή κοινοποιεί το γεγονός 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 7β και 7γ.

Or. en

Τροπολογία 259
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
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Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 μπορεί να ανακαλείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσίας 
αναλαμβάνει να ενημερώσει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, 
αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες 
που θα μπορούσαν να ανακληθούν.
3. Η απόφαση περί ανάκλησης τερματίζει 
την ανάθεση των εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Η απόφαση έχει άμεση ισχύ ή τίθεται σε 
ισχύ σε μεταγενέστερη προθεσμία που 
καθορίζεται σ' αυτήν. Δεν θίγει ο κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη. Η απόφαση δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμμόρφωση προς τις νέες διαδικασίες επιτροπολογίας. Δεν θα πρέπει να προβλέπεται 
υποχρέωση του Κοινοβουλίου να παρέχει εγγράφως τους λόγους της ανάκλησης. 

Τροπολογία 260
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7γ

Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
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πράξη εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, 
δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις τόσο 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 
από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που 
αναφέρεται εκεί.
Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου και 
σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να ενημερώσουν την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
προβάλουν αντιρρήσεις σε μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που 
ορίζεται στις διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω 
πράξη δεν τίθεται σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμμόρφωση προς τις νέες διαδικασίες επιτροπολογίας. Δεν θα πρέπει να προβλέπεται 
υποχρέωση του Κοινοβουλίου να παρέχει εγγράφως τους λόγους της αντίρρησης. 
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Τροπολογία 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 μπορεί να ανακαλείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν και κατά πόσο θα ανακληθεί η 
ανάθεση εξουσίας ενημερώνει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός 
λογικού χρονικού διαστήματος πριν από 
τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις κατ' εξουσιοδότηση 
εξουσίες που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης και 
τους πιθανούς λόγους για την ανάκληση.
3. Η απόφαση περί ανάκλησης αναφέρει 
τους λόγους της ανάκλησης και 
περατώνει την ανάθεση των εξουσιών 
που προσδιορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ ή 
τίθεται σε ισχύ σε μεταγενέστερη 
προθεσμία που καθορίζεται σ' αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των τεχνικών κανόνων που 
ισχύουν ήδη. Η απόφαση δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 262
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 μπορεί να ανακαλείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν και κατά πόσο θα ανακληθεί η 
ανάθεση εξουσίας ενημερώνει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός 
λογικού χρονικού διαστήματος πριν από 
τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις κατ' εξουσιοδότηση 
εξουσίες που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης και 
τους πιθανούς λόγους για την ανάκληση.
3. Η απόφαση περί ανάκλησης έχει άμεση 
ισχύ ή τίθεται σε ισχύ σε μεταγενέστερη 
προθεσμία που καθορίζεται σ' αυτή. Δεν 
θίγει ο κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Η απόφαση 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7γ
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Διατύπωση αντιρρήσεων για τους 
τεχνικούς κανόνες

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται 
στις διατάξεις της. 
Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου και 
σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να ενημερώσουν την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
προβάλουν αντιρρήσεις σε μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που 
ορίζεται στις διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για 
ένα τεχνικό κανόνα πράξη, αυτός δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που 
προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους 
λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en
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Τροπολογία 264
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7γ
Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται 
στις διατάξεις της. 
Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου και 
σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να ενημερώσουν την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
προβάλουν αντιρρήσεις σε μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που 
ορίζεται στις διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω 
πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό 
όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις 
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εκθέτει τους λόγους για τους οποίους 
αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη.

Or. en

Τροπολογία 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7δ
Μη έγκριση ή τροποποίηση των σχεδίων 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
1. Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα σχέδια 
πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ή τα 
τροποποιήσει, ενημερώνει σχετικά την 
Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εκθέτοντας τους λόγους. 
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός, να 
καλέσει τον αρμόδιο επίτροπο μαζί με τον 
πρόεδρο της Αρχής σε ειδική συνεδρίαση 
της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου για να 
εκθέσουν και να εξηγήσουν τις 
διιστάμενες απόψεις τους.

Or. en


