
AM\808173EL.doc PE439.456v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

2009/0144(COD)

24.3.2010

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
146 - 304

Αιτιολογικές σκέψεις + Άρθρα 1-8

Σχέδιο έκθεσης
Sven Giegold
(PE438.409v01-00)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

Πρόταση κανονισμού
(COM(2009)0503 – C7–0167/2009 – 2009/0144(COD))



PE439.456v01-00 2/113 AM\808173EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\808173EL.doc 3/113 PE439.456v01-00

EL

Τροπολογία 146
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών Και Αγορών

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής Κινητών Αξιών Και 
Αγορών

Or. en

Τροπολογία 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 συμμετεχόντων 
στις χρηματαγορές στο εθνικό επίπεδο και 
να παραχωρεί σε σώματα εποπτών 
κεντρικό ρόλο όσον αφορά την εποπτεία 
διασυνοριακών ομίλων. Επίσης πρέπει να 
επιτευχθούν μεγαλύτερη εναρμόνιση και η 
συνεκτική εφαρμογή των κανόνων για 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
και τις αγορές σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Πρέπει να συσταθούν μια 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών, καθώς και μια Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

(7) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας πρέπει να 
είναι δίκτυο εθνικών και ενωσιακών
εποπτικών αρχών, το οποίο να αφήνει την 
καθημερινή εποπτεία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, εφόσον αυτά δεν έχουν 
ενωσιακή διάσταση, στο εθνικό επίπεδο.
Η εποπτεία διασυνοριακών ιδρυμάτων 
που δεν έχουν ενωσιακή διάσταση 
ασκείται από σώματα εποπτών. Η Αρχή 
θα αναλάβει βαθμιαία την εποπτεία 
ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση. 
Επίσης πρέπει να επιτευχθούν μεγαλύτερη 
εναρμόνιση και η συνεκτική εφαρμογή των 
κανόνων για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές σε ολόκληρη την Ένωση. Πρέπει 
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Συντάξεων και μια Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών (Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές). 

να συσταθούν μια Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και 
μια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) και μια Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή (Τράπεζες), καθώς και μια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Μικτή 
Επιτροπή). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου αποτελεί τμήμα 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.

Or. en

Τροπολογία 148
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι νομικές πράξεις που ορίζουν τα 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή, είναι οι εξής: οδηγία 97/9/EK 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 
σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης 
των επενδυτών, οδηγία 98/26/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά 
με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα 
συστήματα πληρωμών και στα συστήματα 
διακανονισμού αξιογράφων, οδηγία 
2001/34/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Μαΐου 2001 σχετικά με την εισαγωγή 
κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και 
τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που 
πρέπει να δημοσιεύονται, οδηγία 
2002/47/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Ιουνίου 2002 για τις συμφωνίες παροχής 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας, οδηγία 

(11) Οι νομικές πράξεις που ορίζουν τα 
καθήκοντα των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή, είναι οι εξής: οδηγία 97/9/EK 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 
σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης 
των επενδυτών, οδηγία 98/26/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά 
με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα 
συστήματα πληρωμών και στα συστήματα 
διακανονισμού αξιογράφων, οδηγία 
2001/34/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Μαΐου 2001 σχετικά με την εισαγωγή 
κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και 
τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που 
πρέπει να δημοσιεύονται, οδηγία 
2002/47/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Ιουνίου 2002 για τις συμφωνίες παροχής 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας, οδηγία 
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2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη 
συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
και επιχειρήσεων επενδύσεων 
χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών 
δραστηριοτήτων, οδηγία 2003/6/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για 
τις πράξεις προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις 
χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση 
αγοράς), οδηγία 2003/71/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή 
τους προς διαπραγμάτευση και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/EK, 
οδηγία 2004/25/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς, οδηγία 
2004/39/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, οδηγία 
2004/109/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση 
των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά 
με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες 
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/34/ΕK, οδηγία 2005/60/EK
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση 
παράνομων εσόδων και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, οδηγία 2002/65/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 
σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία 

2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη 
συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
και επιχειρήσεων επενδύσεων 
χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών 
δραστηριοτήτων, οδηγία 2003/6/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για 
τις πράξεις προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις 
χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση 
αγοράς), οδηγία 2003/71/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή 
τους προς διαπραγμάτευση και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/EK, 
οδηγία 2004/39/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, οδηγία 
2004/109/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση 
των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά
με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες 
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/34/ΕK, οδηγία 2005/60/EK 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση 
παράνομων εσόδων και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, οδηγία 2002/65/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 
σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές, οδηγία 2006/49/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για την 
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χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές, οδηγία 2006/49/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για την 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση), με 
την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά 
την προληπτική εποπτεία, οδηγία 
2009/65/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες, οδηγία … (μελλοντική 
οδηγία ΔΟΕΕ), και κανονισμός … 
(μελλοντικός κανονισμός σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων της 
Επιτροπής που βασίζονται στις παραπάνω 
πράξεις, και κάθε άλλης κοινοτικής
νομοθετικής πράξης που αναθέτει 
καθήκοντα στην Αρχή.

επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση), με 
την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά 
την προληπτική εποπτεία, οδηγία 
2009/65/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες, οδηγία … (μελλοντική 
οδηγία ΔΟΕΕ), και κανονισμός … 
(μελλοντικός κανονισμός σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων της 
Επιτροπής που βασίζονται στις παραπάνω 
πράξεις, και κάθε άλλης ενωσιακής 
νομοθετικής πράξης που αναθέτει 
καθήκοντα στην Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).
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Τροπολογία 149
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά 
τα σχέδια τεχνικών κανόνων σύμφωνα με 
το ενωσιακό δίκαιο, προκειμένου να τους 
προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ. 
Μπορεί να επιλέγει να τα απορρίψει εν
μέρει ή στο σύνολό τους εάν, για 
παράδειγμα, τα σχέδια τεχνικών κανόνων 
είναι ασυμβίβαστα με το ενωσιακό 
δίκαιο, δεν τηρούν την αρχή της 
αναλογικότητας ή αντιβαίνουν στις 
θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής 
αγοράς για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, όπως οι αρχές αυτές 
αντικατοπτρίζονται στο κεκτημένο της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Για να 
εξασφαλίσει ομαλή και ταχεία διαδικασία 
έγκρισης των κανόνων αυτών, η 
Επιτροπή πρέπει να υπόκειται σε χρονικό 
περιορισμό για τη λήψη της απόφασης 
έγκρισης, μερικής έγκρισης ή απόρριψής 
τους. Η διαδικασία κατάρτισης τεχνικών 
κανόνων του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
θέματα που αποτελούν αντικείμενο των 
τεχνικών κανόνων δεν περιλαμβάνουν 
αποφάσεις πολιτικής και το περιεχόμενό 
τους οριοθετείται από τις ενωσιακές 
νομοθετικές 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν πρέπει να έχει την εξουσία να τροποποιεί τεχνικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί 
είναι τεχνικής φύσεως και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταρτίζονται μόνον από τεχνικούς 
εμπειρογνώμονες στους κόλπους της ΕΕΑ. Σε περίπτωση που οι κανόνες είναι ακατάλληλοι για 
νομικούς λόγους ή για λόγους που συνδέονται με την ενιαία αγορά, η Επιτροπή μπορεί να τους 
απορρίψει εν όλω ή εν μέρει.

Τροπολογία 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου 
αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλιστούν, μέσω ενιαίου εγχειριδίου, 
ισότιμοι όροι και επαρκής προστασία των
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. 
Κατά την κατάρτιση των τεχνικών 
κανόνων, η Αρχή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορετικές δομές και τα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
Συγκεκριμένα, οι Αρχές μεριμνούν ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται 
περιττή επιβάρυνση για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
την έδρα τους στην Ένωση, ανήκουν στα 
μέλη τους και διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η Επιτροπή πρέπει να 
εγκρίνει αυτά τα σχέδια τεχνικών κανόνων 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, 
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χρονικό περιορισμό όσον αφορά την 
εγκριτική της απόφαση. 

προκειμένου να τους προσδώσει 
δεσμευτική νομική ισχύ. Τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων πρέπει να εγκριθούν 
από την Επιτροπή και να τροποποιηθούν 
εάν, για παράδειγμα, είναι ασυμβίβαστα 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

Τροπολογία 151
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου 
αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλιστούν, μέσω ενιαίου εγχειριδίου, 
ισότιμοι όροι και επαρκής προστασία των 
επενδυτών και των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Επειδή η Αρχή 
αποτελεί φορέα με μεγάλη εξειδικευμένη 
πείρα, είναι συμφέρον και σκόπιμο να της 
ανατεθεί, σε τομείς καθοριζόμενους από το 
κοινοτικό δίκαιο, η εκπόνηση σχεδίων 
τεχνικών κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν 
επιλογές πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να 
εγκρίνει αυτά τα σχέδια τεχνικών κανόνων 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 
προκειμένου να τους προσδώσει 
δεσμευτική νομική ισχύ. Τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων πρέπει να εγκριθούν 

(14) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου 
αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλιστούν, μέσω ενιαίου εγχειριδίου, 
ισότιμοι όροι και επαρκής προστασία των 
επενδυτών και των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Επειδή η Αρχή 
αποτελεί φορέα με μεγάλη εξειδικευμένη 
πείρα, είναι συμφέρον και σκόπιμο να της 
ανατεθεί, σε τομείς καθοριζόμενους από το 
ενωσιακό δίκαιο, η εκπόνηση σχεδίων 
τεχνικών κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν 
επιλογές πολιτικής. Επομένως, οι κανόνες 
αυτοί δεν πρέπει να έρχονται σε 
σύγκρουση με τη νομοθεσία οιουδήποτε 
κράτους μέλους δεδομένου ότι μια τέτοια 
νομοθεσία υποδηλώνει την ύπαρξη 
πολιτικής επιλογής. Η Επιτροπή πρέπει να 



PE439.456v01-00 10/113 AM\808173EL.doc

EL

από την Επιτροπή και να τροποποιηθούν
εάν, για παράδειγμα, δεν τηρούν την αρχή 
της αναλογικότητας ή αντιβαίνουν στις 
θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που 
αντικατοπτρίζονται στο κεκτημένο της 
κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω 
τομέα. Για να εξασφαλίσει ομαλή και 
ταχεία διαδικασία έγκρισης των κανόνων 
αυτών, η Επιτροπή πρέπει να υπόκειται σε 
χρονικό περιορισμό όσον αφορά την 
εγκριτική της απόφαση. 

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 βάσει 
σαφών και διαφανών αρχών και να 
απορριφθούν εάν, για παράδειγμα, είναι 
ασυμβίβαστα 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

Τροπολογία 152
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου 
αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλιστούν, μέσω ενιαίου εγχειριδίου, 
ισότιμοι όροι και επαρκής προστασία των 
επενδυτών και των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Επειδή η Αρχή 
αποτελεί φορέα με μεγάλη εξειδικευμένη 
πείρα, είναι συμφέρον και σκόπιμο να της 
ανατεθεί,, σε τομείς καθοριζόμενους από 
το κοινοτικό δίκαιο, η εκπόνηση σχεδίων 
τεχνικών κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν 
επιλογές πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να 

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

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 
από την Επιτροπή, δεν πρέπει όμως να 
τροποποιηθούν από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή πρέπει να απορρίψει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων μόνον εάν είναι 
ασυμβίβαστα 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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστούν τόσο η ανεξαρτησία της Αρχής όσο και ο σεβασμός προς την 
εμπειρογνωμοσύνη της, η Επιτροπή δεν πρέπει να έχει την εξουσία να τροποποιεί τους 
τεχνικούς κανόνες που προτείνονται από την Αρχή. Η Επιτροπή πρέπει να έχει μόνον το 
δικαίωμα να ελέγχει τα σχέδια τεχνικών κανόνων και, στη συνέχεια, να τα εγκρίνει ή να τα 
απορρίπτει βάσει σαφών και διαφανών αρχών.

Τροπολογία 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η διαδικασία κατάρτισης τεχνικών 
κανόνων του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής να εγκρίνει με 
ίδια πρωτοβουλία μέτρα εφαρμογής σε 
πλαίσιο διαδικασιών επιτροπολογίας στο 

(15) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά 
τα σχέδια τεχνικών κανόνων, 
προκειμένου να τους προσδώσει 
δεσμευτική νομική ισχύ. Μπορεί να 
επιλέγει να τα απορρίψει εν μέρει ή στο 
σύνολό τους εάν, για παράδειγμα, τα 
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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. 

σχέδια τεχνικών κανόνων είναι 
ασυμβίβαστα με το ενωσιακό δίκαιο, δεν 
τηρούν την αρχή της αναλογικότητας ή 
αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως οι 
αρχές αυτές αντικατοπτρίζονται στο 
κεκτημένο της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Για να 
εξασφαλίσει ομαλή και ταχεία διαδικασία
έγκρισης των κανόνων αυτών, η 
Επιτροπή πρέπει να υπόκειται σε χρονικό 
περιορισμό για τη λήψη της απόφασης 
έγκρισης, μερικής έγκρισης ή απόρριψής 
τους. Η διαδικασία κατάρτισης τεχνικών 
κανόνων του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
θέματα που αφορούν οι τεχνικοί κανόνες 
δεν περιλαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής 
και το περιεχόμενό τους οριοθετείται από 
τις ενωσιακές 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. 

Or. en

Τροπολογία 154
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα απαιτούν 

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

Or. en

Τροπολογία 155
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα απαιτούν 
ταχεία και εναρμονισμένη απόκριση σε 
κοινοτικό επίπεδο. Επομένως, η Αρχή 
πρέπει να μπορεί να ζητεί από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές να προβαίνουν σε 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης 

(21) 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 
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ανάγκης. Επειδή ο προσδιορισμός μιας 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
συνεπάγεται σημαντικό βαθμό 
διακριτικής ευχέρειας, την εξουσία αυτή 
πρέπει να ασκεί η Επιτροπή. Για την 
εξασφάλιση αποτελεσματικής αντίδρασης 
στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
περίπτωση παράλειψης των αρμόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως 
έσχατη λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες 
άμεσα στους συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές για τομείς του κοινοτικού 
δικαίου οι οποίοι ισχύουν άμεσα για 
αυτούς, με στόχο την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της κρίσης και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές.

κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Δεδομένης 
της ευαίσθητης φύσης του θέματος, την 
εξουσία για να προσδιορίζει ότι υφίσταται 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
ασκεί το Συμβούλιο, κατόπιν κατάλληλων 
διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, το 
ΕΣΣΚ και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με 
τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. 

Or. en

Τροπολογία 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα απαιτούν 
ταχεία και εναρμονισμένη απόκριση σε 
κοινοτικό επίπεδο. Επομένως, η Αρχή 
πρέπει να μπορεί να ζητεί από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές να προβαίνουν σε 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. Επειδή ο προσδιορισμός μιας 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
συνεπάγεται σημαντικό βαθμό διακριτικής 
ευχέρειας, την εξουσία αυτή πρέπει να 
ασκεί η Επιτροπή. Για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής αντίδρασης στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
περίπτωση παράλειψης των αρμόδιων 

(21) 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 αρμόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
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εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 
λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
στους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
για τομείς του κοινοτικού δικαίου οι 
οποίοι ισχύουν άμεσα για αυτούς, με στόχο 
την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης 
και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στις αγορές.

να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 
λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
στους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
για τομείς του ενωσιακού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα για αυτούς, με στόχο την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές.

Or. en

Τροπολογία 157
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) 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. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου πρέπει να προσδιορίζει πότε 
υπάρχει κατάσταση 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 στους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές για 
τομείς του ενωσιακού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα για αυτούς, με στόχο την 
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την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης 
και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στις αγορές.

άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ επιβάλλει την 
ανάληψη συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση δυνητικών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, διότι η κρίση που εκδηλώνεται σε κράτος μέλος μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα πέραν 
των συνόρων του. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να διαθέτει το ΕΣΣΚ την εξουσία να 
προσδιορίζει πότε υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το ΕΣΣΚ είναι το πλέον κατάλληλο 
όργανο για να προσδιορίζει δυνητικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεδομένου ότι είναι ένα 
τεχνικό σώμα που έχει δημιουργηθεί για να παρακολουθεί και να αποτιμά δυνητικές απειλές για 
την οικονομική σταθερότητα.

Τροπολογία 158
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα απαιτούν 
ταχεία και εναρμονισμένη απόκριση σε 
κοινοτικό επίπεδο. Επομένως, η Αρχή 
πρέπει να μπορεί να ζητεί από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές να προβαίνουν σε 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. Επειδή ο προσδιορισμός μιας 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
συνεπάγεται σημαντικό βαθμό διακριτικής 
ευχέρειας, την εξουσία αυτή πρέπει να 
ασκεί η Επιτροπή. Για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής αντίδρασης στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
περίπτωση παράλειψης των αρμόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 

(21) 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. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου πρέπει να προσδιορίζει πότε 
υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η 
Επιτροπή πρέπει να κηρύσσει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης βάσει σύστασης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου. Για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής αντίδρασης στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
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λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
στους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
για τομείς του κοινοτικού δικαίου οι 
οποίοι ισχύουν άμεσα για αυτούς, με στόχο 
την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης 
και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στις αγορές.

περίπτωση παράλειψης των αρμόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 
λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
στους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
για τομείς του ενωσιακού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα για αυτούς, με στόχο την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να προσδιορίζει την ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, δεδομένου ότι το να εκτιμηθεί εάν υπάρχει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης ή όχι συνεπάγεται σημαντικό βαθμό διακριτικής ευχέρειας, πρέπει, σύμφωνα με τη 
συμβατικό δίκαιο, να είναι η Επιτροπή η νομική οντότητα η οποία θα λάβει την τελική 
απόφαση.

Τροπολογία 159
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Επιπλέον, η διακήρυξη για την 
ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος η οποία εγκρίθηκε κατά τη 
σύνοδο κορυφής των ηγετών της G-20 
που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 
2 Απριλίου 2009 ζητούσε την κατάρτιση 
κατευθυντηρίων γραμμών για τα 
εποπτικά σώματα και τη στήριξη της 
δημιουργίας και της λειτουργίας τους 
καθώς και της συμμετοχής σε αυτά, 
μεταξύ άλλων μέσω του συνεχούς 
εντοπισμού των συστημικά 
σημαντικότερων διασυνοριακών 
επιχειρήσεων. 

Or. en
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Τροπολογία 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
αρμόδιων αρχών σε διάφορα κράτη μέλη, 
η Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να 
ρυθμίζει διαφωνίες μεταξύ αυτών των 
αρμόδιων αρχών με δεσμευτικό τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 
εποπτών. Πρέπει να προβλέπεται ένα 
στάδιο συμβιβασμού, κατά το οποίο οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία. Η αρμοδιότητα της Αρχής 
πρέπει να καλύπτει διαφωνίες σχετικά με 
διαδικαστικές υποχρεώσεις στη διαδικασία 
συνεργασίας καθώς και σχετικά με την 
ερμηνεία και την εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου σε εποπτικές αποφάσεις. Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές για 
τομείς του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα γι’ αυτούς. 

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
αρμόδιων αρχών σε διάφορα κράτη μέλη, 
η Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να 
ρυθμίζει διαφωνίες μεταξύ αυτών των 
αρμόδιων αρχών με δεσμευτικό τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 
εποπτών. Πρέπει να προβλέπεται ένα 
στάδιο συμβιβασμού, κατά το οποίο οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία. Η αρμοδιότητα της Αρχής 
πρέπει να καλύπτει διαφωνίες σχετικά με 
διαδικαστικές υποχρεώσεις στη διαδικασία 
συνεργασίας καθώς και σχετικά με την 
ερμηνεία και την εφαρμογή του 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 στους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές για 
τομείς του ενωσιακού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα γι’ αυτούς. Στις 
περιπτώσεις που η σχετική νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνει περιθώρια 
διακριτής ευχέρειας στα κράτη μέλη, οι 
αποφάσεις της Αρχής δεν μπορούν να 
αντικαθιστούν την άσκηση αυτής της 
διακριτικής ευχέρειας σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski 

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
αρμόδιων αρχών σε διάφορα κράτη μέλη, 
η Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να 
ρυθμίζει διαφωνίες μεταξύ αυτών των 
αρμόδιων αρχών με δεσμευτικό τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 
εποπτών. Πρέπει να προβλέπεται ένα 
στάδιο συμβιβασμού, κατά το οποίο οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία. Η αρμοδιότητα της Αρχής 
πρέπει να καλύπτει διαφωνίες σχετικά με 
διαδικαστικές υποχρεώσεις στη 
διαδικασία συνεργασίας καθώς και 
σχετικά με την ερμηνεία και την 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε 
εποπτικές αποφάσεις. Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές για 
τομείς του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα γι’ αυτούς. 

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
αρμόδιων αρχών σε διάφορα κράτη μέλη, 
η Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να 
ρυθμίζει διαφωνίες μεταξύ αυτών των 
αρμόδιων αρχών με δεσμευτικό τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 
εποπτών. Πρέπει να προβλέπεται ένα 
στάδιο συμβιβασμού, κατά το οποίο οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία. Η αρμοδιότητα της Αρχής στον 
εν λόγω τομέα πρέπει να προσδιορίζεται 
στην τομεακή νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το 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 στους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές για 
τομείς του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα γι’ αυτούς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία απορρέει από την τροπολογία στο άρθρο 11, παράγραφος 1, που 
αφορά το πεδίο εφαρμογής της "δεσμευτικής μεσολάβησης". Το υπό εξέταση σχέδιο κανονισμού 
θα προσδιορίζει μόνον τις εξουσίες της ΕΑΚΑΑ στην άσκηση "δεσμευτικής μεσολάβησης" 
καθώς και τη διαδικασία. Το πεδίο εφαρμογής της "δεσμευτικής μεσολάβησης" θα καθορίζεται 
για κάθε περίπτωση χωριστά στην τομεακή νομοθεσία.
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Τροπολογία 162
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
αρμόδιων αρχών σε διάφορα κράτη μέλη, 
η Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να 
ρυθμίζει διαφωνίες μεταξύ αυτών των 
αρμόδιων αρχών με δεσμευτικό τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 
εποπτών. Πρέπει να προβλέπεται ένα 
στάδιο συμβιβασμού, κατά το οποίο οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία. Η αρμοδιότητα της Αρχής 
πρέπει να καλύπτει διαφωνίες σχετικά με 
διαδικαστικές υποχρεώσεις στη διαδικασία 
συνεργασίας καθώς και σχετικά με την 
ερμηνεία και την εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου σε εποπτικές αποφάσεις. Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές για 
τομείς του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα γι’ αυτούς. 

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
αρμόδιων αρχών σε διάφορα κράτη μέλη, 
η Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να 
ρυθμίζει διαφωνίες μεταξύ αυτών των 
αρμόδιων αρχών με δεσμευτικό τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 
εποπτών. Πρέπει να προβλέπεται ένα 
στάδιο συμβιβασμού, κατά το οποίο οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία. Η αρμοδιότητα της Αρχής 
πρέπει να καλύπτει διαφωνίες σχετικά με 
διαδικαστικές υποχρεώσεις στη διαδικασία 
συνεργασίας καθώς και σχετικά με την 
ερμηνεία και την εφαρμογή του 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 στους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές για 
τομείς του ενωσιακού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα γι’ αυτούς. Το ίδιο ισχύει 
και για τις διαφωνίες εντός των σωμάτων 
εποπτών.

Or. en
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Τροπολογία 163
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Η ανάθεση καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων μπορεί να αποτελέσει 
χρήσιμο μέσο στη λειτουργία του δικτύου 
εποπτικών αρχών, προκειμένου να μειωθεί 
η άσκοπη επανάληψη εποπτικών εργασιών, 
να ενισχυθεί η συνεργασία και με τον 
τρόπο αυτό να γίνει περισσότερο
ομοιόμορφη η διαδικασία εποπτείας, 
καθώς επίσης να μειωθεί ο φόρτος που 
επιβαρύνει τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. Συνεπώς, ο κανονισμός πρέπει 
παράσχει σαφή νομική βάση για την 
ανάθεση αυτή. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να περιορίσουν τις εξουσίες της εθνικής 
εποπτικής αρχής στον τομέα της 
ανάθεσης των καθηκόντων της. 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 
ενωσιακή νομοθεσία μπορεί να 
εξειδικεύσει περαιτέρω τις αρχές για την 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων κατόπιν 
συμφωνίας. Η Αρχή πρέπει να διευκολύνει 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 164
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(27) Η Αρχή πρέπει να προάγει ενεργά μια 
συντονισμένη ενωσιακή εποπτική 
απόκριση, ειδικά 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 και συμβιβασμού. 
Οι δράσεις της Αρχής πρέπει να εστιάζουν 
ιδιαίτερα στην ομαλή ροή όλων των 
συναφών πληροφοριών μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών.

Or. en
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Τροπολογία 165
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πραγματοποίηση οικονομικών αναλύσεων θα επιτρέψει στην ΕΕΑ να λαμβάνει περισσότερο 
μελετημένες αποφάσεις σχετικά με την επίπτωση των ενεργειών της στην ευρύτερη αγορά, αλλά 
και τις επιπτώσεις που έχουν στις ενέργειές της τα γεγονότα στην ευρύτερη αγορά. Μια τέτοια 
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προσέγγιση είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 167
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

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 κινητών 
αξιών και αγορών, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές της Κοινότητας

(33) 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. Η Αρχή, 
προτού εγκρίνει σχέδια τεχνικών 
κανόνων, κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις, πρέπει να πραγματοποιεί 
εκτίμηση του αντίκτυπου με σκοπό να 
εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι βέλτιστες 
πρακτικές για υψηλής ποιότητας 
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(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
θεσμικών επενδυτών και λοιπών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), τους 
υπαλλήλους τους, και τους καταναλωτές 
και τους χρήστες των χρηματοποστωτικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών 
αξιών και αγορών πρέπει να εργάζεται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

ρύθμιση. Για λόγους παροχής 
αποτελεσματικής εξωτερικής επικουρίας, 
πρέπει να συσταθεί ομάδα 
συμφεροντούχων κινητών αξιών και 
αγορών, η οποία θα εκπροσωπεί στη 
δέουσα αναλογία τους συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές της Ευρωπαϊκής 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 
χρηματοποστωτικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Η 
ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και 
αγορών πρέπει να εργάζεται δραστήρια ως 
διεπαφή με άλλες ομάδες χρηστών στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
οι οποίες έχουν συσταθεί από την 
Επιτροπή ή σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπροσώπηση από διάφορους συμφεροντούχους πρέπει να είναι στη δέουσα αναλογία σε 
συνάρτηση με τα καθήκοντα που έχει να επιτελέσει η Αρχή· και αυτό το χαρακτηριστικό είναι 
σημαντικότερο από εκείνο της "σωστής αναλογίας".

Τροπολογία 168
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

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 

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

ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα συμφεροντούχων κινητών 
αξιών και αγορών, η οποία θα εκπροσωπεί 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Ευρωπαϊκής 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 χρηματοποστωτικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
Κινητών Αξιών και Αγορών πρέπει να 
αποτελείται τουλάχιστον από 15 
εκπροσώπους καταναλωτών και 
χρηστών, 5 ανεξάρτητους διακεκριμένους 
πανεπιστημιακούς και 10 εκπροσώπους 
του τομέα και των εργαζομένων σε αυτόν. 
Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών 
και αγορών πρέπει να εργάζεται δραστήρια 
ως διεπαφή με άλλες ομάδες χρηστών στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
οι οποίες έχουν συσταθεί από την 
Επιτροπή ή σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 169
Thijs Berman

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

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 

(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 
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τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα συμφεροντούχων κινητών 
αξιών και αγορών, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές της Κοινότητας
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
θεσμικών επενδυτών και λοιπών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), τους 
υπαλλήλους τους, και τους καταναλωτές
και τους χρήστες των χρηματοποστωτικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών 
αξιών και αγορών πρέπει να εργάζεται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα συμφεροντούχων κινητών 
αξιών και αγορών, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, θεσμικών επενδυτών και 
λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τους χρήστες των 
χρηματοποστωτικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Η 
ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και 
αγορών πρέπει να εργάζεται δραστήρια ως 
διεπαφή με άλλες ομάδες χρηστών στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
οι οποίες έχουν συσταθεί από την 
Επιτροπή ή σύμφωνα με την ενωσιακή
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις καταναλωτών είναι οργανωμένοι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων και των καταναλωτών. Δεδομένου ότι οι οργανώσεις αυτές 
γνωρίζουν εις βάθος τις διατομεακές δραστηριότητες, είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για να 
προστατεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων και των καταναλωτών στην ομάδα 
συμφεροντούχων.

Τροπολογία 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

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 

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

αποδοτικότητας, πρέπει να συσταθεί 
ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και 
αγορών, η οποία θα εκπροσωπεί στη 
σωστή αναλογία τους συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές της Ευρωπαϊκής 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 χρηματοποστωτικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών 
αξιών και αγορών πρέπει να εργάζεται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συμφεροντούχων πρέπει να έχει την ευκαιρία να διατυπώνει τη γνώμη της ή να 
σχολιάζει όλες τις εργασίες της Αρχής τις οποίες θεωρεί σημαντικές. Οι επιμέρους 
συμφεροντούχοι εντός της ομάδας πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι κατά πόσον επιθυμούν να 
διατυπώσουν γνώμη ή όχι.

Τροπολογία 171
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Σε σύγκριση με τους εκπροσώπους 
της βιομηχανίας που λαμβάνουν επαρκή 
χρηματοδότηση και έχουν καλές 
διασυνδέσεις, οι μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις είναι περιθωριοποιημένες στο 
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διάλογο σχετικά με το μέλλον των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στην 
αντίστοιχη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων. Το μειονέκτημα αυτό πρέπει 
να αντισταθμίζεται από επαρκή 
χρηματοδότηση των εκπροσώπων τους 
στην ομάδα συμφεροντούχων κινητών 
αξιών και αγορών.

Or. en

Τροπολογία 172
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(34) Την κύρια ευθύνη της διατήρησης της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κατά τη 
διαχείριση κρίσεων, ιδίως όταν πρόκειται 
για τη σταθεροποίηση μεμονωμένων 
συμμετεχόντων στις χρηματαγορές που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τη λήψη 
σχετικών αποφάσεων, φέρουν τα κράτη 
μέλη. Τα μέτρα της Αρχής σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης 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
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή απορρέει από τις τροπολογίες στο άρθρο 23 που αποσκοπούν στον 
περιορισμό της ρήτρας διασφάλισης.

Τροπολογία 173
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Εντός τριών ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή ορίζει με βάση την κτηθείσα 
πείρα σαφείς και αυστηρές 
κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το πότε 
μπορεί ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η 
ρήτρα διασφάλισης από τα κράτη μέλη. 
Η προσφυγή στη ρήτρα διασφάλισης 
αξιολογείται στη συνέχεια βάσει των εν 
λόγω κατευθυντηρίων γραμμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
respective case falls within the scope of the guidance.
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Τροπολογία 174
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(38) Την Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί ο 
πρόεδρος, πλήρους απασχόλησης, τον 
οποίο ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής 
την οποία διευθύνει 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

Τροπολογία 175
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(38) Την Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί ο 
πρόεδρος, πλήρους απασχόλησης, τον 
οποίο επιλέγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από έναν κατάλογο υποψηφίων τον οποίο 
έχει καταρτίσει 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
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το έργο της επιλογής του ατόμου που διαθέτει τα 
καταλληλότερα προσόντα για τη θέση του προέδρου θα ανατεθεί σε εκείνους που διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της εποπτείας σε εθνικό επίπεδο, ήτοι στις εθνικές 
εποπτικές αρχές. Τούτο αποτρέπει επίσης τον κίνδυνο "πολιτικοποιημένης" επιλογής, ο οποίος 
θα μπορούσε να υπάρξει εάν τον κατάλογο υποψηφίων κατήρτιζε ένα από τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα.

Τροπολογία 176
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(39) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
διατομεακώς η συνεκτικότητα των 
δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών, οι αρχές αυτές πρέπει 
να συντονίζονται σχολαστικά μέσω των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Μικτή 
Συμβουλευτική Επιτροπή) ("Η Μικτή 
Συμβουλευτική Επιτροπή") και να
καταλήγουν σε κοινές θέσεις, εφόσον είναι 
σκόπιμο. Η Μικτή Συμβουλευτική 
Επιτροπή πρέπει να συντονίζει τις 
λειτουργίες των τριών Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών σε σχέση με τους 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων. Όταν είναι σκόπιμο, οι 
πράξεις που εμπίπτουν επίσης στον τομέα 
αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) ή της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Τράπεζες) πρέπει να εγκρίνονται 
εκ παραλλήλου από τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές. Η Μικτή 
Συμβουλευτική Επιτροπή προεδρεύεται 
εκ περιτροπής σε ετήσια βάση από τους 
προέδρους των τριών Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών. Ο πρόεδρος της 
Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής 
πρέπει να είναι αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 



AM\808173EL.doc 33/113 PE439.456v01-00

EL

Κινδύνου. Η Μικτή Συμβουλευτική 
Επιτροπή πρέπει να έχει μόνιμη 
γραμματεία, στελεχωμένη με αποσπάσεις 
από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
άτυπη ανταλλαγή πληροφοριών και η 
ανάπτυξη κοινής νοοτροπίας στις τρεις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ορίζεται επακριβώς και λεπτομερώς ο ρόλος της Μικτής Επιτροπής που 
αναφέρεται στις προτάσεις της Επιτροπής. Η Μικτή Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΕΕΑ και να παρέχει τη δυνατότητα από κοινού απόκτησης 
γνώσεων μεταξύ των ΕΕΑ. Πρέπει επίσης να διαθέτει γραμματεία πλήρους απασχόλησης η 
οποία θα την επικουρεί στην επιτέλεση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένης της 
εποπτείας χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, και θα προβαίνει σε 
μικροοικονομική εξέταση των μακροοικονομικών θεμάτων στα οποία επικεντρώνεται η 
εργασία του προσωπικού της ΕΚΤ στους κόλπους της γραμματείας του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 177
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Πρέπει να προβλέπεται η εφαρμογή 
της νέας εποπτικής αρχιτεκτονικής και 
να αξιολογείται προσεκτικά η 
αποτελεσματικότητά της. Πρέπει να 
ληφθεί υπόψη σε μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη βάση η εξέλιξη της 
εποπτικής αρχιτεκτονικής προς ένα 
σύστημα το οποίο βασίζεται σε δύο μόνον 
αρχές, εκ των οποίων η μία είναι 
υπεύθυνη για τη μικροπροληπτική 
εποπτεία και η έτερη για τη διαφάνεια, 
την προστασία των επενδυτών και την 
ακεραιότητα της αγοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εποπτική αρχιτεκτονική της πρότασης της Επιτροπής είναι οργανωμένη βάσει του 
παραδοσιακού συστήματος εποπτικών αρχών που βασίζεται σε τύπους μεσαζόντων. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι τα όρια μεταξύ μεσαζόντων δεν είναι σαφή, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση μια διαφορετική εποπτική αρχιτεκτονική, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 178
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 
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Τροπολογία 179
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 180
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 181
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 
2002/47/EΚ, οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 
2003/6/EΚ, οδηγίας 2003/71/EΚ, οδηγίας 
2004/25/EΚ, οδηγίας 2004/39/EΚ, οδηγίας 
2004/109/EΚ, οδηγίας 2005/60/EΚ,
οδηγίας 2009/65/EΚ, οδηγίας 2002/65/EΚ, 
οδηγίας 2006/49/EΚ (με την επιφύλαξη 
της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών όσον αφορά την προληπτική 
εποπτεία), οδηγίας … [μελλοντική οδηγία 
ΔΟΕΕ], και του κανονισμού … 
[μελλοντικός κανονισμός σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας], 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης κοινοτικής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 
2002/47/EΚ, οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 
2003/6/EΚ, οδηγίας 2003/71/EΚ, οδηγίας 
2004/39/EΚ, οδηγίας 2004/109/EΚ, 
οδηγίας 2009/65/EΚ, οδηγίας 2002/65/EΚ, 
οδηγίας 2007/36/ΕΚ και οδηγίας 
2006/49/EΚ (με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών όσον αφορά την προληπτική 
εποπτεία), οδηγίας [σχετικά με τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων], και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.1060/2009 [σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας], καθώς και 
στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής των 
σχετικών τμημάτων των οδηγιών 
2005/60/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ, στο βαθμό 
που οι πράξεις αυτές εφαρμόζονται σε 
εταιρίες που παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες ή σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων που διαθέτουν στο κοινό 
μέσω της αγοράς μερίδια ή μετοχές τους, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης ενωσιακής νομοθετικής πράξης με 
την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην 
Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες της Αρχής πρέπει να διευρυνθούν συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνον τις οδηγίες 
που προτείνονται στη θέση του Συμβουλίου αλλά και την οδηγία που αφορά τα δικαιώματα των 
μετόχων εισηγμένων εταιρειών (2007/36/ΕΚ).
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Τροπολογία 182
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας
2002/47/EΚ, οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 
2003/6/EΚ, οδηγίας 2003/71/EΚ, οδηγίας 
2004/25/EΚ, οδηγίας 2004/39/EΚ, οδηγίας 
2004/109/EΚ, οδηγίας 2005/60/EΚ, 
οδηγίας 2009/65/EΚ, οδηγίας 2002/65/EΚ, 
οδηγίας 2006/49/EΚ (με την επιφύλαξη 
της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών όσον αφορά την προληπτική 
εποπτεία), οδηγίας … [μελλοντική οδηγία 
ΔΟΕΕ], και του κανονισμού … 
[μελλοντικός κανονισμός σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας], 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης κοινοτικής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 
2002/47/EΚ, οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 
2003/6/EΚ, οδηγίας 2003/71/EΚ, οδηγίας 
2004/39/EΚ, οδηγίας 2004/109/EΚ, 
οδηγίας 2005/60/EΚ, οδηγίας 2009/65/EΚ, 
οδηγίας 2002/65/EΚ, οδηγίας 2006/49/EΚ 
(με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά 
την προληπτική εποπτεία), οδηγίας … 
[μελλοντική οδηγία ΔΟΕΕ], και του 
κανονισμού … [μελλοντικός κανονισμός 
σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας], 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης ενωσιακής νομοθετικής πράξης με 
την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην 
Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).
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Τροπολογία 183
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 
2002/47/EΚ, οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 
2003/6/EΚ, οδηγίας 2003/71/EΚ, οδηγίας 
2004/25/EΚ, οδηγίας 2004/39/EΚ, οδηγίας 
2004/109/EΚ, οδηγίας 2005/60/EΚ, 
οδηγίας 2009/65/EΚ, οδηγίας 2002/65/EΚ, 
οδηγίας 2006/49/EΚ (με την επιφύλαξη 
της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών όσον αφορά την προληπτική 
εποπτεία), οδηγίας … [μελλοντική οδηγία 
ΔΟΕΕ], και του κανονισμού … 
[μελλοντικός κανονισμός σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας], 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης κοινοτικής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 
2002/47/EΚ, οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 
2003/6/EΚ, οδηγίας 2003/71/EΚ,  οδηγίας 
2004/39/EΚ, οδηγίας 2004/109/EΚ, 
οδηγίας 2005/60/EΚ, οδηγίας 2009/65/EΚ, 
οδηγίας 2002/65/EΚ, οδηγίας 2006/49/EΚ 
(με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά 
την προληπτική εποπτεία), οδηγίας … 
[μελλοντική οδηγία ΔΟΕΕ], και του 
κανονισμού … [μελλοντικός κανονισμός 
σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας], 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης ενωσιακής νομοθετικής πράξης με 
την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην 
Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).
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Τροπολογία 184
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 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 
2002/47/EΚ, οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 
2003/6/EΚ, οδηγίας 2003/71/EΚ, οδηγίας 
2004/25/EΚ, οδηγίας 2004/39/EΚ, οδηγίας 
2004/109/EΚ, οδηγίας 2005/60/EΚ, 
οδηγίας 2009/65/EΚ, οδηγίας 2002/65/EΚ, 
οδηγίας 2006/49/EΚ (με την επιφύλαξη 
της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών όσον αφορά την προληπτική 
εποπτεία), οδηγίας … [μελλοντική οδηγία 
ΔΟΕΕ], και του κανονισμού … 
[μελλοντικός κανονισμός σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας], 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης κοινοτικής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 98/26/EΚ, 
οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 2002/47/EΚ, 
οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 2003/6/EΚ, 
οδηγίας 2003/71/EΚ, οδηγίας 2004/25/EΚ, 
οδηγίας 2004/39/EΚ, οδηγίας 
2004/109/EΚ, οδηγίας 2005/60/EΚ, 
οδηγίας 2009/65/EΚ, οδηγίας 2002/65/EΚ, 
οδηγίας 2006/49/EΚ (με την επιφύλαξη 
της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών όσον αφορά την προληπτική 
εποπτεία), οδηγίας … [μελλοντική οδηγία 
ΔΟΕΕ], και του κανονισμού … 
[μελλοντικός κανονισμός σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας], 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης ενωσιακής νομοθετικής πράξης με 
την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην 
Αρχή.

Or. en

Τροπολογία 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η Αρχή ενεργεί επίσης στο πλαίσιο 
του πεδίου δραστηριοτήτων που 
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καλύπτονται από τη νομοθεσία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που 
αφορούν τα δικαιώματα των μετόχων, 
την εταιρική διακυβέρνηση, τους 
λογιστικούς ελέγχους και την υποβολή 
χρηματοοικονομικών εκθέσεων, υπό τον 
όρο ότι οι εν λόγω δράσεις της Αρχής 
είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής και συνεπούς 
εφαρμογής της νομοθεσίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η Αρχή 
λαμβάνει επίσης τα κατάλληλα μέτρα στο 
πλαίσιο των ζητημάτων που αφορούν τις 
δημόσιες προσφορές εξαγοράς, τους 
συμψηφισμούς και διακανονισμούς, την 
τιτλοποίηση, τις ανοικτές πωλήσεις και 
τα παράγωγα, συμπεριλαμβανομένων των 
ζητημάτων τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 186
Gianni Pittella

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
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Τροπολογία 187
Antolín Sánchez Presedo

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 
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.

4. Η Αρχή προωθεί τη χρηματοπιστωτική 
βιωσιμότητα και μια ισχυρή ευρωπαϊκή 
χρηματοπιστωτική αγορά με στόχο να 
συμβάλει: (i) στη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει 
να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
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

Τροπολογία 188
Antolín Sánchez Presedo

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 

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

ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής 
αγοράς με βάση την χρηματοοικονομική 
ένταξη και την εξασφάλιση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού, στην αποτροπή και 
εξάλειψη του συστημικού και 
διασυνοριακού κινδύνου, και ειδικά σε 
μία υψηλού επιπέδου αποτελεσματική και 
συνεκτική ρύθμιση και εποπτεία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, (ii) στην προστασία 
των επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει 
να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
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

Τροπολογία 189
Gianni Pittella

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 επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 

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

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 
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

Τροπολογία 190
Thomas Mann

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 
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, 

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

ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 191
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 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει 
να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

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, (i α) στην αποτροπή του 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την ακαμψία της εποπτείας 
και της επιβολής της νομοθεσίας, (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 
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 192
Antolín Sánchez Presedo

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 
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.

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 και άλλων συμφεροντούχων 
καθώς και των δημοσίων οικονομικών, 
(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 
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

Τροπολογία 193
Marta Andreasen

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 
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, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και στη 
διατήρηση της ρευστότητας υπό 
οιεσδήποτε συνθήκες της αγοράς, (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 
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

Η Εποπτική Αρχή ενεργεί με στόχο τη διατήρηση της ρευστότητας 

Τροπολογία 194
Antolín Sánchez Presedo

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 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 

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 
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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.

χρηματοπιστωτικών αγορών και της 
διατηρήσιμης διάδρασής τους με την 
πραγματική οικονομία, (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 
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

Τροπολογία 195
Antolín Sánchez Presedo

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 
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, 

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 
μείωση της προκυκλικότητας των 
οικονομικών και, γενικά, στην προάσπιση 
της βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης 
και μακροπρόθεσμης 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 
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ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

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

Τροπολογία 196
Antolín Sánchez Presedo

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 
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.

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 προώθηση της 
απρόσκοπτης εφαρμογής της 
νομισματικής πολιτικής στις αγορές και 
στην εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
των πιστώσεων καθώς και του ελέγχου 
των τραπεζικών αποθεμάτων και των 
θεσμικών κεφαλαίων. Γι’ αυτό το λόγο η 
Αρχή πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση 
της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
ενωσιακού στο οποίο παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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Τροπολογία 197
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 
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.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) (i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη την ανάγκη να ενισχυθούν ο 
ανταγωνισμός και η καινοτομία στην 
εσωτερική αγορά και να εξασφαλιστεί η 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.  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

Είναι σημαντικό κάθε ενέργεια της ΕΕΑ να λαμβάνει υπόψη την γενικότερη εικόνα του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής του ρυθμιστικού αρμπιτράζ.
Η ΕΕΑ πρέπει επίσης να πραγματοποιεί οικονομικές αναλύσεις, ώστε να μπορεί να λαμβάνει 
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περισσότερο μελετημένες αποφάσεις σχετικά με την επίπτωση των ενεργειών της στην ευρύτερη 
αγορά, αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν στις ενέργειές της τα γεγονότα στην ευρύτερη αγορά.
Μια τέτοια προσέγγιση είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
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.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει 
να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
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.

Or. en
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Τροπολογία 199
Gianni Pittella

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 
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.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει 
να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
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

Τροπολογία 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 

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

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 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.

Or. en

Τροπολογία 201
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 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει 
να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 

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, (vi) στην ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών για την αξιολόγηση της 
επίδρασης των χαρακτηριστικών του 
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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.

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

Τροπολογία 202
Antolín Sánchez Presedo

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 
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 

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, και (vi) στην επίτευξη των 
στόχων της ΟΝΕ. 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 
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Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 203
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 
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.

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 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.

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

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 
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.

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

Or. en
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Τροπολογία 205
Ramon Tremosa i Balcells

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 
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.

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 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.

Or. en



AM\808173EL.doc 57/113 PE439.456v01-00

EL

Τροπολογία 206
Thomas Mann

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 
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.

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 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.

Or. en

Τροπολογία 207
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 και (vi) στην αποτροπή του 
ρυθμιστικού 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

Τροπολογία 208
Antolín Sánchez Presedo

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 
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) 

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 
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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.

ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας, και (vi) στην ενίσχυση του 
συντονισμού και της συνεργασίας στον 
τομέα της εποπτείας σε διεθνές επίπεδο, 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε 
παγκόσμιο επίπεδο και στην υποστήριξη 
της οικονομικής ανάπτυξης των λιγότερο 
προηγμένων οικονομιών. 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

Τροπολογία 209
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 
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 

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, (vi) στην ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών για την αξιολόγηση της 
επίδρασης των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και της διαδικασίας διανομής 
στην οικονομική θέση των ιδρυμάτων και 
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το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

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

Αιτιολόγηση

Με βάση τις εμπειρίες που έχουν αποκομισθεί από την περίοδο 2008-2009, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν, σε επίπεδο Κοινότητας, προσομοιώσεις αντίξοων καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του αντίκτυπου στους πελάτες, με τη χρήση κοινών 
μεθοδολογιών, ώστε να διαμορφωθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού όταν εξετάζεται το 
ενδεχόμενο "διάσωσης" (bail-out) σε περίπτωση οικονομικής κρίσης.

Τροπολογία 210
Antolín Sánchez Presedo

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 
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 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει 
να συμβάλει στη διασφάλιση της 
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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.

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 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.

Or. en

Τροπολογία 211
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 
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.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει 
να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
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 
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οικονομικές αναλύσεις των αγορών για να 
προωθηθεί η επίτευξη των στόχων της 
Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε ενέργεια της ΕΕΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, πράγμα που περιλαμβάνει και την πρόληψη του ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Η ΕΕΑ 
πρέπει επίσης να πραγματοποιεί οικονομικές αναλύσεις, ώστε να μπορεί να λαμβάνει 
περισσότερο μελετημένες αποφάσεις σχετικά με την επίπτωση των ενεργειών της στην ευρύτερη 
αγορά, αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν στις αποφάσεις της τα γεγονότα στην ευρύτερη αγορά. 
Μια τέτοια στάση παρακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 212
Antolín Sánchez Presedo

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

Τροπολογία 213
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών συνεργάζεται με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου, εφεξής «ΕΣΣΚ», όπως ορίζεται

διαγράφεται
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στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 214
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 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία να διασφαλισθεί η ρυθμιστική, εποπτική, θεσμική και οικονομική 
ανεξαρτησία των ΕΕΑ. Κατά συνέπεια, προτείνεται να υπάρχει μια σαφής διάταξη στους 
κανονισμούς, που θα αναφέρεται στην ανεξαρτησία των ΕΕΑ. Η διάταξη αυτή θα συμπληρώνει 
άλλες διατάξεις των κανονισμών που επικεντρώνονται στην ανεξαρτησία, μεταξύ άλλων, του 
προέδρου της ΕΕΑ.

Τροπολογία 215
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (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 
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ολοκληρωμένο δίκτυο εποπτικών αρχών 
που συγκεντρώνει όλες τις αρχές των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίες έχουν αρμοδιότητα 
στον τομέα της χρηματοπιστωτικής 
εποπτείας, όπως αναφέρεται στον 
παρόντα και στους συναφείς 
κανονισμούς. Ο κύριος στόχος του 
συστήματος αυτού είναι η εξασφάλιση 
ισχυρής και συνεπούς ευρωπαϊκής 
εποπτείας των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, κατά τρόπον ώστε να 
εμπνέεται εμπιστοσύνη στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, να 
στηρίζεται μια διατηρήσιμη ευρωπαϊκή 
ανάπτυξη και να καλύπτονται οι ανάγκες 
των επιχειρήσεων και των πολιτών.
2. Το ΕΣΧΕ περιλαμβάνει:
(α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. …/… [ΕΣΣΚ]·
(β) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή
(Τράπεζες) που θεσπίζει ο κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΤ]·

(γ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) που θεσπίζει ο κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΑΕΣ]·
(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 (ΕΕ) αριθ. …/… 
[ΕΑΑΕΣ] και στον κανονισμό (ΕΕ) 
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 που αναφέρεται 
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στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης 
ΕΕ.
4. Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
υπόκεινται στις νομικά δεσμευτικές 
πράξεις του ενωσιακού δικαίου και στην 
εποπτεία των αρμόδιων αρχών οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο ΕΣΧΕ.
5. Το ΕΣΧΕ δεν εμποδίζει τις αρμόδιες 
αρχές να ασκούν τις εθνικές εποπτικές
εξουσίες τους σύμφωνα με τις νομικά 
δεσμευτικές ευρωπαϊκές πράξεις και 
σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές όσον 
αφορά την προληπτική εποπτεία των 
τραπεζικών δραστηριοτήτων.
6. Μόνο οι εποπτικές αρχές που 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
μπορούν να εποπτεύουν τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 216
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) «συμμετέχων στις χρηματαγορές» 
σημαίνει οποιαδήποτε επιχείρηση της 
οποίας κύρια δραστηριότητα είναι η 
λήψη καταθέσεων, χορήγηση πιστώσεων, 
προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών ή 
κάποια άλλη χρηματοπιστωτική 
δραστηριότητα πόυ απευθύνεται στους 
πελάτες ή τα μέλη της, ή η οποία 
δραστηριοποιείται σε 
χρηματοοικονομικές επενδύσεις ή 
συναλλαγές για δικό της λογαριασμό, 
καθώς και κάθε άλλη επιχείρηση ή 
οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
παρόμοιας φύσης δραστηριότητες, ακόμη 
και αν δεν έχει άμεσες συναλλαγές με το 
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ευρύ κοινό.

Or. en

Τροπολογία 217
Antolín Sánchez Presedo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ο συστημικός κίνδυνος είναι ένας 
κίνδυνος αποδιοργάνωσης των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξαιτίας 
μιας σημαντικής διαταραχής στο σύνολο 
ή σε μέρος του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, με εν δυνάμει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για την πραγματική 
οικονομία. Όλα τα είδη 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
μεσαζόντων, αγορών, υποδομών και 
μέσων μπορούν ενδεχομένως να είναι 
σημαντικά, σε κάποιον βαθμό, από 
συστημική άποψη.

Or. en

Τροπολογία 218
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Διασυνοριακοί κίνδυνοι είναι εκείνοι 
που προκαλούνται από οικονομικές 
ανισορροπίες ή από χρηματοοικονομικές 
αδυναμίες στο σύνολο ή σε μέρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν 
σημαντικές αρνητικές συνέπειες για τις 
συναλλαγές μεταξύ οικονομικών 
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παραγόντων δύο ή περισσότερων κρατών 
μελών, για τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ή για τα δημόσια οικονομικά της 
ΕΕ ή κάποιου από τα κράτη μέλη της.  
Όλα τα είδη οικονομικών και 
χρηματοπιστωτικών κινδύνων θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να είναι 
σημαντικά, σε κάποιον βαθμό, από 
διασυνοριακή άποψη.

Or. en

Τροπολογία 219
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρείς ΕΕΑ θα πρέπει να εργάζονται προς το συμφέρον της ΕΕ στο σύνολό της.

Τροπολογία 220
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή έχει την έδρα της στο Παρίσι. Η Αρχή έχει την έδρα της στη 
Φρανκφούρτη. 

Or. en

Τροπολογία 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή έχει την έδρα της στο Παρίσι. Η Αρχή έχει την έδρα της (…). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2003 τονίζεται ότι:  
"Τέλος, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, που συναντήθηκαν σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή 
κυβερνήσεων, συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στις προσχωρούσες χώρες, μόλις αυτές 
ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την κατανομή των εδρών άλλων γραφείων ή 
οργανισμών που θα δημιουργηθούν στο μέλλον, με την επιφύλαξη ότι, αν δημιουργηθεί Γραφείο 
Ευρωπαίου Εισαγγελέα, η έδρα του θα είναι στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης της 8ης Απριλίου 1965."
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Τροπολογία 223
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή αναλαμβάνει τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

1. Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 
και ομοιόμορφη ευρωπαϊκή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η Αρχή 
αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 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 το 
ρυθμιστικό αρμπιτράζ, μεσολαβώντας 
και ρυθμίζοντας διαφωνίες μεταξύ 
αρμόδιων αρχών, προάγοντας τη 
συνεκτική λειτουργία των σωμάτων 
εποπτών και λαμβάνοντας μέτρα, μεταξύ 
άλλων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

Or. en
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Τροπολογία 225
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 Ευρωπαϊκής 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 226
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 αρμόδιων αρχών, προάγοντας τη 
συνεκτική λειτουργία των σωμάτων 
εποπτών και λαμβάνοντας μέτρα σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

(β) συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των 
κανόνων και της νομοθεσίας της ΕΕ, 
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 το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, 
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
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Τροπολογία 227
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) δίδει την έγκρισή της, αφού εξετάσει 
κατά πόσο τα συμβόλαια που προσφέρει 
ένα κεντρικό γραφείο συμψηφισμού είναι 
επιλέξιμα για συμψηφισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιορισθεί ο κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων και να εξασφαλισθεί ότι όσοι 
συμμετέχουν στις χρηματαγορές πραγματοποιούν συμψηφισμούς συμβολαίων παραγώγων σε 
κεντρικά γραφεία συμψηφισμού, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να αποφασίζει εάν τα συμβόλαια που 
προσφέρει κάποιο κεντρικό γραφείο συμψηφισμού είναι επιλέξιμα για συμψηφισμό. Είναι 
αναγκαία μια ενιαία διαδικασία αδειοδότησης, ώστε τα κεντρικά γραφεία συμψηφισμού να 
μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά της ΕΕ. Στην κατεύθυνση 
αυτή θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι σχετιζόμενοι επόπτες, ώστε να εξασφαλισθεί μια κοινή 
πρακτική μεταξύ των διαφόρων αρχών και να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ. 
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Τροπολογία 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) συντάσσει δημόσιο μητρώο όλων 
των επιλέξιμων για συμψηφισμό 
συμβολαίων και όλων των κεντρικών 
γραφείων συμψηφισμού που έχουν 
αδειοδοτηθεί να συμψηφίζουν τα 
συμβόλαια αυτά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσοι συμμετέχουν στις χρηματαγορές πρέπει να γνωρίζουν την ύπαρξη της υποχρέωσης 
συμψηφισμού για συμβόλαια που έχουν αναγνωρισθεί ως επιλέξιμα για συμψηφισμό. 

Τροπολογία 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ γ) διαπραγματεύεται και συνάπτει 
συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με 
επόπτες τρίτων χωρών, καθώς και 
διαδικασιών για τη διαχείριση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγορές παραγώγων είναι παγκόσμιες και, συνεπώς, πρέπει να διαμορφωθεί ένα ισχυρό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο η ΕΕ να μπορεί να συνδιαλέγεραι με υποδομές και παράγοντες της 
αγοράς που βρίσκονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροπολογία 231
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) πραγματοποιεί αναλύσεις ομότιμης 
αξιολόγησης αρμόδιων 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 232
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) δημιουργεί βάσεις δεδομένων στο 
πεδίο αρμοδιότητάς της και όταν 
προβλέπεται από τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2. Οι συλλεγόμενες 
πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες 
για όλους τους συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και να περιλαμβάνουν 
βασικές πληροφορίες σχετικά με τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές, τα 
προϊόντα, τις περιπτώσεις κακής 
συμπεριφοράς και τις συναλλαγές που 
έχουν καταγραφεί, εφόσον η νομοθεσία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2 ορίζει σχετική υποχρέωση 
γνωστοποίησης·

Or. en
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Τροπολογία 233
Gianni Pittella

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) ενισχύει την προστασία των 
επενδυτών, ιδίως μέσω της διαχείρισης 
μιας μονάδας με αρμοδιότητα την 
εξασφάλιση της επιβολής των 
εναρμονισμένων κανονισμών της ΕΕ 
σχετικά με τις διαδικασίες δήλωσης και 
πώλησης προϊόντων προς όλους τους 
μικροεπενδυτές και για όλα τα επενδυτικά 
προϊόντα και υπηρεσίες που 
απευθύνονται σε μικροεπενδυτές. Η ΕΑΤ 
και η ΕΑΑΕΣ προσφέρουν κάθε αναγκαία 
υποστήριξη και συνεργασία που θα 
επιτρέψει στην ΕΑΚΑΑ να επιτελέσει 
ικανοποιητικά το καθήκον αυτό·

Or. en

Τροπολογία 234
Pervenche Berès

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) ενισχύει την προστασία των 
επενδυτών, ιδίως μέσω της διαχείρισης 
μιας μονάδας με αρμοδιότητες:
– τη χορήγηση και την ανάκληση αδειών 
εμπορίας νέων προϊόντων, 
– τον έλεγχο της εξέλιξης των προϊόντων
6 μήνες μετά την έναρξη της εμπορίας 
τους,
– την εξασφάλιση της επιβολής των 
εναρμονισμένων κανονισμών της ΕΕ 
σχετικά με τις διαδικασίες δήλωσης και 
πώλησης προϊόντων (προς όλους τους 
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μικροεπενδυτές και για όλα τα επενδυτικά 
προϊόντα και υπηρεσίες που 
απευθύνονται σε μικροεπενδυτές). 
Η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ προσφέρουν κάθε 
αναγκαία υποστήριξη και συνεργασία 
προς την ΕΑΚΑΑ, ώστε να επιτελέσει 
ικανοποιητικά το καθήκον αυτό· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ το καθήκον της προστασίας των επενδυτών. Μόνο ο 
Επόπτης πρέπει να έχει το καθήκον αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος για τη μέγιστη δυνατή 
προσέγγιση του μοντέλου των "δίδυμων κορυφών", χωρίς να χρειασθεί η ριζική τροποποίηση 
των τριών προτεινόμενων κανονισμών ΕΣΧΕ.

Τροπολογία 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) ενισχύει την προστασία των 
επενδυτών, ιδίως εξασφαλίζοντας την 
επιβολή των εναρμονισμένων κανονισμών 
της ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες 
δήλωσης και πώλησης προϊόντων προς 
όλους τους μικροεπενδυτές και για όλα τα 
επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες που 
απευθύνονται σε μικροεπενδυτές. Η ΕΑΤ 
και η ΕΑΑΕΣ προσφέρουν κάθε αναγκαία 
υποστήριξη και συνεργασία που θα 
επιτρέψει στην ΕΑΚΑΑ να επιτελέσει 
ικανοποιητικά το καθήκον αυτό·

Or. en



PE439.456v01-00 76/113 AM\808173EL.doc

EL

Τροπολογία 236
Marta Andreasen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) ρυθμίζει τους παράγοντες της 
αγοράς, ώστε να διασφαλίσει τη 
ρευστότητα, τον ανταγωνισμό και τη 
διαφάνεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πλεονεκτήματα των παραγόντων της αγοράς δεν πρέπει να λειτουργούν εις βάρος των 
επενδυτών.

Τροπολογία 237
Antolín Sánchez Presedo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) αναλαμβάνει, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, όλα τα υφιστάμενα καθήκοντα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών 
Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών·

Or. en

Τροπολογία 238
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Antolín Sánchez Presedo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ β) δημοσιεύει στην ιστοθέση της και 
επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες 
σχετικά με το πεδίο δραστηριοτήτων της, 
ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες 
αυτές·

Or. en

Τροπολογία 239
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) επιβάλλει στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές να πραγματοποιούν προσομοιώσεις 
αντίξοων καταστάσεων στη βάση μιας 
κοινής μεθοδολογίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να έχει την εξουσία να πραγματοποιεί προσομοιώσεις αντίξοων καταστάσεων 
για να επιβεβαιώνει την αντοχή του συστήματος και να αποκτά σχετικές πληροφορίες στη βάση 
εναρμονισμένου μορφότυπου υποβολής εκθέσεων και εναρμονισμένης μεθοδολογίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 17.
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Τροπολογία 240
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) 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
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Τροπολογία 242
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) προωθεί τη συντονισμένη δράση 
των αρμοδίων αρχών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 16, και ενεργοποιεί τις εξουσίες 
τους ως μελών της Αρχής για την 
επίτευξη μιας κοινής στάσης της ΕΕ όσον 
αφορά την αντιμετώπιση συστημικών και 
διασυνοριακών κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με 
την οδηγία 2003/6/ΕΚ, για τη διασφάλιση 
της προστασίας των επενδυτών, της 
εύρυθμης λειτουργίας και της 
ακεραιότητας των χρηματαγορών ή της 
σταθερότητας του συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 244
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) συλλέγει τις αναγκαίες 
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πληροφορίες σχετικά με τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές και τις 
δομές της αγοράς, ώστε να προσφέρει μια 
σφαιρική εικόνα τους·

Or. en

Τροπολογία 245
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) συλλέγει άμεσα τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) συλλέγει άμεσα τα απαραίτητα 
δεδομένα από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εκπλήρωση των στόχων που απαριθμούνται στο άρθρο 1, παράγραφος 4, η ΕΑΚΑΑ 
πρέπει να είναι σε θέση να αποκτά όλα τα σχετικά δεδομένα από όλους τους συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές, για την εξασφάλιση της κατάλληλης εποπτείας της αγοράς. 
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Τροπολογία 247
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) απαγορεύει τις συναλλαγές σε 
ορισμένα προϊόντα, ή ορισμένου τύπου 
συναλλαγές, προκειμένου να αποτραπεί 
κάθε σοβαρή βλάβη στην εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματαγορών ή στη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση ορισμένων προϊόντων πρέπει να γίνει αποδεκτή ως τελευταία λύση, αν η 
λειτουργία των αγορών βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο.

Τροπολογία 248
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) απαγορεύει τις συναλλαγές σε 
ορισμένα προϊόντα, ή ορισμένου τύπου 
συναλλαγές, προκειμένου να αποτραπεί 
κάθε σοβαρή βλάβη στην εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματαγορών, περιλαμβανομένων και 
των προβλημάτων ασφάλειας των 
επενδυτών, ή στη σταθερότητα του 
συνόλου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) συντονίζει τη συλλογή από τα μέλη 
της των αναγκαίων δεδομένων από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγορές παραγώγων είναι παγκόσμιες και, συνεπώς, πρέπει να διαμορφωθεί ένα ισχυρό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο η ΕΕ να μπορεί να συνδιαλέγεραι με υποδομές και παράγοντες της 
αγοράς που βρίσκονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 250
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. κατά την άσκηση των καθηκόντων 
της που αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
πρώτο εδάφιο, στοιχεία (α) και (β), η 
Αρχή λαμβάνει υπόψη την εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών που είναι 
συμβατή με την ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 251
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

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

Or. en

Τροπολογία 252
Sari Essayah

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. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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 

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

επιβολής, όπως καθορίζονται στην σχετική 
νομοθεσία, καθώς και τη δυνατότητα να 
χρεώνει τέλη. Η Αρχή μπορεί να 
χρησιμοποιεί τα μέσα και τις εξουσίες 
των αρμόδιων αρχών για να ασκεί 
αποκλειστικές εποπτικές εξουσίες και να 
διενεργεί διερευνήσεις.

Or. en

Τροπολογία 254
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 συνεργάζεται στενά 
με τις αρμόδιες αρχές και χρησιμοποιεί 
την εμπειρογνωμοσύνη, τα μέσα και τις 
εξουσίες τους για να ασκεί αποκλειστικές 
εποπτικές εξουσίες και να πραγματοποιεί 
έρευνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί η 
νέα εποπτική δομή να χρησιμοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη, τα μέσα και τις εξουσίες των 
αρμοδίων αρχών για να ασκεί αποκλειστικές εποπτικές εξουσίες και να πραγματοποιεί έρευνες. 
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Τροπολογία 255
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 και σε ενωσιακό επίπεδο 
εξουσίες διερεύνησης και επιβολής, όπως 
καθορίζονται στην σχετική νομοθεσία, 
καθώς και τη δυνατότητα να χρεώνει τέλη. 

Or. en

Τροπολογία 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή ασκεί κάθε αποκλειστική 
εποπτική εξουσία επί των κεντρικών 
γραφείων συμψηφισμού, καθώς και  επί 
των οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, 
για τους οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας1.
__________
1 ΕΕ L 302, 17.11.2009, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 257
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
Εξουσίες των αρχών στα κράτη μέλη, στο 
βαθμό που είναι αρμόδιες αρχές και μέλη 

της Αρχής
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
της Αρχής, οι αρχές των κρατών μελών, 
στο βαθμό που είναι αρμόδιες αρχές και 
μέλη της Αρχής, διαθέτουν εξουσίες 
έγκρισης προληπτικών και διορθωτικών 
εποπτικών μέτρων. Οι εξουσίες αυτές, οι 
οποίες σχετίζονται με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
ασκούνται με αναλογικό τρόπο, 
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα:
(α) αίτησης και λήψης κατάλληλων 
πληροφοριών· 
(β) επιβολής υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων και κοινοποίησης·
(γ) πραγματοποίησης επιτόπιων 
επιθεωρήσεων·
(δ) έγκρισης προληπτικών μέτρων
(συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν 
πολιτικές περί σύγκρουσης συμφερόντων, 
χρηστής διακυβέρνησης, ρευστότητας, 
παροχών, μερισμάτων και αποδοχών)·
(ε) διαίρεσης ή διαχωρισμού των 
λιανικών τραπεζικών δραστηριοτήτων 
από τις συναλλακτικές και άλλες μη 
κοινής ωφελείας δραστηριότητες σε 
περίπτωση εκτίμησης ύπαρξης σχετικού 
κινδύνου βάσει κοινών κριτηρίων·
(στ) προσωρινού περιορισμού ή 
απαγόρευσης ορισμένων προϊόντων ή 
τύπων συναλλαγών που ενδέχεται να 
προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα υπερβολική 
αστάθεια στις αγορές ή να διαταράξουν 
το σύνολο ή μέρος του ευρωπαϊκού 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος, των 
δημοσίων οικονομικών ή της 
πραγματικής οικονομίας·
(ζ) διαταγής προς τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να ενεργούν μέσω θυγατρικής 
εταιρείας σε περιπτώσεις σημαντικού 
εσωτερικού κινδύνου που έχει 
αξιολογηθεί βάσει κοινών κριτηρίων·
(η) επιβολής αποτρεπτικών προστίμων·
(θ) παύσης διοικητών και διευθυντών·
(ι) απομάκρυνσης στελεχών ή του 
διοικητικού συμβουλίου·
(ια) προσωρινής παρέμβασης στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·
(ιβ) απόσυρσης των παροχών 
περιορισμένης ευθύνης προς σημαντικούς 
μετόχους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
όταν επιδεικνύουν παθητική στάση κατά 
την υπεράσπιση των εταιρικών 
συμφερόντων σε περιπτώσεις που 
περιλαμβάνουν έλλειψη διαφάνειας, 
παράτολμη πίστωση ή δανεισμό ή 
σοβαρές και συστηματικές παραβάσεις·
(ιγ) επέκτασης της χρηματοπιστωτικής 
ευθύνης ώστε να καλύπτει διοικητές, 
διευθυντές ή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που προκαλούν ή συμβάλλουν 
σε σοβαρές και συστηματικές παραβάσεις 
ή διαθέτουν ακατάλληλο σύστημα 
παροχής κινήτρων προς τις υπηρεσίες 
τους· 
(ιδ) κήρυξης, όταν αυτό είναι αναγκαίο, 
επιμέλειας διοικητών και διευθυντών σε 
σχέση με τόκους, δραστηριότητες και 
κεφάλαια·
(ιε) αίτησης ανάπτυξης λεπτομερούς 
καθεστώτος εξυγίανσης, το οποίο θα 
αναθεωρείται τακτικά και θα 
περιλαμβάνει διαρθρωμένο μηχανισμό 
έγκαιρης παρέμβασης, κατάλληλες 
διορθωτικές δράσεις και σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση χρεωκοπίας·
(ιστ) ακύρωσης αδειών και αφαίρεσης 
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διαβατηρίων·
(ιζ) συμφωνίας για πρωτόκολλα με σκοπό 
την επίτευξη κοινής απόκρισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με όσο το δυνατόν 
συντομότερο και πιο αυτοματοποιημένο 
τρόπο, προκειμένου να αποτραπούν ή να 
διορθωθούν αναταραχές στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 258
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνικοί κανόνες Ενιαίο Εγχειρίδιο

Or. en

Τροπολογία 259
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Προκειμένου να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς αρχές 
που έχουν αναγνωρισθεί από την ΕΕ και 
βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, εγκρίνει 
ρυθμιστικούς και εποπτικούς κανόνες 
προκειμένου να καταρτισθεί ενιαίο 
εγχειρίδιο όσον αφορά την ευρωπαϊκή 
χρηματοπιστωτική εποπτεία μέσω 
κανονισμών ή αποφάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 260
Antolín Sánchez Presedo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Το ενιαίο εγχειρίδιο:
(α) παραθέτει λεπτομερώς τους ορισμούς 
που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία·
(β) καθορίζει τα κοινά στοιχεία των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και 
κοινοποίησης που περιλαμβάνονται στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία·
(γ) παρέχει τα αναγκαία στοιχεία 
προκειμένου να διασφαλισθούν 
αποτελεσματικές διαδικασίες 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
εποπτικής εκτίμησης του κινδύνου και 
της ανταλλαγής πληροφοριών όπως 
ορίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία·
(δ) ορίζει τους κατάλληλους ρυθμιστικούς 
και εποπτικούς κανόνες που απαιτούνται 
για την ανταπόκριση σε έγκαιρες 
προειδοποιήσεις και στις συστάσεις του 
ΕΣΣΚ που αφορούν το σύνολο ή 
σημαντικό μέρος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·
(ε) ορίζει τους κατάλληλους ρυθμιστικούς 
και εποπτικούς κανόνες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
κινδύνων που εντοπίζονται από την Αρχή 
ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
αφορούν το σύνολο ή σημαντικό μέρος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(στ) ορίζει τους κατάλληλους 
ρυθμιστικούς και εποπτικούς κανόνες 
όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων, κοινοποίησης και πρόληψης 
για σημαντικές εταιρείες υψηλής 
μόχλευσης και επενδυτικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, 
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προκειμένου να αποφευχθούν οι 
συστημικοί και να διορθωθούν οι 
διασυνοριακοί κίνδυνοι.

Or. en

Τροπολογία 261
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.  Οι τεχνικοί 
κανόνες δεν περιλαμβάνουν επιλογές 
πολιτικής και αντανακλούν την αρχή της 
αναλογικότητας. Η Αρχή υποβάλλει τα 
σχέδια κανόνων που καταρτίζει στην 
Επιτροπή για έγκριση υπό μορφή κατ 
εξουσιοδότηση πράξεων (ρυθμιστικοί 
κανόνες) ή εκτελεστικών πράξεων
(εποπτικοί κανόνες), σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τη νομοθεσία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2.  Τα σχέδια κανόνων 
διαβιβάζονται επίσης συγχρόνως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 262
Thomas Mann

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 και να 
τροποποιεί μη ουσιώδη στοιχεία των 
νομοθετικών πράξεων στις οποίες 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι 
τεχνικοί κανόνες συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση ενός κοινού εγχειριδίου αλλά 
δεν αντιπροσωπεύουν στρατηγικές 
αποφάσεις και το περιεχόμενό τους 
περιορίζεται από τη νομοθεσία επί της 
οποίας βασίζονται.

Or. en

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

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 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 τη 
νομοθεσία επί της οποίας βασίζονται.

Or. en
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Τροπολογία 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
νομοθεσία επί της οποίας βασίζονται.

Or. en

Τροπολογία 265
Gianni Pittella

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 και 
παράγραφος 2α. Η Αρχή υποβάλλει τα 
σχέδια κανόνων που καταρτίζει στην 
Επιτροπή για έγκριση. 

Or. en

Τροπολογία 266
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αρχή διενεργεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
συμφεροντούχους και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους, 
εκτός εάν αυτού του είδους οι 
διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι 
δυσανάλογες σε σχέση με το πεδίο 
εφαρμογής και τον αντίκτυπο των εν 
λόγω τεχνικών κανόνων ή σε σχέση με 
τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος.
Η Αρχή ζητεί επίσης τη γνώμη ή τη 
συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων 
κινητών αξιών και αγορών που 
αναφέρεται στο άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 267
Gianni Pittella

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. 

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, 
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. 

Or. en
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Τροπολογία 268
Άννυ Ποδηματά

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. 

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, 
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. 

Or. en

Τροπολογία 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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. 

Εφόσον είναι σκόπιμο, η Αρχή διενεργεί 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους 
πριν εγκρίνει τα σχέδια των τεχνικών 
κανόνων. Η ομάδα συμφεροντούχων που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 μπορεί να 
προσφέρει τη γνώμη ή τις συμβουλές της 
κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
διαδικασίας.

Or. en
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Τροπολογία 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. 

Η Αρχή διενεργεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις για τους τεχνικούς κανόνες 
και προβαίνει σε ανάλυση του δυνητικού 
κόστους/οφέλους, πριν εγκρίνει τα σχέδια 
των τεχνικών κανόνων. Η Αρχή ζητεί 
επίσης τη γνώμη ή τη συμβουλή της 
ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών 
και αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 
22.

Or. en

Τροπολογία 271
Thomas Mann

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. 

Η Αρχή διενεργεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις για τους τεχνικούς κανόνες 
και προβαίνει σε ανάλυση του δυνητικού 
κόστους/οφέλους καθώς και της 
πρακτικής εφαρμογής τους στην αγορά 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ, 
πριν εγκρίνει τα σχέδια των τεχνικών 
κανόνων. Η Αρχή ζητεί επίσης τη γνώμη 
ή συμβουλές της ομάδας 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα 
που αναφέρεται στο άρθρο 22.

Or. en
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Τροπολογία 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καζτά τη σύνταξη των σχεδίων τεχνικών 
κανόνων η Αρχή λαμβάνει υπόψη όλη την 
ποικιλία παραγόντων των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και τις 
διαφορετικές συνέπειες των κανόνων 
αυτών στους διάφορους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές. 

Or. en

Τροπολογία 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων 
που καταρτίζει στην Επιτροπή για 
έγκριση και συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 274
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 

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
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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.

αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 
ένα μήνα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Τροπολογία 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 276
Peter Skinner

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 εγκρίνει εν μέρει 
ή θα τα απορρίψει. 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

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν πρέπει να έχει την εξουσία να τροποποιεί τεχνικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί 
είναι τεχνικής φύσεως και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταρτίζονται μόνον από τεχνικούς 
εμπειρογνώμονες στους κόλπους της ΕΕΑ. Σε περίπτωση που οι κανόνες είναι ακατάλληλοι για 
νομικούς λόγους ή για λόγους που συνδέονται με την ενιαία αγορά, η Επιτροπή μπορεί να τους 
απορρίψει εν όλω ή εν μέρει.

Τροπολογία 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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, αν θα τα εγκρίνει 
μερικώς ή αν θα τα απορρίψει. 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 
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λόγους για την απόφαση αυτή. 

Or. en

Τροπολογία 278
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 συνάδουν με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αυτής, η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 
ένα μήνα. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
τα σχέδια τεχνικών κανόνων μόνο μερικώς 
ή με τροποποιήσεις, σε περίπτωση που 
καταρτίσθηκαν ως ρυθμιστικοί κανόνες.
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα κατά ένα μήνα.

Or. en

Τροπολογία 279
Gianni Pittella

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. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
τα σχέδια κανόνων μόνο μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτό 
απαιτεί το συμφέρον της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 280
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενδέχεται να μην τροποποιεί 
το περιεχόμενο των τεχνικών κανόνων 
της Αρχής χωρίς προηγούμενο 
συντονισμό με την Αρχή, ως έχουν στο 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 282
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 
γνωστοποιεί στην Αρχή, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 
απόφασή της, δηλώνοντας τους λόγους. 

Or. en

Τροπολογία 283
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 αποστέλλει τα σχέδια κανόνων πίσω 
στην Αρχή. Η Αρχή μπορεί να 
τροποποιήσει τα σχέδια κανόνων βάσει 
των προτεινόμενων από την Επιτροπή 
τροποποιήσεων και να τα υποβάλει εκ 
νέου στην Επιτροπή προς έγκριση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 
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Τροπολογία 284
Gianni Pittella

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 ή αν τους εγκρίνει 
μερικώς ή με τροποποιήσεις, επιστρέφει 
τα σχέδια κανόνων στην Αρχή, 
διατυπώνοντας τα σχόλια και τις 
παρατηρήσεις της. Η Αρχή μπορεί να 
τροποποιήσει τα σχέδια κανόνων βάσει 
των σχολίων της Επιτροπής και να τα 
υποβάλει εκ νέου στην Επιτροπή. 

Or. en

Τροπολογία 285
Gianni Pittella

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, αποστέλλει τα 
σχέδια κανόνων πίσω στην Αρχή, 
εξηγώντας γραπτώς τους λόγους για τους 
οποίους αντιβαίνουν προς το δημόσιο 
συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
τηρούν την αρχή της αναλογικότητας ή 
εμποδίζουν την ολοκλήρωση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς.

Εντός διαστήματος έξι εβδομάδων, η 
Αρχή τροποποιεί τα σχέδια κανόνων 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
ανησυχίες της Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 286
Danuta Jazłowiecka

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός ενός μηνός από τη λήψη των 
τροποποιημένων κανόνων, η Επιτροπή 
εγκρίνει τους υποβληθέντες κανόνες με 
τις τροπολογίες που πρότεινε η Αρχή ή 
απορρίπτει τους κανόνες και ενημερώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την απόφασή της, 
αναφέροντας τους λόγους για την 
απόφαση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Τροπολογία 287
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός ενός μηνός από τη λήψη των 
τροποποιημένων κανόνων, η Επιτροπή 
εγκρίνει τους υποβληθέντες κανόνες με 
τις τροπολογίες που πρότεινε η Αρχή ή 
απορρίπτει τους κανόνες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Τροπολογία 288
Antolín Sánchez Presedo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει τους ρυθμιστικούς 
κανόνες ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τα άρθρα 7α έως 7δ του 
παρόντος κανονισμού και εγκρίνει τους 
εποπτικούς κανόνες ως εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 291 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα 
άρθρα 7α έως 7δ, οι οποίες στόχο τη 
θέσπιση των τεχνικών κανόνων της 
παραγράφου 1. Οι εν λόγω πράξεις έχουν 
τη μορφή κανονισμών ή αποφάσεων.
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Or. en

Τροπολογία 290
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. Αφού ολοκληρωθεί η δέουσα 
διαδικασία, οι κανόνες δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο Κατ’ εξουσιοδότηση 
κανόνες της ΕΕ ή Εκτελεστικοί κανόνες 
της ΕΕ, αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 291
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ενιαίο εγχειρίδιο αναθεωρείται 
τακτικά και προσαρμόζεται στη νέα 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 292
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στην ετήσια έκθεσή της, η Αρχή 
αναφέρει ποιες εθνικές αρχές δεν 
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συμμορφώθηκαν προς τους ρυθμιστικούς 
και εποπτικούς κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 293
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία για την έγκριση τεχνικών 
κανόνων, που αναφέρεται στο άρθρο 7, 
ανατίθεται 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 294
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης
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1. Η ανάθεση της εξουσίας 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 
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 ανάκλησης αρχίζει να 
ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη 
προθεσμία που καθορίζεται σ' αυτήν. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη. Η απόφαση δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 295
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 τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. 
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
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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 
εκθέτει τους λόγους για τους οποίους 
αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη.

Or. en

Τροπολογία 296
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών εποπτικών 
πρακτικών στο ΕΣΧΕ, και την εξασφάλιση 

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

της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, η 
Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις με αποδέκτες αρμόδιες αρχές ή 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές. Για 
ζητήματα όπου η Αρχή έχει την εξουσία 
βάσει νόμου να εκπονεί τεχνικούς κανόνες 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος 
κανονισμού, εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις μόνο μετά την 
έγκριση των κανόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ουσιαστικής σημασίας να διασφαλισθεί ότι οι κανόνες δεν θα υποκατασταθούν από 
κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις όπου η νομοθεσία προβλέπει κανόνες: είναι θέμα 
ασφάλειας δικαίου. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ευρύτερο στόχο της κατάρτισης ενός ισχυρού 
ενιαίου εγχειριδίου, η εντολή παροχής κινήτρων και νομοθέτησης των ΕΕΑ όσον αφορά την 
πρόταση κανόνων πρέπει να είναι πολύ ισχυρή.  

Τροπολογία 297
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών εποπτικών 
πρακτικών στο ΕΣΧΕ, προκειμένου να 
αποτραπεί ένας πιθανός «αγώνας 
δρόμου» μεταξύ των εθνικών αρχών όσον 
αφορά την εσκεμμένη χαλάρωση των 
εποπτικών κανόνων με σκοπό την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
χρηματοπιστωτικών κέντρων τους και 
την εξασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης 
και συνεπούς εφαρμογής της ενωσιακής
νομοθεσίας, η Αρχή εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με 
αποδέκτες αρμόδιες αρχές ή 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές. 
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Or. en

Τροπολογία 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή πραγματοποιεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις σχετικά με κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις και αναλύει τα 
σχετικά δυνητικά κόστη και οφέλη. Η 
Αρχή ζητεί τη γνώμη ή τη συμβουλή της 
ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών 
και αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 
22.

Or. en

Τροπολογία 299
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατευθυντήριες γραμμές και
συστάσεις δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα της Αρχής.

Or. en
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Τροπολογία 300
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 301
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός δύο μηνών από την έκδοση 
κατευθυντήριας γραμμής ή σύστασης, 
κάθε αρμόδια αρχή αποφασίζει αν 
προτίθεται να συμμορφωθεί προς την εν 
λόγω κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση. 
Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν 
εφαρμόζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές ή συστάσεις, ενημερώνει την 
Αρχή εκθέτοντας τους λόγους. Η Αρχή 
μπορεί να αποφασίζει, κατά περίπτωση, 
να δημοσιεύει τους λόγους που 
προβάλλονται από την αρμόδια αρχή. 

Or. en
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Τροπολογία 302
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την έκδοση, όλοι οι συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές αναφέρουν σε ετήσια 
βάση, με σαφή και λεπτομερή τρόπο, αν 
συμμορφώθηκαν προς την εν λόγω 
κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 303
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετήσια έκθεσή της η Αρχή δηλώνει 
ποια εθνική αρχή δεν συμμορφώθηκε 
προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις 
συστάσεις που η ίδια εξέδωσε και 
περιγράφει πώς προτίθεται η Αρχή να 
εξασφαλίσει τη μελλοντική συμμόρφωση 
προς τις κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις της. Επίσης, περιλαμβάνει τις 
ίδιες αυτές πληροφορίες για τους 
κυριότερους μεγάλους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές.

Or. en
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Τροπολογία 304
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εάν η αρμόδια αρχή δεν εφαρμόσει τις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές ή 
συστάσεις, δηλώνει τους λόγους στην 
Αρχή, η οποία τους δημοσιοποιεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή των τεχνικών κανόνων, αξίζει να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο η αρχή «συμμόρφωση ή εξήγηση».


