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Τροπολογία 171
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
για τις Τράπεζες

Or. en

Τροπολογία 172
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Recital 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 173
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Πολύ πριν από τη χρηματοπιστωτική 
κρίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε
κατ’ επανάληψη ζητήσει την ενίσχυση 
της πραγματικής ισότητας των όρων του 
ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές αδυναμίες στην 
ευρωπαϊκή εποπτεία στις ολοένα και πιο 
ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές 
αγορές (στα ψηφίσματά του της 13ης
Απριλίου 2000 επί της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής «Εφαρμογή του πλαισίου για 
τις χρηματοπιστωτικές αγορές: Σχέδιο
δράσης1», της 25ης Νοεμβρίου 2002 
σχετικά με τους κανόνες προληπτικής 
εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση2, της 
11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την 
πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες (2005–2010) – Λευκή Βίβλος3, 
της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 που περιέχει 
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με 
τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (hedge 
funds) και τα κεφάλαια ιδιωτικών 
συμμετοχών (private equity)4, της 9ης 
Οκτωβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις 
προς την Επιτροπή σχετικά με την 
παρακολούθηση της διαδικασίας 
Lamfalussy: μελλοντική δομή της 
εποπτείας 5, της 22ας Απριλίου 2009 
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την ανάληψη και 
την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης 
και αντασφάλισης6 και της 23ης Απριλίου 
2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου που αφορά τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας7),
___________
1 ΕΕ C 40 της 7.2.2001, σ. 453. 
2 ΕΕ C 25 E της 29.1.2004, σ. 394.
3 ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. xx.
4 ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 26.
5 ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 48.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0251.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Τροπολογία 174
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στις 2 Απριλίου 2009, οι ηγέτες της 
ομάδας G20 μέσω της διακήρυξής τους 
με τίτλο «The Global Plan for Recovery
and Reform» (Παγκόσμιο σχέδιο για την 
ανάκαμψη και τη μεταρρύθμιση)
δήλωσαν ότι: «Θα αναλάβουμε δράση με 
σκοπό να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, 
περισσότερο συνεκτικό παγκοσμίως 
εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τον 
μελλοντικό χρηματοπιστωτικό κλάδο, το 
οποίο θα υποστηρίζει την αειφόρο
παγκόσμια ανάπτυξη και θα υπηρετεί τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων και των 
πολιτών». 

Or. en
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Τροπολογία 175
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 176
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας πρέπει να 
είναι δίκτυο εθνικών και κοινοτικών

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

εθνικών και ευρωπαϊκών εποπτικών 
αρχών, το οποίο να αφήνει την απλή
καθημερινή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και να 
παραχωρεί σε σώματα εποπτών κεντρικό 
ρόλο όσον αφορά την εποπτεία 
διασυνοριακών ομίλων. Επίσης πρέπει να 
επιτευχθούν μεγαλύτερη εναρμόνιση και
συνεπής και συνεκτική εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών κανόνων και προτύπων για 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις 
αγορές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Πρέπει να συσταθούν μια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τις 
Τράπεζες, καθώς και μια Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή για τις Ασφαλίσεις και τις 
Επαγγελματικές Συντάξεις και μια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τις 
Κινητές Αξίες και τις Αγορές (Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές), καθώς και μία Μικτή 
Επιτροπή μεταξύ αυτών. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, όντας
Ευρωπαϊκή Αρχή στο πλαίσιο της 
μακροπροληπτικής εποπτείας,
συμπληρώνει το ΕΣΧΕ. Η Αρχή 
εξελίσσεται σύμφωνα με τις βέλτιστες
πρακτικές που έχουν αναγνωρισθεί σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μία 
τέτοια προσέγγιση μπορεί να είναι η 
καθιέρωση ενός νέου επιπέδου άμεσης 
εποπτείας από την Αρχή. Προκειμένου να 
αποφευχθούν διεθνείς στρεβλώσεις και να 
ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, πρέπει 
να αξιολογηθεί και να εξετασθεί 
προσεκτικά η καθιέρωση άμεσης 
εποπτείας προκειμένου να προστεθεί αξία 
στην εποπτεία των μεγάλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πολλά εκ 
των οποίων έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα 
και δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Αυτό 
ισχύει κυρίως για εκείνα τα μεγάλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
διενεργούν χονδρικές τραπεζικές εργασίες 
ή άλλες δραστηριότητες που ενδέχεται να 
αποτελέσουν συστημικό κίνδυνο για την 
εσωτερική αγορά, και εκείνα τα 
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συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που ορίζονται και ταυτοποιούνται σε 
διεθνές επίπεδο. Το εν λόγω ζήτημα θα 
μελετηθεί περαιτέρω κατά την πρώτη 
αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 66, η οποία 
πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 
διαστήματος τριών ετών από τη θέση του 
σε ισχύ. 

Or. en

Τροπολογία 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύτερη εξήγηση του κειμένου.

Τροπολογία 178
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας πρέπει να 
είναι δίκτυο εθνικών και κοινοτικών 
εποπτικών αρχών, το οποίο να αφήνει την 
καθημερινή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο εθνικό 
επίπεδο. Η εποπτεία των διασυνοριακών
ιδρυμάτων πρέπει να συντονίζεται από 
σώματα εποπτών. Επίσης πρέπει να 
επιτευχθούν μεγαλύτερη εναρμόνιση και η 
συνεκτική εφαρμογή των κανόνων για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αγορές 
σε ολόκληρη την Κοινότητα. Πρέπει να 
συσταθούν μια Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών, καθώς και μια Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και μια Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών (Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές).

Or. en
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Τροπολογία 179
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(«Αρχή») πρέπει να ενεργεί με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως με την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αποτελεσματικής και συνεκτικής 
ρύθμισης και εποπτείας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ποικίλα συμφέροντα όλων των 
κρατών μελών, την προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, την 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, τη διαφύλαξη της σταθερότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
την ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού 
συντονισμού, προς όφελος της οικονομίας 
ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κι άλλων 
συμφεροντούχων, των καταναλωτών και 
των εργαζομένων. Προκειμένου να
μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, 
είναι ενδεδειγμένο και απαραίτητο να
αποτελεί η Αρχή κοινοτικό όργανο με
νομική προσωπικότητα, ενώ πρέπει να
διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική
αυτονομία.

(9) Η Αρχή πρέπει να προωθεί τη 
χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα και μια 
ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική 
αγορά με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας
της εσωτερικής αγοράς, με βάση τη 
χρηματοπιστωτική ένταξη και τους ίσους
όρους ανταγωνισμού, την πρόληψη και 
διόρθωση των συστημικών και 
διασυνοριακών κινδύνων και με υψηλού 
επιπέδου, αποτελεσματικής και συνεκτικής 
ευρωπαϊκής ρύθμισης και εποπτείας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ποικίλα 
συμφέροντα όλων των κρατών μελών· την 
αποτροπή ρυθμιστικού αρμπιτράζ και 
την εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού· την προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών και άλλων 
συμφεροντούχων, καθώς και των 
δημοσίων οικονομικών· την διασφάλιση 
της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας, 
της διαφάνειας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και της βιώσιμης 
αλληλεπίδρασής της με την πραγματική 
οικονομία, τη μείωση της 
προκυκλικότητας των οικονομικών και τη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, την 
προαγωγή της ομαλής εφαρμογής της 
νομισματικής πολιτικής στις αγορές και 
τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
πιστώσεων, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της ΟΝΕ καθώς και την 
ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού 
συντονισμού, προς όφελος της οικονομίας 
ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κι άλλων 
συμφεροντούχων, των καταναλωτών και 
των εργαζομένων. Στα καθήκοντά της 
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περιλαμβάνεται επίσης η προώθηση της 
εποπτικής ολοκλήρωσης και σύγκλισης 
έναντι των βέλτιστων πρακτικών και η 
παροχή συμβουλών στα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ στον τραπεζικό τομέα, στον 
τομέα των πληρωμών, στον τομέα της
ρύθμισης και εποπτείας του ηλεκτρονικού 
χρήματος, καθώς και σε σχετικά 
ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, 
ελέγχου και χρηματοπιστωτικών
εκθέσεων. Προκειμένου να μπορέσει να 
εκπληρώσει τους στόχους της, είναι 
ενδεδειγμένο και απαραίτητο να αποτελεί 
η Αρχή ευρωπαϊκό όργανο με νομική 
προσωπικότητα, ενώ πρέπει να διαθέτει 
νομική, διοικητική και οικονομική 
αυτονομία. 

Or. en

Τροπολογία 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
(«Αρχή») πρέπει να ενεργεί με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως με την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αποτελεσματικής και συνεκτικής 
ρύθμισης και εποπτείας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ποικίλα συμφέροντα όλων των 
κρατών μελών, την προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, την 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, τη διαφύλαξη της σταθερότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
την ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού 
συντονισμού, προς όφελος της οικονομίας 
ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων των 

(9) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
(«Αρχή») πρέπει να ενεργεί με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως με την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αποτελεσματικής και συνεκτικής 
ρύθμισης και εποπτείας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ποικίλα συμφέροντα όλων των 
κρατών μελών, την αποτροπή 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ και την 
εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού, την προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, την 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, τη διαφύλαξη της σταθερότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
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χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κι άλλων 
συμφεροντούχων, των καταναλωτών και 
των εργαζομένων. Προκειμένου να 
μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, 
είναι ενδεδειγμένο και απαραίτητο να 
αποτελεί η Αρχή κοινοτικό όργανο με 
νομική προσωπικότητα, ενώ πρέπει να 
διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική 
αυτονομία.

την ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού 
συντονισμού, προς όφελος της οικονομίας 
ευρύτερα, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού και 
της καινοτομίας στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς και διασφάλισης της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κι άλλων 
συμφεροντούχων, των καταναλωτών και 
των εργαζομένων. Στα καθήκοντά της 
περιλαμβάνεται επίσης η προώθηση της 
εποπτικής σύγκλισης και η παροχή
συμβουλών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα των 
πληρωμών, στον τομέα της ρύθμισης και 
εποπτείας του ηλεκτρονικού χρήματος, 
καθώς και σε σχετικά ζητήματα 
εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχου και 
χρηματοπιστωτικών εκθέσεων.
Προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει
τους στόχους της, είναι ενδεδειγμένο και
απαραίτητο να αποτελεί η Αρχή κοινοτικό
όργανο με νομική προσωπικότητα, ενώ
πρέπει να διαθέτει νομική, διοικητική και
οικονομική αυτονομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της καινοτομίας, όπως 
ορίζεται στην έκθεση Skinner.

Τροπολογία 181
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
(«Αρχή») πρέπει να ενεργεί με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως με την εξασφάλιση υψηλού 

(9) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
(«Αρχή») πρέπει να ενεργεί με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως με την εξασφάλιση υψηλού 



AM\808174EL.doc 13/88 PE439.457v01-00

EL

επιπέδου, αποτελεσματικής και συνεκτικής 
ρύθμισης και εποπτείας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ποικίλα συμφέροντα όλων των 
κρατών μελών, την προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, την 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών
αγορών, τη διαφύλαξη της σταθερότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
την ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού 
συντονισμού, προς όφελος της οικονομίας 
ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κι άλλων 
συμφεροντούχων, των καταναλωτών και 
των εργαζομένων. Προκειμένου να 
μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, 
είναι ενδεδειγμένο και απαραίτητο να 
αποτελεί η Αρχή κοινοτικό όργανο με 
νομική προσωπικότητα, ενώ πρέπει να 
διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική 
αυτονομία.

επιπέδου, αποτελεσματικής και συνεκτικής 
ρύθμισης και εποπτείας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ποικίλα συμφέροντα όλων των 
κρατών μελών και τη διαφορετική φύση 
των τραπεζών, την προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, την 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, τη διαφύλαξη της σταθερότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
την ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού 
συντονισμού, προς όφελος της οικονομίας 
ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κι άλλων 
συμφεροντούχων, των καταναλωτών και 
των εργαζομένων. Προκειμένου να
μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, 
είναι ενδεδειγμένο και απαραίτητο να
αποτελεί η Αρχή κοινοτικό όργανο με
νομική προσωπικότητα, ενώ πρέπει να
διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική
αυτονομία.

Or. en

Τροπολογία 182
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Μια ισχυρή τραπεζική εποπτεία σε 
επίπεδο ΕΕ πρέπει να καλύπτει όλες τις 
διεθνώς αναγνωρισμένες βασικές αρχές 
της εποπτείας. Η πρώτη αρχή του 
«Καταλόγου των βασικών αρχών για 
αποτελεσματική τραπεζική εποπτεία»
που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της 
Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία 
ορίζει ότι προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική τραπεζική εποπτεία είναι 
ότι οι επόπτες χρειάζονται «αρμοδιότητες 
που θα τους επιτρέπουν να ελέγχουν τη 
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συμμόρφωση προς τους νόμους καθώς 
και ζητήματα ασφάλειας και
αξιοπιστίας». Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εντοπισθούν και να 
καθορισθούν σαφώς τα βασικά ζητήματα 
που αφορούν την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος 
σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή ο συστημικός
κίνδυνος (ως παγκόσμιος κίνδυνος) και ο
διασυνοριακός κίνδυνος (ως ευρωπαϊκός
κίνδυνος).

Or. en

Τροπολογία 183
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Ο κανονισμός περιλαμβάνει τον 
ορισμό του συστημικού κινδύνου, όπως 
διατυπώθηκε από κοινού από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, την Τράπεζα 
Διεθνών Διακανονισμών και το 
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας και εγκρίθηκε στις
28 Οκτωβρίου 2009 στο πλαίσιο της 
έκθεσης προς τους υπουργούς 
Οικονομικών και τους διοικητές 
κεντρικών τραπεζών της ομάδας G20 ως 
απάντηση στο αίτημα των ηγετών της 
ομάδας G20 τον Απρίλιο του 2009. Η 
έκθεση ορίζει τον συστημικό κίνδυνο ως 
«κίνδυνο διαταραχής των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που (i) 
προκαλείται από την ανεπάρκεια του 
συνόλου ή μερών του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και (ii) ενδέχεται να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική 
οικονομία. Θεμελιώδη σημασία για τον 
ορισμό έχει η έννοια των αρνητικών 
εξωγενών επιδράσεων λόγω διαταραχής ή 
αποτυχίας ενός χρηματοπιστωτικού 
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ιδρύματος, αγοράς ή μέσου. Όλα τα είδη 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητικών 
φορέων, αγορών και υποδομών ενδέχεται 
να είναι συστημικά σημαντικά σε κάποιον 
βαθμό».

Or. en

Τροπολογία 184
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Ο ορισμός του διασυνοριακού 
κινδύνου περιλαμβάνει όλους τους 
κινδύνους που προκαλούνται λόγω
οικονομικής ανισορροπίας ή 
χρηματοπιστωτικής αποτυχίας του 
συνόλου ή μερών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ενδέχεται να έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στις συναλλαγές 
μεταξύ των οικονομικών παραγόντων δύο 
ή περισσοτέρων κρατών μελών, στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή στα 
δημόσια οικονομικά της ΕΕ ή κάποιου 
από τα κράτη μέλη της. Όλα τα είδη 
οικονομικού και χρηματοπιστωτικού 
κινδύνου ενδέχεται να συνδέονται
διασυνοριακά σε ορισμένο βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 185
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Δεδομένου του οριζόντιου 
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χαρακτήρα της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, ο 
παρών κανονισμός δεν θίγει το υπάρχον
θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών όσον 
αφορά την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας. Κατά την ανάληψη 
δράσης στο πλαίσιο της οδηγίας
2005/60/ΕΚ, η Αρχή λαμβάνει υπόψη το 
υπάρχον πλαίσιο και συνεργάζεται, όπου 
χρειάζεται, με τους άλλους αρμόδιους 
φορείς.

Or. en

Τροπολογία 186
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι επιθυμητό η Αρχή να προωθεί 
συνεκτική προσέγγιση στον τομέα των 
εγγυήσεων των καταθέσεων, προκειμένου 
να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
και δίκαιη αντιμετώπιση των καταθετών σε 
όλη την Κοινότητα. Επειδή τα καθεστώτα 
εγγύησης των καταθέσεων υπόκεινται σε 
επιτήρηση στα οικεία κράτη μέλη και όχι 
σε ρυθμιστική εποπτεία, είναι σκόπιμο η 
Αρχή να μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες 
της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
σε σχέση με το ίδιο το καθεστώς 
εγγυήσεων και τον υπεύθυνο φορέα του

(13) Είναι επιθυμητό η Αρχή να προωθεί 
συνεκτική προσέγγιση στον τομέα των 
εγγυήσεων των καταθέσεων, προκειμένου 
να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
και δίκαιη αντιμετώπιση των καταθετών σε 
όλη την Κοινότητα. Επειδή τα καθεστώτα 
εγγύησης των καταθέσεων υπόκεινται σε 
επιτήρηση στα οικεία κράτη μέλη και όχι 
σε ρυθμιστική εποπτεία, είναι σκόπιμο η 
Αρχή να μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες 
της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
σε σχέση με το ίδιο το καθεστώς 
εγγυήσεων και τον υπεύθυνο φορέα του. Ο 
ρόλος της Αρχής θα αναθεωρηθεί μετά 
την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εγγυήσεων των Καταθέσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της Αρχής στον τομέα των εγγυήσεων των καταθέσεων πρέπει να επανεξετασθεί όταν 
ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων των Καταθέσεων.
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Τροπολογία 187
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της Αρχής και να διασφαλισθεί 
συνεπής και αποτελεσματική εποπτεία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αρχές στα κράτη 
μέλη, στον βαθμό που θα αποτελούν 
αρμόδιες αρχές και μέλη της Αρχής, θα 
πρέπει να διαθέτουν μια σειρά από 
εξουσίες ούτως ώστε να εγκρίνουν μέτρα 
προληπτικής και διορθωτικής εποπτείας
και να διευκολύνουν παράλληλα την 
κοινή, συντονισμένη και ολοκληρωμένη 
δράση. Οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται 
με αναλογικό τρόπο, και θα 
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αίτησης 
και λήψης κατάλληλων πληροφοριών·
επιβολής υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων και κοινοποίησης·
πραγματοποίησης επιτόπιων 
επιθεωρήσεων· έγκρισης προληπτικών 
μέτρων (συμπεριλαμβανομένων όσων 
αφορούν πολιτικές περί σύγκρουσης
συμφερόντων, χρηστής διακυβέρνησης, 
ρευστότητας, παροχών, μερισμάτων και 
αποδοχών)· 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·
προσωρινού περιορισμού ή απαγόρευσης
ορισμένων προϊόντων ή τύπων
συναλλαγών που ενδέχεται να 
προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα υπερβολική 
αστάθεια στις αγορές ή να προκαλέσουν 
αναταραχές· διαταγής προς τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ενεργούν 
μέσω θυγατρικής εταιρείας σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις βάσει κοινών
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κριτηρίων· επιβολής αποτρεπτικών 
προστίμων· παύσης διοικητών και 
διευθυντών· απομάκρυνσης στελεχών ή 
του διοικητικού συμβουλίου· προσωρινής 
παρέμβασης στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα· απόσυρσης των παροχών
περιορισμένης ευθύνης προς σημαντικούς 
μετόχους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
όταν επιδεικνύουν παθητική στάση κατά 
την υπεράσπιση των εταιρικών 
συμφερόντων σε ζωτικής σημασίας 
υποθέσεις· επέκτασης της 
χρηματοπιστωτικής ευθύνης ώστε να 
καλύπτει και εμπλεκόμενους σε σοβαρές 
παραβάσεις· κήρυξης, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο, επιμέλειας προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ακεραιότητα και η 
ευθύνη· αίτησης σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης· ακύρωσης αδειών και 
αφαίρεσης διαβατηρίων· και συμφωνίας 
για πρωτόκολλα με στόχο τη διατύπωση 
μιας κοινής και αποτελεσματικής 
απόκρισης.

Or. en

Τροπολογία 188
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Το ενιαίο εγχειρίδιο διαδραματίζει 
ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της
συνεπούς εναρμόνισης και της
ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας, 
των κανονισμών και των προτύπων στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι 
ρυθμιστικοί και εποπτικοί κανόνες που 
απαρτίζουν το ενιαίο εγχειρίδιο πρέπει να 
αποφεύγουν το ρυθμιστικό αρμπιτράζ 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισότιμους
όρους ανταγωνισμού και τη δέουσα
προστασία των καταθετών, των 
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επενδυτών και των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Το ενιαίο 
εγχειρίδιο περιλαμβάνει λεπτομερείς 
ορισμούς, καθορίζει τα κοινά στοιχεία 
των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων
και κοινοποίησης, και παρέχει τα 
αναγκαία στοιχεία προκειμένου να 
διασφαλισθούν οι αποτελεσματικές 
διαδικασίες συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής 
εκτίμησης του κινδύνου και της 
ανταλλαγής πληροφοριών όπως ορίζεται
από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κατά την 
εκπόνηση του παρόντος κανονισμού, το 
ενιαίο εγχειρίδιο ορίζει τους κατάλληλους
ρυθμιστικούς και εποπτικούς κανόνες
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 
της έγκαιρης προειδοποίησης και των 
συστάσεων του ΕΣΣΚ καθώς και των 
διασυνοριακών κινδύνων που 
εντοπίζονται από την Αρχή ή τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αφορούν 
το σύνολο ή σημαντικό μέρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το 
ενιαίο εγχειρίδιο ορίζει τους κατάλληλους
ρυθμιστικούς και εποπτικούς κανόνες
όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων, κοινοποίησης και πρόληψης 
για αντίστοιχες εταιρείες υψηλής 
μόχλευσης και επενδυτικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ,
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
συστημικοί και να διορθωθούν οι
διασυνοριακοί κίνδυνοι.

Or. en

Τροπολογία 189
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

τα σχέδια τεχνικών κανόνων σύμφωνα με 
το κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να τους 
προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ.
Μπορεί να επιλέξει να τα απορρίψει 
μερικώς ή στο σύνολό τους εάν, για 
παράδειγμα, τα σχέδια τεχνικών κανόνων 
δεν είναι συμβατά με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τηρούν την 
αρχή της αναλογικότητας ή αντιβαίνουν 
στις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής 
αγοράς για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες όπως αντικατοπτρίζονται στο 
κεκτημένο της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 
απόφαση της για έγκριση, μερική έγκριση 
ή απόρριψη. Η διαδικασία εκπόνησης
των τεχνικών κανόνων στον παρόντα 
κανονισμό δεν θίγει τις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης. Τα 
ζητήματα στα οποία αναφέρονται οι 
τεχνικοί κανόνες δεν συνεπάγονται
πολιτικές αποφάσεις, και το περιεχόμενό 
τους οριοθετείται με τις πράξεις της 
Ένωσης που εγκρίνονται στο επίπεδο 1. 
Η εκπόνηση των σχεδίων των κανόνων 
από την Αρχή διασφαλίζει την πλήρη 
αξιοποίηση της εξειδικευμένης πείρας
των εθνικών εποπτικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να παρασχεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα αναθεώρησης των τεχνικών κανόνων. 
Οι εν λόγω κανόνες είναι τεχνικής φύσεως και ως εκ τούτου πρέπει να εκπονούνται μόνο από 
εμπειρογνώμονες τεχνικούς στο πλαίσιο της ΕΕΑ. Σε περίπτωση που οι κανόνες είναι 
ακατάλληλοι βάσει νομικών κριτηρίων ή για λόγους που αφορούν την ενιαία αγορά, τότε η 
Επιτροπή μπορεί να τους απορρίψει στο σύνολό τους ή μερικώς.
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Τροπολογία 190
Antolín Sánchez Presedo

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 
καταθετών, των επενδυτών και των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, είναι συμφέρον και 
σκόπιμο να της ανατεθεί,, σε τομείς 
καθοριζόμενους από το κοινοτικό δίκαιο, η 
εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι 
οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά τα
σχέδια τεχνικών κανόνων σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να τους 
προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ. Τα 
σχέδια τεχνικών κανόνων πρέπει να 
εγκριθούν από την Επιτροπή και να 
τροποποιηθούν εάν, για παράδειγμα, δεν 
τηρούν την αρχή της αναλογικότητας ή 
αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που 
αντικατοπτρίζονται στο κεκτημένο της 
κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω 
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) Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα με 
μεγάλη εξειδικευμένη πείρα, είναι 
συμφέρον και σκόπιμο να της ανατεθεί, σε 
κανονισμούς του επιπέδου 2 του 
μηχανισμού Lamfalussy (σε τομείς 
καθοριζόμενους από το ευρωπαϊκό δίκαιο 
ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής) και 
σε μέτρα εποπτείας του επιπέδου 3 του 
μηχανισμού Lamfalussy (με δική της 
πρωτοβουλία), η εκπόνηση σχεδίων 
τεχνικών κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν 
επιλογές πολιτικής και οφείλουν να 
τηρούν την αρχή της αναλογικότητας. Τα
σχέδια τεχνικών κανόνων που πρέπει να 
εγκριθούν από την Επιτροπή ως 
ρυθμιστικοί κανόνες μπορούν να 
τροποποιηθούν από την Επιτροπή. Στην 
περίπτωση εποπτικών κανόνων, η 
Επιτροπή εγκρίνει αυτά τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων όταν συνάδουν με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο προκειμένου να τους 
προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ. Η 
Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει
ρυθμιστικούς κανόνες στις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ως 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
εποπτικοί κανόνες πρέπει να εγκρίνονται 
ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 291 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εξασφαλίσει 
ομαλή και ταχεία διαδικασία έγκρισης των 
κανόνων αυτών, η Επιτροπή μπορεί να 
υπόκειται σε χρονικό περιορισμό τόσο
όσον αφορά το ψήφισμα έγκρισής της όσο 
και την εγκριτική της απόφαση.

Or. en
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Τροπολογία 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 
καταθετών, των επενδυτών και των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, είναι συμφέρον και 
σκόπιμο να της ανατεθεί,, σε τομείς 
καθοριζόμενους από το κοινοτικό δίκαιο, η 
εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι 
οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά τα 
σχέδια τεχνικών κανόνων σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να τους 
προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ. Τα 
σχέδια τεχνικών κανόνων πρέπει να 
εγκριθούν από την Επιτροπή και να 
τροποποιηθούν εάν, για παράδειγμα, δεν 
τηρούν την αρχή της αναλογικότητας ή 
αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που 
αντικατοπτρίζονται στο κεκτημένο της 
κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω 
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) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου 
αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλιστούν, μέσω ενιαίου εγχειριδίου, 
ισότιμοι όροι και επαρκής προστασία των 
καταθετών, των επενδυτών και των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, είναι συμφέρον και 
σκόπιμο να της ανατεθεί,, σε τομείς 
καθοριζόμενους από το κοινοτικό δίκαιο, η 
εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι 
οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. 
Κατά τη σύνταξη των τεχνικών κανόνων 
η Αρχή τηρεί την αρχή της 
αναλογικότητας λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές διαρθρώσεις και 
κατηγορίες κινδύνου των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
Ειδικότερα, οι αρχές διασφαλίζουν ότι 
δεν θα επιβαρυνθούν υπερβολικά οι 
δημοκρατικά ελεγχόμενοι συνεταιρισμοί, 
οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
όσον αφορά την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού στο επίπεδο των 
τοπικών κοινωνιών. 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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πρέπει να λάβει υπόψη τα διαφορετικά επιχειρηματικά πρότυπα 
που ενυπάρχουν στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι τεχνικοί κανόνες δεν 
πρέπει να διαφέρουν για τον ίδιο τύπο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μεταξύ των κρατών 
μελών, αλλά πρέπει να διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας προκειμένου να 
αναγνωρίζουν την ύπαρξη δημοκρατικά ελεγχόμενων συνεταιρισμών, τα επιχειρηματικά 
πρότυπα των οποίων αποφεύγουν σε μεγάλο βαθμό τους κινδύνους, και οι οποίοι 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών.

Τροπολογία 192
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 
καταθετών, των επενδυτών και των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, είναι συμφέρον και 
σκόπιμο να της ανατεθεί,, σε τομείς 
καθοριζόμενους από το κοινοτικό δίκαιο, η 
εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι 
οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά τα 
σχέδια τεχνικών κανόνων σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να τους 
προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ. Τα 

(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 κοινοτικό δίκαιο, η 
εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι 
οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Οι 
κανόνες αυτοί δεν πρέπει, επομένως, να 
αντιβαίνουν στη νομοθεσία οποιουδήποτε 
κράτους μέλους εφόσον τέτοιου είδους 
νομοθεσία σημαίνει ύπαρξη μιας 
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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.

πολιτικής επιλογής. 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 ή να απορριφθούν από 
αυτήν βάσει σαφών και διαφανών αρχών. 
Πρέπει να απορριφθούν 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.

Or. en

Τροπολογία 193
Olle Schmidt

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 
καταθετών, των επενδυτών και των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, είναι συμφέρον και 
σκόπιμο να της ανατεθεί,, σε τομείς 
καθοριζόμενους από το κοινοτικό δίκαιο, η 
εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι 
οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά τα 

(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 κοινοτικό δίκαιο, η 
εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι 
οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά τα 
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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.

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. Δεν πρέπει, 
κατά γενικό κανόνα, να τροποποιούνται 
από την Επιτροπή εκτός και αν το 
απαιτούν εξαιρετικές περιστάσεις, 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 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή δεν 
πρέπει να αλλάζει το περιεχόμενο των 
τεχνικών κανόνων που καταρτίσθηκαν 
από την Αρχή χωρίς να προηγηθεί
συντονισμός με την Αρχή. 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

Η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί την αρμοδιότητά της για τροποποίηση των 
τεχνικών κανόνων του άρθρου 7 μόνο ως έσχατη λύση. Εάν δεν ισχύει αυτό, τότε ενδέχεται να 
υπονομευθεί η συντακτική αρμοδιότητα των ΕΕΑ και να υπάρξει ανασφάλεια δικαίου για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τροπολογία 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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, 

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

ισότιμοι όροι και επαρκής προστασία των 
καταθετών, των επενδυτών και των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα με μεγάλη 
εξειδικευμένη πείρα, είναι συμφέρον και 
σκόπιμο να της ανατεθεί,, σε τομείς 
καθοριζόμενους από το κοινοτικό δίκαιο, η 
εκπόνηση σχεδίων τεχνικών κανόνων, οι 
οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής. Η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά τα 
σχέδια τεχνικών κανόνων σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να τους 
προσδώσει δεσμευτική νομική ισχύ. Τα 
σχέδια τεχνικών κανόνων πρέπει να 
εγκριθούν από την Επιτροπή. Δεν πρέπει
να τροποποιηθούν από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή πρέπει να απορρίπτει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων μόνο εάν δεν τηρούν 
την αρχή της αναλογικότητας ή 
αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που 
αντικατοπτρίζονται στο κεκτημένο της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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

Η Επιτροπή δεν πρέπει να έχει εξουσία να τροποποιεί τους τεχνικούς κανόνες που προτείνονται 
από την Αρχή, προκειμένου να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της Αρχής και να υπάρξει σεβασμός 
για την εμπειρογνωμοσύνη της. Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει μόνο δικαίωμα ελέγχου επί των 
σχεδίων τεχνικών κανόνων, το οποίο θα της επιτρέπει να τα εγκρίνει ή να τα απορρίπτει, βάσει 
σαφών και διαφανών αρχών.
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Τροπολογία 195
Leonardo Domenici

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

Η Επιτροπή δεν πρέπει να έχει εξουσία να τροποποιεί τους τεχνικούς κανόνες που προτείνονται 
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από την Αρχή, προκειμένου να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της Αρχής και να υπάρξει σεβασμός 
για την εμπειρογνωμοσύνη της. Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει μόνο δικαίωμα ελέγχου επί των 
σχεδίων τεχνικών κανόνων, το οποίο θα της επιτρέπει να τα εγκρίνει ή να τα απορρίπτει, βάσει 
σαφών και διαφανών αρχών.

Τροπολογία 196
Antolín Sánchez Presedo

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 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 197
Olle Schmidt

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 

(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 
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πλαίσιο διαδικασιών επιτροπολογίας στο 
επίπεδο 2 του μηχανισμού Lamfalussy, 
όπως ορίζεται στη σχετική κοινοτική
νομοθεσία. Τα θέματα που αφορούν οι 
τεχνικοί κανόνες δεν περιλαμβάνουν 
αποφάσεις πολιτικής και το περιεχόμενό 
τους οριοθετείται από τις κοινοτικές
πράξεις που εγκρίθηκαν στο επίπεδο 1. Η 
εκπόνηση των σχεδίων κανόνων από την 
Αρχή εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση 
της εξειδικευμένης πείρας των εθνικών 
εποπτικών αρχών.

πλαίσιο διαδικασιών επιτροπολογίας στο 
επίπεδο 2 του μηχανισμού Lamfalussy, 
όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θέματα που 
αφορούν οι τεχνικοί κανόνες δεν πρέπει να
περιλαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής και το 
περιεχόμενό τους πρέπει να οριοθετείται 
επακριβώς από τις πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκαν στο 
επίπεδο 1. Οι τεχνικοί κανόνες πρέπει να 
είναι αναλογικοί και να λαμβάνουν υπόψη 
τις διαφορές ως προς το μέγεθος και τη 
σύνθετη φύση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Όπου προβλέπονται ή 
υπάρχουν ήδη μέτρα του επιπέδου 2, 
αυτοί οι τεχνικοί κανόνες πρέπει να 
τηρούν τα εν λόγω μέτρα του επιπέδου 2 
και να προσδιορίζουν μόνο τις 
προϋποθέσεις εφαρμογής των μέτρων 
αυτών. Η εκπόνηση των σχεδίων κανόνων 
από την Αρχή εξασφαλίζει την πλήρη 
αξιοποίηση της εξειδικευμένης πείρας των 
εθνικών εποπτικών αρχών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην εισαχθεί μεγαλύτερη νομική ανασφάλεια όσον αφορά τη σύνταξη των 
κανόνων του άρθρου 7 περιορίζοντας τη χρήση των εν λόγω κανόνων όπου είναι περισσότερο 
απαραίτητη: σε τεχνικούς τομείς και όχι όπου πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις.

Τροπολογία 198
Othmar Karas

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 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 
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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

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. Αν 
και οι τεχνικοί κανόνες που εκπονούνται
εν προκειμένω λαμβάνουν υπόψη τα 
ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε 
τοπικό απλώς επίπεδο και δεν έχουν 
ενωσιακή διάσταση, σε κάθε περίπτωση 
εκτιμάται ο συνολικός αντίκτυπος των 
τεχνικών κανόνων στο σύνολο του 
κλάδου. Η εκπόνηση των σχεδίων 
κανόνων από την Αρχή εξασφαλίζει την 
πλήρη αξιοποίηση της εξειδικευμένης 
πείρας των εθνικών εποπτικών αρχών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Τροπολογία 199
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Σε τομείς που δεν καλύπτονται από 
τεχνικούς κανόνες, η Αρχή πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδίδει μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής
νομοθεσίας. Για την εξασφάλιση 
διαφάνειας και την ενίσχυση της 

(16) Σε τομείς που δεν καλύπτονται από 
ρυθμιστικούς ή εποπτικούς κανόνες, η 
Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει 
μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές 
και συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή 
της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό την 
προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Για την 
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συμμόρφωσης των εθνικών εποπτικών 
αρχών με τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις, όταν οι εθνικές 
αρχές δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
οδηγίες και συστάσεις πρέπει να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους 
σχετικούς λόγους. 

εξασφάλιση διαφάνειας και την ενίσχυση 
της συμμόρφωσης των εθνικών εποπτικών 
αρχών και των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων με τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις, όταν οι εθνικές 
αρχές δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
οδηγίες και συστάσεις πρέπει να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους 
σχετικούς λόγους, ενώ τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να 
υποχρεούνται να αναφέρουν αν 
συμμορφώνονται με τις εν λόγω οδηγίες 
και συστάσεις όταν υποβάλλουν εκθέσεις. 

Or. en

Τροπολογία 200
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 201
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Η εξασφάλιση της ορθής και πλήρους 
εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και 
την εύρυθμη λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, για τη 
σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 
συστήματος και για την εξασφάλιση 
ουδέτερων όρων ανταγωνισμού των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην 
Κοινότητα. Επομένως, πρέπει να 
δημιουργηθεί μηχανισμός μέσω του οποίου 
η Αρχή θα αντιμετωπίζει περιπτώσεις μη 
εφαρμογής ή εσφαλμένης εφαρμογής, που 
συνιστούν παραβίαση του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηχανισμός 
αυτός πρέπει να αφορά τομείς όπου η 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ορίζει σαφείς και άνευ όρων υποχρεώσεις. 
Δεν πρέπει σε γενικές γραμμές να 
χρησιμοποιείται για περιπτώσεις που 
αφορούν μόνο την εσφαλμένη μεταφορά 
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δέον είναι η χρήση του μηχανισμού του άρθρου 9 να περιορισθεί στην εφαρμογή κανόνων που 
συνιστούν παραβίαση της νομοθεσίας και όχι γενικότερα στην εσφαλμένη μεταφορά του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός αυτού είναι να ελαχιστοποιηθεί η νομική ανασφάλεια για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που πρέπει να είναι βέβαιοι για τη χρήση της διαδικασίας του 
άρθρου 9 προκειμένου να εξασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για ολόκληρη την ΕΕ.
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Τροπολογία 202
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 203
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Αν η εθνική αρχή δεν συμμορφωθεί 
με τη σύσταση, η Επιτροπή πρέπει να έχει 
την εξουσία να απευθύνει επίσημη 
γνωμοδότηση προς την οικεία εθνική 
εποπτική αρχή, προκειμένου να 
εξασφαλίσει συμμόρφωση με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας 
άμεσα νομικά αποτελέσματα, των οποίων 
είναι δυνατή η επίκληση ενώπιον των 



PE439.457v01-00 34/88 AM\808174EL.doc

EL

επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης. 

εθνικών δικαστηρίων και αρχών και η 
επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης. 

Or. en

Τροπολογία 204
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute..
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Τροπολογία 205
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 
ταχεία και εναρμονισμένη απόκριση σε 
κοινοτικό επίπεδο. Επομένως, η Αρχή 
πρέπει να μπορεί να ζητεί από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές να προβαίνουν σε 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. Επειδή ο προσδιορισμός μιας 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
συνεπάγεται σημαντικό βαθμό 
διακριτικής ευχέρειας, την εξουσία αυτή 
πρέπει να ασκεί η Επιτροπή. Για την 
εξασφάλιση αποτελεσματικής αντίδρασης 
στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
περίπτωση παράλειψης των αρμόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως 
έσχατη λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες 
άμεσα προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
για τομείς του κοινοτικού δικαίου οι 
οποίοι ισχύουν άμεσα για αυτά, με στόχο 
την άμβλυνση των επιπτώσεων της 
κρίσης και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στις αγορές. 

διαγράφεται

Or. en



PE439.457v01-00 36/88 AM\808174EL.doc

EL

Τροπολογία 206
Carl Haglund

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

(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. Το Συμβούλιο πρέπει, κατόπιν 
διαβούλευσης με το ΕΣΣΚ και, όπου αυτό 
είναι αναγκαίο, με τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, να έχει την εξουσία να 
προσδιορίζει την ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης. Όταν η έκτακτη 
ανάγκη αφορά την αγορά εν γένει, η Αρχή 
πρέπει να μπορεί να ζητεί από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές να προβαίνουν σε 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. Για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής αντίδρασης στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
περίπτωση παράλειψης των αρμόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 
λύση και βάσει σαφούς εντολής από το 
Συμβούλιο, αποφάσεις απευθυνόμενες 
άμεσα προς τη χρηματοπιστωτική αγορά, 
με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων 
της κρίσης και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στις αγορές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι επωφελές να ανατεθεί στην ΕΑΤ η αρμοδιότητα να επιβάλλει αποφάσεις απευθείας 
στις εθνικές αρμόδιες αρχές και σε μεμονωμένες τράπεζες. Όπου η έκτακτη ανάγκη αφορά την 
αγορά υπό μία γενικότερη έννοια, η ΕΑΤ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει μέτρα που θα 
εφαρμόζονται άμεσα από τις εθνικές αρχές. Αυτό εντούτοις πρέπει να βασίζεται σε εντολή του 
Συμβουλίου.
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Τροπολογία 207
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 
ανάγκης. Επειδή ο προσδιορισμός μιας 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
συνεπάγεται σημαντικό βαθμό διακριτικής 
ευχέρειας, την εξουσία αυτή πρέπει να 
ασκεί η Επιτροπή. Για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής αντίδρασης στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
περίπτωση παράλειψης των αρμόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως 
έσχατη λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες 
άμεσα προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
για τομείς του κοινοτικού δικαίου οι 
οποίοι ισχύουν άμεσα για αυτά, με στόχο 
την άμβλυνση των επιπτώσεων της 
κρίσης και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στις αγορές.

(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. 
Λαμβάνοντας υπόψη την ευαίσθητη φύση 
του ζητήματος και ότι η εξουσία
προσδιορισμού της ύπαρξης μιας 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
συνεπάγεται σημαντικό βαθμό διακριτικής 
ευχέρειας, την εξουσία αυτή πρέπει να 
ασκεί το Συμβούλιο, κατόπιν κατάλληλης 
διαβούλευσης με την Επιτροπή, το ΕΣΣΚ 
και, όπου αυτό είναι αναγκαίο, τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 208
Olle Schmidt

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

(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 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. Την εξουσία προσδιορισμού της 
ύπαρξης μιας κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης πρέπει να την ασκεί το 
Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την 
Επιτροπή, το ΕΣΣΚ και, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο, η δυνατότητα κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης να μην βρίσκεται στα 
χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεδομένων των επιπτώσεων για τα κράτη μέλη και τον ρόλο 
συστημικού κινδύνου του ΕΣΣΚ, ούτε και είναι δέον να εγκρίνουν οι ΕΕΑ δεσμευτικές 
αποφάσεις για μεμονωμένα ιδρύματα.
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Τροπολογία 209
Vicky Ford

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

(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 επίπεδο 
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. 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 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 
λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 
τομείς του δικαίου της Ένωσης οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα για αυτά, με στόχο την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές. 

Or. en
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Τροπολογία 210
Antolín Sánchez Presedo

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

(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 επίπεδο
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 διαπιστώνει πότε 
υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης· η 
Επιτροπή ή το Συμβούλιο μπορούν επίσης 
να εγκρίνουν απόφαση που προσδιορίζει 
την ύπαρξη μιας τέτοιας κατάστασης ή 
άλλων αιτιολογημένων περιστάσεων που 
απαιτούν την ίδια ενισχυμένη θεσμική 
απόκριση. Για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής αντίδρασης στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
περίπτωση παράλειψης των αρμόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 
λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 
τομείς του δικαίου της Ένωσης οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα για αυτά, με στόχο την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές. 

Or. en
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Τροπολογία 211
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 
λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 
τομείς του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα για αυτά, με στόχο την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές. 

(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. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου πρέπει να 
διαπιστώνει πότε υπάρχει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή πρέπει να 
κηρύσσει την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης κατόπιν σύστασης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου. Για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής αντίδρασης στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
περίπτωση παράλειψης των αρμόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 
λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 
τομείς του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα για αυτά, με στόχο την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι η εκτίμηση του κατά πόσον υπάρχει ή όχι έκτακτη ανάγκη απαιτεί 
μεγάλο βαθμό διακριτικής ευχέρειας, βάσει του δικαίου των Συνθηκών είναι αναγκαίο να είναι 
η Επιτροπή η νομική οντότητα που θα λάβει την τελική απόφαση.
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Τροπολογία 212
Leonardo Domenici

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

(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. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου πρέπει να 
διαπιστώνει 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 
προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 
τομείς του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα για αυτά, με στόχο την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ επιβάλλει τη 
συντονισμένη δράση με σκοπό την αντιμετώπιση ενδεχόμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
καθώς η κρίση σε ένα κράτος μέλος θα μπορούσε με ταχείς ρυθμούς να εξαπλωθεί πέραν των 
συνόρων. Είναι ως εκ τούτου αναγκαίο να παρασχεθεί στο ΕΣΣΚ η εξουσία προσδιορισμού της
ύπαρξης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το ΕΣΣΚ είναι σε θέση να εντοπίζει πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς αποτελεί 
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τεχνικό φορέα που ιδρύθηκε με σκοπό να παρακολουθεί και να εκτιμά πιθανές απειλές για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τροπολογία 213
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) έχοντας λάβει υπόψη τη Διακήρυξη 
για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της συνόδου κορυφής των 
ηγετών της ομάδας G20 που 
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 
2 Απριλίου 2009, και η οποία ζητεί να 
«θεσπισθούν κατευθυντήριες γραμμές και 
να υποστηριχθεί η εδραίωση, η 
λειτουργία και η συμμετοχή σε εποπτικά 
σώματα, μεταξύ άλλων και μέσω του εν 
εξελίξει εντοπισμού των πλέον συστημικά 
σημαντικών διασυνοριακών εταιρειών». 

Or. en

Τροπολογία 214
Diogo Feio

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 

(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 σε διασυνοριακές 
καταστάσεις μεταξύ αυτών των αρμόδιων 
αρχών με δεσμευτικό τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 
εποπτών. Πρέπει να προβλέπεται ένα 
στάδιο συμβιβασμού, κατά το οποίο οι 



PE439.457v01-00 44/88 AM\808174EL.doc

EL

συμφωνία. Η αρμοδιότητα της Αρχής 
πρέπει να καλύπτει διαφωνίες σχετικά με 
διαδικαστικές υποχρεώσεις στη 
διαδικασία συνεργασίας καθώς και 
σχετικά με την ερμηνεία και την 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε 
εποπτικές αποφάσεις. Πρέπει 
χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. 
Σε περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα 
έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 
λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 
τομείς του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα γι’ αυτά. 

αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία. Η αρμοδιότητα της Αρχής 
πρέπει επίσης να καλύπτει διαφωνίες 
σχετικά με τη διαδικασία ή το 
περιεχόμενο μίας δράσης ή τη μη 
ανάληψη δράσης από μια αρμόδια αρχή 
ενός κράτους μέλους. 

Or. en

Τροπολογία 215
Olle Schmidt

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 

(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 
να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι 
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μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα 
έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 
λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 
τομείς του κοινοτικού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα γι’ αυτά. 

μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δέον να εγκρίνουν οι ΕΕΑ άμεσα δεσμευτικές αποφάσεις που αφορούν μεμονωμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Με δεδομένο ότι η εθνική αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την 
καθημερινή εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, είναι νομικά προτιμότερο η ΕΕΑ να 
αναθέσει στην εθνική αρχή την τροποποίηση των πρακτικών της αγοράς κατόπιν απόφασης που 
λαμβάνεται μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης που ορίζεται στο άρθρο 11.

Τροπολογία 216
Vicky Ford

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 

(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 
να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι 
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μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά

μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. Σε περιπτώσεις όπου η 
σχετική νομοθεσία της ΕΕ χορηγεί 
διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη, οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από την 
Αρχή δεν μπορούν να αντικαταστήσουν 
την άσκηση της εν λόγω ευχέρειας 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 217
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 

(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 εν 
προκειμένω πρέπει να ορίζεται στην 
τομεακή νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. 
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 
υφιστάμενοι μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
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μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. 

εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας που προτάθηκε στο άρθρο 11
παράγραφος 1, και αφορά το πεδίο εφαρμογής της «δεσμευτικής διαμεσολάβησης». Το 
δεδομένο σχέδιο κανονισμού αναφέρει απλώς τις αρμοδιότητες της ΕΑΤ όσον αφορά την
παροχή «δεσμευτικής διαμεσολάβησης» καθώς και τη διαδικασία. Το πεδίο εφαρμογής της 
«δεσμευτικής διαμεσολάβησης» καθορίζεται, ωστόσο, για κάθε υπόθεση ξεχωριστά στην 
τομεακή νομοθεσία.

Τροπολογία 218
Antolín Sánchez Presedo

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 

(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 
ευρωπαϊκού δικαίου σε εποπτικές 
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χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. 

αποφάσεις· η συμμόρφωση με 
δεσμευτικές εγκριθείσες αποφάσεις δεν 
αποτρέπει την άσκηση πρόσθετης 
προληπτικής διακριτικής ευχέρειας από 
την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις 
διεθνείς αρχές διασυνοριακής εποπτείας. 
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 
υφιστάμενοι μηχανισμοί συμβιβασμού που 
προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
ευρωπαϊκού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. 

Or. en

Τροπολογία 219
Leonardo Domenici

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 

(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 δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εποπτικές 
αποφάσεις. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 
υφιστάμενοι μηχανισμοί συμβιβασμού που 
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προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα γι’ αυτά. 

προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι ισχύουν άμεσα γι’ αυτά. Το ίδιο 
ισχύει και για τις διαφωνίες εντός των 
σωμάτων εποπτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις πιθανής διαφωνίας μεταξύ εθνικών εποπτών, είναι αναγκαία η επέμβαση της 
ΕΑΤ για να παράσχει ασφάλεια δικαίου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τροπολογία 220
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η κρίση έχει αποκαλύψει 
σημαντικές ελλείψεις στις υπάρχουσες 
προσεγγίσεις της εποπτείας των 
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, ιδίως των μεγαλύτερων και 
πολυπλοκότερων, των οποίων η 
χρεωκοπία μπορεί να προκαλέσει 
συστημικές βλάβες. Οι ελλείψεις αυτές
προέρχονται, αφενός, από τους ποικίλους 
τομείς δραστηριότητας των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και, 
αφετέρου, από τα εποπτικά όργανα. Τα 
ιδρύματα ενεργούν σε μια αγορά χωρίς 
σύνορα, ενώ τα εποπτικά όργανα ελέγχουν 
σε καθημερινή βάση κατά πόσον η 
περιοχή αρμοδιότητάς τους τελειώνει στα 
εθνικά σύνορα. Για να αντιμετωπισθούν 
αυτές οι ανεπάρκειες είναι αναγκαίο να 
προαχθεί η μεγαλύτερη ρυθμιστική 
σύγκλιση και ολοκλήρωση εντός της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 221
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η κρίση έχει αποκαλύψει ελλείψεις 
στους υπάρχοντες κανονισμούς για την 
εποπτεία των διασυνοριακών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό 
παράσχει επιχειρήματα για την ενίσχυση 
του πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την 
καλύτερη συνεργασία και τον συντονισμό 
μεταξύ των αρμόδιων εθνικών εποπτικών 
αρχών όσον αφορά την εποπτεία των 
διασυνοριακών ιδρυμάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφότου η κρίση αποκάλυψε ελλείψεις στην εποπτεία των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, καθίσταται αναγκαίο ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα παρέχει καλύτερο συντονισμό
των εθνικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 222
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Σύμφωνα με την έκθεση Turner, 
που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2009, 
«οι υπάρχοντες κανόνες της ενιαίας 
αγοράς μπορούν να δημιουργήσουν
απαράδεκτους κινδύνους για τους 
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καταθέτες και τους φορολογούμενους 
πολίτες» και «οι σημερινές διευθετήσεις, 
που συνδυάζουν κλαδικά δικαιώματα 
διαβατηρίου, εποπτεία από τη χώρα 
καταγωγής και αμιγώς εθνική ασφάλιση 
καταθέσεων, δεν αποτελούν υγιή βάση για 
τη μελλοντική ρύθμιση και εποπτεία των 
ευρωπαϊκών διασυνοριακών τραπεζών 
λιανικής».

Or. en

Τροπολογία 223
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Όπως αναφέρει επίσης η έκθεση
Turner, «υγιέστερες διευθετήσεις 
απαιτούν είτε αυξημένες εθνικές εξουσίες, 
πράγμα που συνεπάγεται μια λιγότερο 
ανοιχτή ενιαία αγορά, είτε μεγαλύτερο 
βαθμό ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Ενδείκνυται μίξη και των δύο: η έκταση 
στην οποία απαιτούνται περισσότερο 
εθνικές εξουσίες θα εξαρτάται από το 
πόσο αποτελεσματικές θα είναι οι 
«περισσότερο ευρωπαϊκές» επιλογές».

Or. en

Τροπολογία 224
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22δ) Η ευρωπαϊκή λύση ζητεί τη
δημιουργία μιας νέας θεσμικής 
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διάρθρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μιας ανεξάρτητης Αρχής με νομικές 
εξουσίες, ενός πρότυπου ρυθμιστή και 
επιβλέποντα στον τομέα της 
διασυνοριακής εποπτείας, την ενίσχυση 
των σωμάτων εποπτών όσον αφορά την 
εποπτεία των διασυνοριακών ιδρυμάτων
και τη συνεκτική και αυξημένη ενίσχυση 
των εποπτικών αρμοδιοτήτων τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 225
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22ε) Η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία 
να εκπονεί εποπτικούς κανόνες 
προκειμένου να προάγει την ομοιόμορφη 
εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου. Η 
Αρχή πρέπει να διαδραματίζει επίσης
βασικό ρόλο ως τομεακός συντονιστής
και συμβουλευτικός φορέας για τα
σώματα εποπτών με σκοπό την 
ορθολογική οργάνωση της λειτουργίας
της διαδικασίας ανταλλαγής 
πληροφοριών, την προαγωγή της 
σύγκλισης και της συνέπειας μεταξύ των 
σωμάτων κατά την εφαρμογή του δικαίου 
της ΕΕ. Η Αρχή πρέπει να ενεργεί ως 
κύριος συντονιστής κατά την εποπτεία 
των τραπεζικών ιδρυμάτων που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η Αρχή πρέπει επίσης να έχει 
ρόλο νομικά δεσμευτικής μεσολάβησης
για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των 
αρμόδιων εποπτών.

Or. en
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Τροπολογία 226
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22στ) Τα σώματα εποπτών πρέπει να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
αποδοτική, αποτελεσματική και συνεπή 
εποπτεία των διασυνοριακών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ΕΕ. 
Η σύγκλιση των βασικών 
χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων είναι 
ανώφελη αν οι εποπτικές πρακτικές 
παραμένουν κατακερματισμένες. Όπως 
επισημαίνει η έκθεση de Larosière, «οι
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και το 
ρυθμιστικό αρμπιτράζ που προκύπτουν 
από τις αποκλίνουσες εποπτικές 
πρακτικές πρέπει να αποφεύγονται, 
επειδή μπορούν να υπονομεύσουν τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα –
μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας μια 
μετατόπιση χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας προς τις χώρες με 
χαλαρή εποπτεία. Το εποπτικό σύστημα
πρέπει να εκλαμβάνεται ως δίκαιο και
ισορροπημένο».

Or. en

Τροπολογία 227
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Χρειάζεται να ιδρυθεί ένα 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Προστασίας («Ταμείο») για την 
προστασία των καταθετών και των 
ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν 
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δυσκολίες, σε περίπτωση που οι 
δυσκολίες αυτές θα ήταν δυνατόν να 
απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας 
χρηματοπιστωτικής αγοράς. Το Ταμείο 
πρέπει να χρηματοδοτείται με εισφορές 
των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, με έκδοση δανειακών τίτλων 
από το Ταμείο ή, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, με εισφορές των 
πληττόμενων κρατών μελών βάσει 
προσυμφωνημένων κριτηρίων 
(αναθεωρημένο μνημόνιο συνεννόησης). 
Οι εισφορές στο Ταμείο πρέπει να 
αντικαταστήσουν τις εισφορές προς τα 
εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 228
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Χρειάζεται να ιδρυθεί ένα 
ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης των 
καταθέσεων για την προστασία των 
καταθετών. Οι εισφορές στο ταμείο αυτό 
πρέπει να αντικαταστήσουν σταδιακά τις 
εισφορές προς τα εθνικά συστήματα 
εγγύησης καταθέσεων.

Or. en
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Τροπολογία 229
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Εκτιμά ότι πρέπει να 
αντιμετωπισθεί το ζήτημα του 
επιμερισμού των βαρών προκειμένου να 
επιτευχθεί ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα 
εποπτείας. Για τον σκοπό αυτόν, στο 
μέλλον θα καταστεί αναγκαίο ένα 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανσης που θα 
εγγυάται τη σταθερότητα της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς σε καιρούς 
σοβαρών δυσχερειών της αγοράς. Καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους 
εν προκειμένω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ρυθμισθεί ο επιμερισμός των βαρών προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα εγγενή 
προβλήματα των διασυνοριακών ιδρυμάτων. Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση των ιδρυμάτων σε περίπτωση άσκησης εξαιρετικής 
πίεσης στην αγορά. Το εν λόγω ταμείο πρέπει ωστόσο να είναι σαφώς διαχωρισμένο από τυχόν 
Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων προκειμένου να προστατευθούν οι αποταμιεύσεις των 
επενδυτών.

Τροπολογία 230
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Έκθεση που θα πρέπει να 
υποβληθεί όσο το δυνατόν συντομότερα 
από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να 
αναλύει τα μέτρα που είναι αναγκαία για 
ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης 
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κρίσεων στον τραπεζικό κλάδο. Θα 
πρέπει ειδικότερα να εξετάζει τη 
σκοπιμότητα ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Προστασίας ή εναρμονισμένων εθνικών 
ταμείων για την προστασία των 
καταθετών και των ιδρυμάτων που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν αυτές 
ενδέχεται να απειλήσουν τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της 
ενιαίας ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 231
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Έκθεση που πρέπει να υποβληθεί 
από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να 
αναλύει, υπό προκυκλική προοπτική, την 
εσωτερίκευση του κόστους στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πρέπει 
επίσης να αναλυθούν όλα τα σχετικά με 
αυτό ζητήματα, όπως οι συμψηφισμοί και 
οι ανταπαιτήσεις· οι δυναμικές 
προβλέψεις· ο προσδιορισμός της 
εισφοράς στα συστήματα· ο βαθμός
κάλυψης προϊόντων και καταθετών· η
αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών 
συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 
και ο δεσμός μεταξύ των συστημάτων
εγγύησης των καταθέσεων και των 
εναλλακτικών μέσων αποζημίωσης των 
καταθετών, όπως οι έκτακτοι μηχανισμοί 
αποπληρωμής και ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Προστασίας. Για 
τους σκοπούς της εν λόγω έκθεσης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να συλλέξουν τα 
σχετικά δεδομένα και να τα υποβάλουν 
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στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 232
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Διασφαλίζοντας τη θέσπιση και τον 
σχεδιασμό των εθνικών συστημάτων και 
ταμείων καταθέσεων με επαρκή τρόπο, η 
Αρχή οφείλει να διασφαλίσει ότι όλα τα 
ιδρύματα με ευρωπαϊκή διάσταση θα 
συμβάλλουν στη σταθερότητα της ενιαίας 
χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά συστήματα καταθέσεων πρέπει να είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένα ώστε να 
προστατεύουν τους καταναλωτές και τα ιδρύματα, μεταξύ άλλων και όσον αφορά
διασυνοριακές δεσμεύσεις.

Τροπολογία 233
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 

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

επιβαρύνει τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. Συνεπώς, ο κανονισμός πρέπει 
να παράσχει σαφή νομική βάση για την 
ανάθεση αυτή. Ένα κράτος μέλος μπορεί 
να περιορίζει τις αρμοδιότητες της 
εθνικής εποπτικής αρχής όσον αφορά την 
ανάθεση 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 
κοινοτική νομοθεσία μπορεί να 
εξειδικεύσει περαιτέρω τις αρχές για την 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων κατόπιν 
συμφωνίας. Η Αρχή πρέπει να διευκολύνει 
τις συμφωνίες ανάθεσης μεταξύ εθνικών 
εποπτικών αρχών με κάθε πρόσφορο μέσο. 
Πρέπει να είναι ενήμερη εκ των προτέρων 
σχετικά με την πρόθεση σύναψης 
συμφωνιών ανάθεσης, ώστε να είναι σε 
θέση να εκφέρει άποψη σε περίπτωση που 
χρειαστεί. Πρέπει να προβαίνει κεντρικά
στη δημοσιοποίηση των εν λόγω
συμφωνιών, ώστε να εξασφαλίζεται η
έγκαιρη, διαφανής πληροφόρηση, με
εύκολη πρόσβαση όλων των
ενδιαφερόμενων μερών στις πληροφορίες
σχετικά με τις συμφωνίες.

Or. en
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Τροπολογία 234
Herbert Dorfmann

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 
και κυρίως τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που δεν έχουν ευρωπαϊκή 
διάσταση. 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 
νομοθεσία της ΕΕ μπορεί να εξειδικεύσει 
περαιτέρω τις αρχές για την ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων κατόπιν συμφωνίας. Η 
Αρχή πρέπει να διευκολύνει και να 
παρακολουθεί τις συμφωνίες ανάθεσης 
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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.

μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών με κάθε 
πρόσφορο μέσο. Πρέπει να είναι ενήμερη 
εκ των προτέρων σχετικά με την πρόθεση 
σύναψης συμφωνιών ανάθεσης, ώστε να 
είναι σε θέση να εκφέρει άποψη σε 
περίπτωση που χρειαστεί. Πρέπει να 
προβαίνει κεντρικά στη δημοσιοποίηση 
των εν λόγω συμφωνιών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη, διαφανής 
πληροφόρηση, με εύκολη πρόσβαση όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών στις 
πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες.
Πρέπει τέλος να εντοπίζει και να προωθεί 
βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την 
ανάθεση και τις συμφωνίες ανάθεσης.

Or. it

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 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, 

(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, 
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η εξουσιοδοτούμενη, μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις για ορισμένο εποπτικό θέμα η 
ίδια, στη θέση κάποιας άλλης εθνικής 
εποπτικής αρχής. Οι αναθέσεις πρέπει να 
διέπονται από την αρχή της ανάθεσης 
εποπτικής αρμοδιότητας σε εποπτική αρχή 
που είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες 
σχετικές με το θέμα. Η ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών εποπτικών 
αρχών μπορεί να είναι σκόπιμη, 
παραδείγματος χάρη για λόγους 
οικονομιών κλίμακας ή πεδίου, συνοχής 
στην εποπτεία ομίλων και βέλτιστης 
χρήσης τεχνικής πείρας. Η συναφής 
κοινοτική νομοθεσία μπορεί να 
εξειδικεύσει περαιτέρω τις αρχές για την 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων κατόπιν 
συμφωνίας. Η Αρχή πρέπει να διευκολύνει 
τις συμφωνίες ανάθεσης μεταξύ εθνικών 
εποπτικών αρχών με κάθε πρόσφορο μέσο. 
Πρέπει να είναι ενήμερη εκ των προτέρων 
σχετικά με την πρόθεση σύναψης 
συμφωνιών ανάθεσης, ώστε να είναι σε 
θέση να εκφέρει άποψη σε περίπτωση που 
χρειαστεί. Πρέπει να προβαίνει κεντρικά 
στη δημοσιοποίηση των εν λόγω 
συμφωνιών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
έγκαιρη, διαφανής πληροφόρηση, με 
εύκολη πρόσβαση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών στις πληροφορίες 
σχετικά με τις συμφωνίες.

η εξουσιοδοτούμενη, μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις για ορισμένο εποπτικό θέμα η 
ίδια, στη θέση της Αρχής ή στη θέση
κάποιας άλλης εθνικής εποπτικής αρχής. 
Οι αναθέσεις πρέπει να διέπονται από την 
αρχή της ανάθεσης εποπτικής 
αρμοδιότητας σε εποπτική αρχή που είναι 
σε θέση να προβεί σε ενέργειες σχετικές με 
το θέμα. Η ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών μπορεί 
να είναι σκόπιμη, παραδείγματος χάρη για 
λόγους οικονομιών κλίμακας ή πεδίου, 
συνοχής στην εποπτεία ομίλων και 
βέλτιστης χρήσης τεχνικής πείρας. Η 
συναφής κοινοτική νομοθεσία μπορεί να 
εξειδικεύσει περαιτέρω τις αρχές για την 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων κατόπιν 
συμφωνίας. Η Αρχή πρέπει να διευκολύνει 
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

Αιτιολόγηση

Η Αρχή αναθέτει την εποπτεία των ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση στους εθνικούς επόπτες.
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Τροπολογία 236
Antolín Sánchez Presedo

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 για να διασφαλίσει 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 στο πλαίσιο του 
ΕΣΧΕ. 

Or. en

Τροπολογία 237
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 

(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 
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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 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς, 
εξασφαλίζοντας για τις εν λόγω 
προσομοιώσεις την εφαρμογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης μεθοδολογίας σε 
εθνικό επίπεδο

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 Κοινότητας για να αξιολογεί την 
αντοχή των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων υπό αντίξοες εξελίξεις της 
αγοράς, εξασφαλίζοντας για τις εν λόγω 
προσομοιώσεις την εφαρμογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης μεθοδολογίας σε
εθνικό επίπεδο. Με στόχο την 
εμπεριστατωμένη εκπλήρωση των 
καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να 
πραγματοποιεί οικονομική ανάλυση των 
αγορών και των επιπτώσεων των 
ενδεχόμενων εξελίξεων στην αγορά σε 
αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση της οικονομικής ανάλυσης θα επιτρέπει στην ΕΑΤ να λαμβάνει περισσότερο 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των δράσεών της στην ευρύτερη αγορά, και 
την επίδραση των συμβάντων στην ευρύτερη αγορά στις δράσεις της. Αυτό συνάδει με τις 
βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο κράτους μέλους.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι 
απαραίτητο να εντοπιστούν εξ αρχής οι 

(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι 
απαραίτητο να εντοπιστούν εξ αρχής οι 
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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 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς, 
εξασφαλίζοντας για τις εν λόγω 
προσομοιώσεις την εφαρμογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης μεθοδολογίας σε 
εθνικό επίπεδο

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 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς, 
εξασφαλίζοντας για τις εν λόγω 
προσομοιώσεις την εφαρμογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης μεθοδολογίας σε 
εθνικό επίπεδο. Με στόχο την 
εμπεριστατωμένη εκπλήρωση των 
καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να 
πραγματοποιεί οικονομική ανάλυση των 
αγορών και την επίδραση των 
ενδεχόμενων εξελίξεων στην αγορά σε 
αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να πραγματοποιεί οικονομική ανάλυση με στόχο την εμπεριστατωμένη 
εκπλήρωση των καθηκόντων της, όπως ορίζεται στην έκθεση Skinner.

Τροπολογία 239
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Με δεδομένα την παγκοσμιοποίηση 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 

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

την αυξημένη σημασία των διεθνών 
κανόνων, η Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στον διάλογο και 
τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές 
εκτός της Ένωσης. Οι εθνικές αρμόδιες 
αρχές μπορούν να συνεχίσουν να 
συμβάλουν σε τέτοια φόρα στον βαθμό 
που αφορούν εθνικά ζητήματα και 
ζητήματα που σχετίζονται με τα δικά 
τους καθήκοντα και αρμοδιότητες βάσει 
του δικαίου της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 240
Vicky Ford

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 
Κοινότητας καθώς και σε διεθνή φόρα. 

Or. en
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Τροπολογία 241
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η Αρχή πρέπει να αποτελεί 
ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής στον τομέα 
της αρμοδιότητάς της. Πρέπει να μπορεί να 
γνωμοδοτεί κατά την προληπτική 
αξιολόγηση συγχωνεύσεων και εξαγορών 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/EΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2007/44/EΚ.

(30) Η Αρχή πρέπει να αποτελεί 
ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής στον τομέα 
της αρμοδιότητάς της. Πρέπει να μπορεί να 
γνωμοδοτεί κατά την προληπτική 
αξιολόγηση συγχωνεύσεων και εξαγορών 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/EΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2007/44/EΚ στις περιπτώσεις εκείνες 
όπου η εν λόγω οδηγία απαιτεί τη 
διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών από δύο ή περισσότερα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία συγχώνευση είναι, εξ ορισμού, διαφορετική για κάθε ίδρυμα και αγορά και εμπορικά 
ευαίσθητη, και πρέπει να παραμείνει κυρίως θέμα των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών 
ανταγωνισμού. Η δυνατότητα των ΕΕΑ να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις συγχωνεύσεις 
πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις που η οδηγία απαιτεί τη διαβούλευση μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 242
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Όσον αφορά επόπτες που 
δραστηριοποιούνται σε σώματα εποπτών, 
η Αρχή θα καθορίζει και θα συλλέγει,
όπου είναι απαραίτητο, κάθε σχετική 
πληροφορία από τις αρμόδιες αρχές. 
Επιπλέον, θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις 



AM\808174EL.doc 67/88 PE439.457v01-00

EL

ισχύουσες διευθετήσεις μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών και εποπτών 
από τρίτες χώρες, συνυπολογίζοντας τις 
βασικές Ομάδες Διαχείρισης Κρίσεων 
των διεθνών σωμάτων που έχουν πλήρη 
πρόσβαση σε πληροφορίες. Η αρχή 
πρέπει να αποτελεί μέλος των Ομάδων 
Διαχείρισης Κρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 243
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για την αποτελεσματική εκπλήρωση 
των καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να 
έχει δικαίωμα να ζητεί όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κανονικά τις 
πληροφορίες αυτές πρέπει να τις παρέχουν 
οι εθνικές εποπτικές αρχές που βρίσκονται 
πλησιέστερα στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και τα ιδρύματα. Ωστόσο, η Αρχή 
πρέπει να έχει την εξουσία να ζητεί 
πληροφορίες απευθείας από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα 
μέρη, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
κάποια αρμόδια εθνική αρχή δεν παρέχει ή 
δεν μπορεί να παράσχει έγκαιρα τις εν 
λόγω πληροφορίες. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να είναι υποχρεωμένες να 
συνεπικουρούν την Αρχή στην επιβολή 
όσον αφορά τα εν λόγω άμεσα αιτήματα.

(31) Για την αποτελεσματική εκπλήρωση 
των καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να 
έχει δικαίωμα να ζητεί όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κανονικά τις 
πληροφορίες αυτές πρέπει να τις παρέχουν 
οι εθνικές εποπτικές αρχές που βρίσκονται 
πλησιέστερα στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και τα ιδρύματα. Ωστόσο, ως 
έσχατη λύση σε καταστάσεις αναταραχής 
της αγοράς που μπορούν να 
επαληθευθούν αντικειμενικά, η Αρχή 
πρέπει να έχει την εξουσία να ζητεί 
πληροφορίες απευθείας από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα 
μέρη, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
κάποια αρμόδια εθνική αρχή δεν παρέχει ή 
δεν μπορεί να παράσχει έγκαιρα τις εν 
λόγω πληροφορίες. Το αντίστοιχο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να εκφράσει άποψη επί της 
ουσίας ενός άμεσου αιτήματος παροχής 
πληροφοριών από την Αρχή. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα αιτήματος παροχής πληροφοριών από μεμονωμένα ιδρύματα πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τις ΕΕΑ μόνο σε περιορισμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρησή της υπέρ της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών και των ΕΕΑ. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία απευθύνεται 
το αίτημα πρέπει να έχουν και αυτά τη δυνατότητα να εκφράζουν άποψη επί της ουσίας ενός 
μεμονωμένου αιτήματος.

Τροπολογία 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύτερη εξήγηση του κειμένου.
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Τροπολογία 245
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 
ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τα πιστωτικά και 
επενδυτικά ιδρύματα 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 τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων πρέπει να εργάζεται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. 

(33) Στις περιπτώσεις που είναι σκόπιμο η 
Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη για τεχνικούς 
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις και να τους παρέχει εύλογη 
ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
τα πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα 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 τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων αποτελείται από 
τουλάχιστον 15 εκπροσώπους των 
καταναλωτών και των χρηστών, από 
πέντε ανεξάρτητους κορυφαίους 
ακαδημαϊκούς και από δέκα 
εκπροσώπους του κλάδου και των 
υπαλλήλων του. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων 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. 

Or. en
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Τροπολογία 246
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 τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τα πιστωτικά και 
επενδυτικά ιδρύματα 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 τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων πρέπει να εργάζεται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

(33) Η Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη για τεχνικούς 
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις και να τους παρέχει εύλογη 
ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Πριν από 
την έγκριση των σχεδίων τεχνικών 
κανόνων, κατευθυντηρίων γραμμών και 
συστάσεων, η Αρχή πρέπει να διεξάγει 
μελέτη αντικτύπου ώστε να διασφαλίζει 
ότι πληρούνται οι βέλτιστες πρακτικές 
ρύθμισης υψηλής ποιότητας. 
Προκειμένου να παράσχει 
αποτελεσματική εξωτερική βοήθεια, 
πρέπει να συσταθεί ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στην κατάλληλη αναλογία τα πιστωτικά 
και επενδυτικά ιδρύματα της Κοινότητας 
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
θεσμικών επενδυτών και λοιπών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), 
συνδικαλιστικές ενώσεις, ακαδημαϊκούς, 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
των τραπεζικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Η 
ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων 
πρέπει να εργάζεται δραστήρια ως διεπαφή 
με άλλες ομάδες χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπροσώπηση από διαφορετικούς συμφεροντούχους πρέπει να είναι κατάλληλη για τα 
εκάστοτε καθήκοντα, και όχι ισορροπημένη.
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Τροπολογία 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

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 τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τα πιστωτικά και 
επενδυτικά ιδρύματα 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 τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων πρέπει να εργάζεται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

(33) Η Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη για τεχνικούς 
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις και να τους παρέχει εύλογη 
ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Πριν από 
την έγκριση των σχεδίων τεχνικών 
κανόνων, κατευθυντηρίων γραμμών και 
συστάσεων, η Αρχή πρέπει να διεξάγει 
μελέτη αντικτύπου. Για λόγους 
αποδοτικότητας, πρέπει να συσταθεί 
ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων, η 
οποία θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία 
τα πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, θεσμικών επενδυτών και 
λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), 
συνδικαλιστικές ενώσεις, ακαδημαϊκούς
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
των τραπεζικών υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Η 
ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων 
πρέπει να εργάζεται δραστήρια ως διεπαφή 
με άλλες ομάδες χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να διεξάγει μελέτη αντικτύπου προτού εγκρίνει τα σχέδια τεχνικών κανόνων,
όπως ορίζεται στην έκθεση Skinner. 
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Τροπολογία 248
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 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τα πιστωτικά και 
επενδυτικά ιδρύματα 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 τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων πρέπει να εργάζεται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. 

(33) Στις περιπτώσεις που είναι σκόπιμο η 
Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη για τεχνικούς 
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις και να τους παρέχει εύλογη 
ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τα πιστωτικά και 
επενδυτικά ιδρύματα της Κοινότητας 
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
θεσμικών επενδυτών και λοιπών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), 
συνδικαλιστικές ενώσεις, ακαδημαϊκούς, 
οργανώσεις καταναλωτών και τους 
χρήστες των τραπεζικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Η 
ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων 
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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις και οι οργανώσεις καταναλωτών αποτελούν οργανωμένους 
εκπροσώπους των υπαλλήλων και των καταναλωτών. Εξαιτίας της εις βάθος γνώσης τους των 
διατομεακών δραστηριοτήτων, είναι οι πλέον κατάλληλοι για να προστατεύσουν τα συμφέροντα 
των υπαλλήλων και των καταναλωτών στην ομάδα των συμφεροντούχων.
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Τροπολογία 249
Herbert Dorfmann

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 τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τα πιστωτικά και 
επενδυτικά ιδρύματα 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 τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων πρέπει να εργάζεται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία

(33) Στις περιπτώσεις που είναι σκόπιμο η 
Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται με
ενδιαφερόμενα μέρη για τεχνικούς 
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις και να τους παρέχει εύλογη 
ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τα πιστωτικά και 
επενδυτικά ιδρύματα της Κοινότητας 
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
θεσμικών επενδυτών και λοιπών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), τις 
συνεταιριστικές τράπεζες, τους 
υπαλλήλους τους, και τους καταναλωτές 
και τους χρήστες των τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων 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. 

Or. en
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Τροπολογία 250
Othmar Karas

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 τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τα πιστωτικά και 
επενδυτικά ιδρύματα 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 τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων πρέπει να εργάζεται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. 

(33) Στις περιπτώσεις που είναι σκόπιμο η 
Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη για τεχνικούς 
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις και να τους παρέχει εύλογη 
ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη δέουσα αναλογία τα πιστωτικά και 
επενδυτικά ιδρύματα της Κοινότητας από 
διάφορα κράτη μέλη, μεγέθη και 
τραπεζικούς κλάδους 
(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 τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα των τραπεζικών συμφεροντούχων αποτελείται κυρίως από εκπροσώπους του 
τραπεζικού κλάδου. Η ομάδα αυτή είναι ποικιλόμορφη και απαρτίζεται από εκπροσώπους τόσο 
τοπικών όσο και διασυνοριακών ιδρυμάτων, καθώς και διαφόρων επιχειρηματικών προτύπων.
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Τροπολογία 251
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 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων, η οποία θα εκπροσωπεί 
στη σωστή αναλογία τα πιστωτικά και 
επενδυτικά ιδρύματα 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 τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων πρέπει να εργάζεται 
δραστήρια ως διεπαφή με άλλες ομάδες 
χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

(33) Η Αρχή επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα 
μέρη να εκφράζουν τη γνώμη τους για
κάθε εργασία που αναλαμβάνει η Αρχή
και τους παρέχει εύλογη ευκαιρία να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τα 
προτεινόμενα μέτρα. Για λόγους 
αποδοτικότητας, πρέπει να συσταθεί 
ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων, η 
οποία θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία 
τα πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα 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 τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ. Η ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα των συμφεροντούχων πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τη γνώμη της ή να 
σχολιάζει κάθε εργασία της Αρχής που θεωρεί σχετική με την ίδια. Κάθε έκαστος 
συμφεροντούχος της ομάδας πρέπει να αποφασίζει μόνος του κατά πόσον επιθυμεί να εκφράσει
ή όχι τη γνώμη του.
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Τροπολογία 252
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) Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 
σε αντίθεση με τους εκπροσώπους του 
κλάδου που διαθέτουν καλή 
χρηματοδότηση και καλές διασυνδέσεις, 
περιθωριοποιούνται στο πλαίσιο του 
διαλόγου σχετικά με το μέλλον των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την 
αντίστοιχη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων. Αυτό το μειονέκτημα πρέπει 
να αντισταθμιστεί με επαρκή 
χρηματοδότηση των εκπροσώπων τους 
στην ομάδα των τραπεζικών 
συμφεροντούχων.

Or. en

Τροπολογία 253
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 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 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 χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δεν 
πρέπει να προσκρούουν στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 

(34) Την κύρια ευθύνη της διατήρησης της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κατά τη 
διαχείριση κρίσεων, ιδίως όταν πρόκειται 
για τη σταθεροποίηση μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 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 χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος δεν πρέπει να προσκρούουν στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών. Πρέπει να δημιουργηθεί 
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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. 

μηχανισμός μέσω του οποίου τα κράτη 
μέλη θα μπορούν να επικαλεστούν αυτή τη 
διασφάλιση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια των τροπολογιών που υποβλήθηκαν στο άρθρο 23 για τον περιορισμό της ρήτρας 
διασφάλισης.

Τροπολογία 254
Antolín Sánchez Presedo

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 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 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 χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 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

(34) Την κύρια ευθύνη της διατήρησης της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κατά τη 
διαχείριση κρίσεων, ιδίως όταν πρόκειται 
για τη σταθεροποίηση μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τη λήψη 
σχετικών αποφάσεων, φέρουν τα κράτη 
μέλη. Δρουν υπό καθεστώς στενού 
συντονισμού εντός του πλαισίου και των
αρχών της ΟΝΕ. Τα μέτρα της Αρχής σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή 
διευθέτησης κρίσεων τα οποία επηρεάζουν 
τη σταθερότητα κάποιου 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 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. 
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σχετικά κάποιο ρόλο το Συμβούλιο. Δεδομένων των ιδιαίτερων αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών στο θέμα αυτό, είναι 
σκόπιμο να αναλάβει σχετικά κάποιο ρόλο 
το Συμβούλιο. 

Or. en

Τροπολογία 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Εντός διαστήματος τριών ετών από 
τη θέση σε ισχύ του εν λόγω κανονισμού, 
θα θεσπισθεί σε επίπεδο ΕΕ από την 
Επιτροπή σαφής και χρηστή καθοδήγηση 
σχετικά με το πότε μπορεί να 
ενεργοποιηθεί η ρήτρα διασφάλισης από 
τα κράτη μέλη, βάσει της αποκτηθείσας 
εμπειρίας. Στη συνέχεια θα εκτιμηθεί η 
χρήση της ρήτρας διασφάλισης έναντι 
αυτής της καθοδήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πότε μια απόφαση 
προσκρούει στις εθνικές δημοσιονομικές αρμοδιότητες. Πρέπει να παρασχεθεί η ασφάλεια 
δικαίου που βρίσκεται στη βάση της έννοιας της «δημοσιονομικής αρμοδιότητας» προκειμένου 
να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις εθνικές αρχές και τους συμμετέχοντες 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε ολόκληρη την ΕΕ. Η σαφής καθοδήγηση σχετικά με το πότε 
μπορεί να υποστηριχθεί ύπαρξη πρόσκρουσης στη δημοσιονομική αρμοδιότητα πρέπει να 
ορισθεί και να συμφωνηθεί από κοινού.
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Τροπολογία 256
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Εντός διαστήματος τριών ετών από 
τη θέση σε ισχύ του εν λόγω κανονισμού, 
θα θεσπισθεί σε επίπεδο ΕΕ από την 
Επιτροπή σαφής και χρηστή καθοδήγηση 
σχετικά με το πότε μπορεί να 
ενεργοποιηθεί η ρήτρα διασφάλισης από 
τα κράτη μέλη, βάσει της αποκτηθείσας 
εμπειρίας. Στη συνέχεια θα εκτιμηθεί η 
χρήση της ρήτρας διασφάλισης έναντι 
αυτής της καθοδήγησης.

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.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Με την επιφύλαξη των ειδικών 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε 
καταστάσεις κρίσεων, εάν ένα κράτος 
μέλος επιλέξει να επικαλεσθεί τη 
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διασφάλιση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να ενημερώνεται συγχρόνως με 
την Αρχή, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή. Επιπλέον, το κράτος μέλος 
πρέπει να εξηγήσει τους λόγους που το 
ώθησαν να επικαλεσθεί τη διασφάλιση. Η 
Αρχή πρέπει, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, να καθορίζει τις περαιτέρω 
ενέργειες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύτερη εξήγηση του κειμένου.

Τροπολογία 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 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 
κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού υπό τη 
διαχείριση της Επιτροπής και κατόπιν 
της ακόλουθης κατάρτισης καταλόγου 
υποψηφίων από την Επιτροπή. Η 
διοίκηση της Αρχής πρέπει να ανατεθεί σε 
εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος πρέπει να 
έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου εποπτών και 
του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να τονισθεί η σημασία του Κοινοβουλίου κατά την επιλογή του προέδρου της 
Αρχής.
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Τροπολογία 259
Antolín Sánchez Presedo

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 
κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού υπό τη 
διαχείριση της Επιτροπής και κατόπιν 
της ακόλουθης κατάρτισης καταλόγου 
υποψηφίων από την Επιτροπή. 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 260
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 διορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατόπιν διαδικασίας ανοιχτής επιλογής
υπό τη διαχείριση του συμβουλίου 
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. 
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Or. en

Τροπολογία 261
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 κατάλογο υποψηφίων που καταρτίζει 
το συμβούλιο εποπτών. Η διοίκηση της 
Αρχής πρέπει να ανατεθεί σε εκτελεστικό 
διευθυντή, ο οποίος πρέπει να έχει 
δικαίωμα να συμμετέχει στις συνεδριάσεις 
του συμβουλίου εποπτών και του 
διοικητικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι εκείνοι που διαθέτουν τη μεγαλύτερη εμπειρία εποπτείας 
σε εθνικό επίπεδο –οι εθνικοί επόπτες– θα επιφορτισθούν με την επιλογή του πλέον κατάλληλου 
ατόμου που θα ενεργήσει ως πρόεδρος. Αυτό αφαιρεί επίσης κάθε ενδεχόμενο πολιτικών 
κριτηρίων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την κατάρτιση του καταλόγου υποψηφίων από 
ένα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Τροπολογία 262
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 

(39) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
διατομεακώς η συνεκτικότητα των 
δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών, οι αρχές αυτές πρέπει 
να συντονίζονται σχολαστικά μέσω των
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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 
Κινητών Αξιών και Αγορών πρέπει να 
εγκρίνονται εκ παραλλήλου από τις οικείες 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. 

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 
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 (Κινητές Αξίες και Αγορές) πρέπει 
να εγκρίνονται εκ παραλλήλου από τις 
οικείες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Η 
Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή θα έχει 
πρόεδρο που θα αλλάζει σε ετήσια βάση 
και θα είναι εκ περιτροπής ένας εκ των
προέδρων των τριών Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών. Ο πρόεδρος της 
Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής 
πρέπει να είναι αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου. Η Μικτή Συμβουλευτική 
Επιτροπή θα διαθέτει μόνιμη 
Γραμματεία, με προσωπικό που θα 
προέρχεται από απόσπαση από τις τρεις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, 
προκειμένου να είναι δυνατή η ανεπίσημη
ανταλλαγή πληροφοριών και η ανάπτυξη 
μιας κοινής πολιτιστικής προσέγγισης 
μεταξύ των τριών Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ορισθεί κατάλληλα και να αναλυθεί ο ρόλος της μικτής επιτροπής που 
προβλέπεται στις προτάσεις της Επιτροπής. Η ΜΕ πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των ΕΕΑ και να επιτρέπει την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των ΕΕΑ. Πρέπει 
επίσης να διαθέτει Γραμματεία πλήρους απασχόλησης για να την επικουρεί στα καθήκοντά της, 
τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών
δραστηριοτήτων, και να παρέχει μικροοικονομική εξέταση της μακροοικονομικής εστίασης του 
προσωπικού της ΕΚΤ εντός της Γραμματείας του ΕΣΣΚ.
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Τροπολογία 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
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 
Κινητών Αξιών και Αγορών 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 
Επιτροπή) («η Μικτή Επιτροπή») και να 
καταλήγουν σε κοινές θέσεις, εφόσον είναι 
σκόπιμο. Η Μικτή Επιτροπή πρέπει να 
συντονίζει τις λειτουργίες των τριών 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σε σχέση 
με 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 (Κινητές 
Αξίες και Αγορές) πρέπει να εγκρίνονται 
εκ παραλλήλου από τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές. Η Μικτή Επιτροπή θα 
έχει πρόεδρο που θα αλλάζει σε ετήσια 
βάση και θα είναι εκ περιτροπής ένας εκ 
των προέδρων των τριών Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών. Ο πρόεδρος της 
Μικτής Επιτροπής πρέπει να είναι 
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Η 
Μικτή Επιτροπή θα διαθέτει μόνιμη 
Γραμματεία, με προσωπικό που θα 
προέρχεται από απόσπαση από τις τρεις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, 
προκειμένου να είναι δυνατή η ανεπίσημη 
ανταλλαγή πληροφοριών και η ανάπτυξη 
μιας κοινής πολιτιστικής προσέγγισης 
μεταξύ των τριών Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της Μικτής Επιτροπής όσον αφορά τον συντονισμό των 
αρχών, όπως ορίζεται στην έκθεση Skinner.

Τροπολογία 264
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 και 
από το γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ξεχωριστού
κονδυλίου 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 265
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 και 
από τυχόν άμεσα τέλη που καταβάλλονται 
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η 
κοινοτική δημοσιονομική διαδικασία 
πρέπει να ισχύει όσον αφορά την κοινοτική 
συμμετοχή. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει 
να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Or. en

Τροπολογία 266
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(44) Έχει ουσιώδη σημασία η προστασία 
των εμπορικά ευαίσθητων και άλλων 
απόρρητων πληροφοριών. Η
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
διατίθενται στην Αρχή και
ανταλλάσσονται στο δίκτυο πρέπει να
υπόκειται σε αυστηρούς και 
αποτελεσματικούς κανόνες 
εμπιστευτικότητας. 

Or. en
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Τροπολογία 267
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(44) Έχει ουσιώδη σημασία η προστασία 
του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων 
απόρρητων πληροφοριών. Η
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
διατίθενται στην Αρχή και
ανταλλάσσονται στο δίκτυο πρέπει να
υπόκειται σε αυστηρούς και 
αποτελεσματικούς κανόνες 
εμπιστευτικότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη της ευαισθησία που έχουν για την αγορά τα δεδομένα που αφορούν την κάθε 
εταιρεία, έχει ουσιαστική σημασία να ζητηθεί από τις ΕΕΑ να εδραιώσουν ασφαλείς 
μηχανισμούς όσον αφορά τη συλλογή, την αποθήκευση και τη μεταβίβασή τους. Υπάρχει σαφής 
ανάγκη για βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση του 
συστημικού κινδύνου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην υπονομευθεί η ψυχολογία της αγοράς 
λόγω ενδεχόμενης δημοσίευσης ευαίσθητων και εμπιστευτικών δεδομένων που θα μπορούσαν 
να διαταράξουν την ορθή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(44) Έχει ουσιώδη σημασία η προστασία 
του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων 
απόρρητων πληροφοριών. Η
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
διατίθενται στην Αρχή και
ανταλλάσσονται στο δίκτυο πρέπει να 
υπόκειται σε αυστηρούς και 
αποτελεσματικούς κανόνες 
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εμπιστευτικότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ζητηθεί από την Αρχή να τηρεί σαφείς κανόνες με σκοπό την προστασία της 
εμπιστευτικότητας κατά τη συλλογή, την αποθήκευση και τη μεταβίβαση πληροφοριών που 
αφορούν συγκεκριμένες εταιρείες.


