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Τροπολογία 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
“Ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία” 
της 27ης Μαΐου 2009, η Επιτροπή όρισε 
μια σειρά μεταρρυθμίσεων στις ισχύουσες 
ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε 
επίπεδο ΕΕ, ιδίως συμπεριλαμβανομένης 
της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(ΕΕΣΚ), που θα είναι αρμόδιο για την 
μακροπροληπτική εποπτεία. Το Συμβούλιο 
στις 9 Ιουνίου 2009 και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 18 και 
19 Ιουνίου υποστήριξαν την άποψη της 
Επιτροπής και χαιρέτισαν την πρόθεση της 
Επιτροπής να προωθήσει νομοθετικές 
προτάσεις, ώστε να μπορέσει να θεσπιστεί 
πλήρως το νέο πλαίσιο μέσα στο 2010. Σε 
συμφωνία με τις απόψεις της Επιτροπής, 
το Συμβούλιο έκρινε μεταξύ άλλων ότι η 
ΕΚΤ “θα πρέπει να παρέχει αναλυτική, 
στατιστική, διοικητική και υλικοτεχνική 
στήριξη στο ΕΣΣΚ, βασιζόμενη επίσης 
στις τεχνικές συμβουλές των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών και εποπτικών 
αρχών”.

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
“Ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία” 
της 27ης Μαΐου 2009, η Επιτροπή όρισε 
μια σειρά μεταρρυθμίσεων στις ισχύουσες 
ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε 
επίπεδο ΕΕ, ιδίως συμπεριλαμβανομένης 
της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(ΕΕΣΚ), που θα είναι αρμόδιο για την 
μακροπροληπτική εποπτεία. Το Συμβούλιο 
στις 9 Ιουνίου 2009 και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 18 και 
19 Ιουνίου υποστήριξαν την άποψη της 
Επιτροπής και χαιρέτισαν την πρόθεση της 
Επιτροπής να προωθήσει νομοθετικές 
προτάσεις, ώστε να μπορέσει να θεσπιστεί 
πλήρως το νέο πλαίσιο μέσα στο 2010. Σε 
συμφωνία με τις απόψεις της Επιτροπής, 
το Συμβούλιο έκρινε μεταξύ άλλων ότι η 
ΕΚΤ “θα πρέπει να παρέχει αναλυτική, 
στατιστική, διοικητική και υλικοτεχνική 
στήριξη στο ΕΣΣΚ, βασιζόμενη επίσης 
στις τεχνικές συμβουλές των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών και εποπτικών 
αρχών”. Η οικονομική στήριξη που 
παρέχεται στο ΕΣΣΚ από την ΕΚΤ και ο 
καθορισμός των καθηκόντων τα οποία 
του ανατίθενται πρέπει να εφαρμόζονται 
χωρίς να θίγεται η αρχή της 
ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της σύμφωνα με τη 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 90
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το καθήκον του ΕΣΣΚ θα πρέπει να 
είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση 
του συστημικού κινδύνου σε ομαλούς 
καιρούς για να μετριάζεται η έκθεση του 
συστήματος στον κίνδυνο σοβαρής 
δυσλειτουργίας συστημικών συνιστωσών 
και να βελτιώνεται η ανθεκτικότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε 
κραδασμούς. Εν προκειμένω, το ΕΣΣΚ 
πρέπει να αυξήσει τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και να μετριάσει τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση και 
την ανάπτυξη της πραγματικής 
οικονομίας. Για να εκπληρώσει την 
αποστολή του, το ΕΣΣΚ πρέπει να 
αναλύει όλες τις σχετικές πληροφορίες, 
και ιδίως τη συναφή νομοθεσία που 
ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως 
για παράδειγμα τους κανόνες σχετικά με 
τη λογιστική, τις πτωχεύσεις και τις 
σωστικές παρεμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 91
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να 
εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις 
γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την 

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να 
εκδίδει και να δημοσιοποιεί 
προειδοποιήσεις και συστάσεις γενικής 
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Κοινότητα συνολικά, μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη 
συναφή πολιτική αντίδραση.

φύσεως, οι οποίες αφορούν την Κοινότητα 
συνολικά, μεμονωμένα κράτη μέλη ή 
ομάδες κρατών μελών, με καθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα για τη συναφή πολιτική 
αντίδραση.

Or. en

Τροπολογία 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να 
εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις 
γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την 
Κοινότητα συνολικά, μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη 
συναφή πολιτική αντίδραση.

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να 
εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις 
γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την 
Κοινότητα συνολικά, μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη 
συναφή πολιτική αντίδραση. Όταν τέτοιας 
μορφής προειδοποιήσεις ή συστάσεις 
απευθύνονται ή σε μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή σε ομάδα κρατών μελών, το ΕΣΣΚ 
θα προτείνει επίσης τα κατάλληλα μέτρα 
στήριξης που θα μπορούσαν, επί 
παραδείγματι, να παρέχονται από το 
ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών 
τραπεζών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ επιβάλλει συντονισμένη 
δράση για την αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δεδομένου ότι η κρίση σε 
ένα κράτος μέλος θα μπορούσε πολύ γρήγορα να λάβει διασυνοριακή διάσταση. Το ΕΣΣΚ 
διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και μία προνομιακή οπτική γωνία ώστε να μπορεί να εντοπίζει 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όταν αυτές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο· αξίζει κατά 
συνέπεια να ανατεθεί στο ΕΣΣΚ η αρμοδιότητα του να δηλώνει την ύπαρξη μίας καταστάσεως 
έκτακτης ανάγκης. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τροπολογία στους κανονισμούς 
για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ώστε να μπορεί η αντίστοιχη ΕΕΑ να λαμβάνει αποφάσεις 
που μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την ανάληψη 
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συντονισμένης παρέμβασης.

Τροπολογία 93
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να 
εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις 
γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την 
Κοινότητα συνολικά, μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη 
συναφή πολιτική αντίδραση. 

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να 
εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις 
γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την 
Κοινότητα συνολικά, μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη 
συναφή πολιτική αντίδραση. Όπου 
κρίνεται σκόπιμο, το ΕΣΣΚ θα πρέπει να 
δηλώνει την ύπαρξη μίας καταστάσεως 
έκτακτης ανάγκης και να ενεργοποιεί τα 
μέτρα παρέμβασης των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία έρχεται ως συνέπεια της τροπολογίας που έχει προταθεί στα άρθρα 
3 και 16 σχετικά με τα κύρια καθήκοντα του ΕΣΣΚ. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του 
ΕΣΣΚ ενδέχεται να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις οικονομίες 
των κρατών μελών. Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να αυξηθεί η ικανότητα του 
ΕΣΣΚ να σταθμίζει την οικονομική κατάσταση σε πολύ πρώιμο στάδιο της κρίσης. Το ΕΣΣΚ 
πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει τα κατάλληλα μέσα στήριξης τα οποία θα κοινοποιούνται 
μαζί με τις προειδοποιήσεις ή τις συστάσεις.

Τροπολογία 94
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να 
εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις 

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να 
εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις 
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γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την 
Κοινότητα συνολικά, μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη 
συναφή πολιτική αντίδραση. 

γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την 
Κοινότητα συνολικά, μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη 
συναφή πολιτική αντίδραση. Όπου 
κρίνεται σκόπιμο, το ΕΣΣΚ θα πρέπει να 
δηλώνει την ύπαρξη μίας καταστάσεως 
έκτακτης ανάγκης και να ενεργοποιεί τα 
μέτρα παρέμβασης των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ επιβάλλει συντονισμένη 
δράση για την αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δεδομένου ότι η κρίση σε 
ένα κράτος μέλος θα μπορούσε πολύ γρήγορα να λάβει διασυνοριακή διάσταση. Το ΕΣΣΚ 
διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και μία προνομιακή οπτική γωνία ώστε να μπορεί να εντοπίζει 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όταν αυτές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο· αξίζει κατά 
συνέπεια να ανατεθεί στο ΕΣΣΚ η αρμοδιότητα του να δηλώνει την ύπαρξη μίας καταστάσεως 
έκτακτης ανάγκης. 

Τροπολογία 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να 
εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις 
γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την 
Κοινότητα συνολικά, μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη 
συναφή πολιτική αντίδραση. 

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να 
εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις 
γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την 
Κοινότητα συνολικά, μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη 
συναφή πολιτική αντίδραση. Όπου 
κρίνεται σκόπιμο, το ΕΣΣΚ θα πρέπει να 
δηλώνει την ύπαρξη μίας καταστάσεως 
έκτακτης ανάγκης και να ενεργοποιεί τα 
μέτρα παρέμβασης των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δημιουργία της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ επιβάλλει συντονισμένη 
δράση για την αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δεδομένου ότι η κρίση σε 
ένα κράτος μέλος θα μπορούσε πολύ γρήγορα να λάβει διασυνοριακή διάσταση. Το ΕΣΣΚ 
διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και μία προνομιακή οπτική γωνία ώστε να μπορεί να εντοπίζει 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όταν αυτές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο· αξίζει κατά 
συνέπεια να ανατεθεί στο ΕΣΣΚ η αρμοδιότητα του να δηλώνει την ύπαρξη μίας καταστάσεως 
έκτακτης ανάγκης. 

Τροπολογία 96
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Όταν το ΕΣΣΚ εντοπίζει κίνδυνο ο 
οποίος θα μπορούσε να απειλήσει σοβαρά 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
πρέπει να μπορεί να εκδώσει 
προειδοποίηση στην οποία να δηλώνεται 
η ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
Στην περίπτωση αυτή το ΕΣΣΚ πρέπει να 
ενημερώνει ταχέως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις εθνικές εποπτικές αρχές 
και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
σχετικά με την προειδοποίησή του. Σε 
περίπτωση κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης, το ΕΣΣΚ πρέπει να εκδίδει 
προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει επίσης να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με οιαδήποτε 
προειδοποίηση.
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Τροπολογία 97
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Αν το ΕΣΣΚ εντοπίσει κίνδυνο ο 
οποίος ενδέχεται να απειλήσει σοβαρά 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
πρέπει να μπορεί να εκδώσει 
προειδοποίηση στην οποία να δηλώνεται 
η ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
Στην περίπτωση αυτή, το ΕΣΣΚ πρέπει 
να ενημερώνει ταχέως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις εθνικές εποπτικές αρχές 
και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
σχετικά με την προειδοποίησή του. Σε 
περίπτωση κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης, το ΕΣΣΚ πρέπει να εκδίδει 
προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 98
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και 
η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται μέσω του Συμβουλίου και, 
κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και 
η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και, κατά 
περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής
Αρχής (ΕΕΑ) και των εθνικών εποπτικών 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία 
συγκροτείται με τον κανονισμό (EΚ) αρ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει επίσης να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με οιαδήποτε 
προειδοποίηση.

Τροπολογία 99
Miguel Portas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και 
η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται μέσω του Συμβουλίου και, 
κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία 
συγκροτείται με τον κανονισμό (EΚ) αρ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και 
η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται μέσω της Επιτροπής, και, 
κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (ΕΕΑ).
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Or. en

Τροπολογία 100
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και 
η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται μέσω του Συμβουλίου και, 
κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία 
συγκροτείται με τον κανονισμό (EΚ) αρ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(9) Προκειμένου να ενισχυθεί το βάρος και 
η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται άμεσα στους αποδέκτες και 
με αντίγραφο στο Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία 
συγκροτείται με τον κανονισμό (EΚ) αρ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις εκδίδονται μέσω του Συμβουλίου ενδέχεται να μην μπορεί να 
εξασφαλίσει ότι βασίζονται κυρίως σε αξιολογήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, 
πρέπει με τους αποδέκτες των συστάσεων να εξασφαλίζονται κατάλληλες και άμεσες 
διαδικασίες επικοινωνίας πέραν από την επικοινωνία με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η μαθηματική σχέση που αιτιολογεί την παρούσα τροπολογία είχε ήδη προταθεί 
από το Συμβούλιο ECOFIN.
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Τροπολογία 101
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και 
η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται μέσω του Συμβουλίου και, 
κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία 
συγκροτείται με τον κανονισμό (EΚ) αρ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(9) Προκειμένου να ενισχυθεί το βάρος και 
η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται άμεσα στους αποδέκτες και 
με αντίγραφο στο Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία 
συγκροτείται με τον κανονισμό (EΚ) αρ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις εκδίδονται μέσω του Συμβουλίου ενδέχεται να μην μπορεί να 
εξασφαλίσει ότι βασίζονται κυρίως σε αξιολογήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, 
πρέπει με τους αποδέκτες των συστάσεων να εξασφαλίζονται κατάλληλες και άμεσες 
διαδικασίες επικοινωνίας πέραν από την επικοινωνία με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και (9) Προκειμένου να ενισχυθεί το βάρος και 
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η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται μέσω του Συμβουλίου και, 
κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία 
συγκροτείται με τον κανονισμό (EΚ) αρ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

η νομιμότητά τους, οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να 
διαβιβάζονται άμεσα στους αποδέκτες και 
με αντίγραφο στο Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία 
συγκροτείται με τον κανονισμό (EΚ) αρ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον 
κανονισμό (EΚ) αρ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις εκδίδονται μέσω του Συμβουλίου ενδέχεται να μην μπορεί να 
εξασφαλίσει ότι βασίζονται κυρίως σε αξιολογήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, 
πρέπει με τους αποδέκτες των συστάσεων να εξασφαλίζονται κατάλληλες και άμεσες 
διαδικασίες επικοινωνίας πέραν από την επικοινωνία με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 103
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί 
επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις 
του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, 
ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις 
και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι 
αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να 
λάβουν μέτρα για την πραγματοποίησή 
τους, εκτός αν η αδράνειά τους μπορεί να 
αιτιολογηθεί επαρκώς (μηχανισμός 
“δράσης ή εξήγησης”).

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί 
επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις 
του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, 
ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις 
και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι 
αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να 
αιτιολογούν επαρκώς οιαδήποτε 
παράλειψή τους να συμμορφώνονται 
πλήρως με τις συστάσεις του ΕΣΣΚ 
(μηχανισμός “δράσης ή εξήγησης”). Το 
ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε θέση να 
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προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο σε περίπτωση που δεν 
έχει ικανοποιηθεί από τον τρόπο με τον 
οποίο οι αποδέκτες έθεσαν σε εφαρμογή 
τις συστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις του ΕΣΣΚ δεν είναι νομικά δεσμευτικές, προϋποθέτει ότι το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν επαρκώς 
την εφαρμογή των συστάσεων του ΕΣΣΚ. Η εμπειρία όντως απέδειξε ότι οι εθνικές αρχές δεν 
δίνουν πάντοτε την απαιτούμενη σημασία στις περιοδικές προειδοποιήσεις του ΕΣΣΚ. Θα ήταν 
κατά συνέπεια σκόπιμο να είναι το ΕΣΣΚ σε θέση να προσφεύγει στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει ικανοποιηθεί από τον 
τρόπο με τον οποίο οι αποδέκτες έθεσαν σε εφαρμογή τις συστάσεις. Πράγματι, δεν μπορεί να 
επαρκεί η απλή ‘εκτέλεση’ των συστάσεων του ΕΣΣΚ. 

Τροπολογία 104
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί 
επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις 
του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, 
ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις 
και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι 
αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να 
λάβουν μέτρα για την πραγματοποίησή 
τους, εκτός αν η αδράνειά τους μπορεί να 
αιτιολογηθεί επαρκώς (μηχανισμός 
“δράσης ή εξήγησης”).

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί 
επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις 
του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, 
ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις 
και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι 
αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να 
αιτιολογούν επαρκώς οιαδήποτε 
παράλειψή τους να συμμορφώνονται 
πλήρως με τις συστάσεις του ΕΣΣΚ 
(μηχανισμός “δράσης ή εξήγησης”). Το 
ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε θέση να 
προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο σε περίπτωση που δεν 
έχει ικανοποιηθεί από τον τρόπο με τον 
οποίο οι αποδέκτες έθεσαν σε εφαρμογή 
τις συστάσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις του ΕΣΣΚ δεν είναι νομικά δεσμευτικές, προϋποθέτει ότι το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν επαρκώς 
την εφαρμογή των συστάσεων του ΕΣΣΚ. Η εμπειρία όντως απέδειξε ότι οι εθνικές αρχές δεν 
δίνουν πάντοτε την απαιτούμενη σημασία στις περιοδικές προειδοποιήσεις του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί 
επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις 
του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, 
ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις 
και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι 
αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να 
λάβουν μέτρα για την πραγματοποίησή 
τους, εκτός αν η αδράνειά τους μπορεί να 
αιτιολογηθεί επαρκώς (μηχανισμός 
“δράσης ή εξήγησης”).

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί 
επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις 
του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, 
ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις 
και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι 
αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να 
αιτιολογούν επαρκώς οιαδήποτε 
παράλειψή τους να συμμορφώνονται 
πλήρως με τις συστάσεις του ΕΣΣΚ 
(μηχανισμός “δράσης ή εξήγησης”). Το 
ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε θέση να 
προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο σε περίπτωση που δεν 
έχει ικανοποιηθεί από τον τρόπο με τον 
οποίο οι αποδέκτες έθεσαν σε εφαρμογή 
τις συστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις του ΕΣΣΚ δεν είναι νομικά δεσμευτικές, προϋποθέτει ότι το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν επαρκώς 
την εφαρμογή των συστάσεων του ΕΣΣΚ. Η εμπειρία όντως απέδειξε ότι οι εθνικές αρχές δεν 
δίνουν πάντοτε την απαιτούμενη σημασία στις περιοδικές προειδοποιήσεις του ΕΣΣΚ. Θα ήταν 
κατά συνέπεια σκόπιμο να είναι το ΕΣΣΚ σε θέση να προσφεύγει στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει ικανοποιηθεί από τον 
τρόπο με τον οποίο οι αποδέκτες έθεσαν σε εφαρμογή τις συστάσεις.
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Τροπολογία 106
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ΕΣΣΚ πρέπει να αποφασίζει αν μια 
σύσταση πρέπει να παραμείνει 
εμπιστευτική ή να δημοσιοποιείται, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση 
μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της 
συμμόρφωσης προς τις συστάσεις, σε 
ορισμένες περιπτώσεις.

(11) Το ΕΣΣΚ πρέπει να αποφασίζει αν μια 
σύσταση πρέπει να παραμείνει 
εμπιστευτική ή να δημοσιοποιείται, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση 
αποτελεί σε γενικές γραμμές έναν καλό 
τρόπο για την ενίσχυση της συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 107
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το ΕΣΣΚ πρέπει να υποβάλλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο τουλάχιστον δυο φορές ανά 
έτος και ακόμη συχνότερα σε περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών δυσχερειών μεγάλης 
κλίμακας.

(12) Ο Πρόεδρος του ΕΣΣΚ πρέπει να 
καλείται δύο φορές κάθε έτος σε ακρόαση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επ’ ευκαιρία 
της δημοσίευσης της εξαμηνιαίας 
έκθεσης του ΕΣΣΚ, ή ακόμη συχνότερα 
σε περίπτωση χρηματοπιστωτικών 
δυσχερειών μεγάλης κλίμακας, και σε 
διαφορετικό χρονικά πλαίσιο από εκείνο 
του νομισματικού διαλόγου μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας.

Or. en
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Τροπολογία 108
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Εν όψει του γεγονότος ότι εντός της 
Ενώσεως μπορούν να ασκήσουν 
δραστηριότητα τράπεζες και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τρίτα 
κράτη που είναι όμως μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών υπό τον όρο ότι διαθέτουν 
άδεια από την χώρα προέλευσής τους, θα 
μπορούσε να κληθεί να συμμετάσχει σε 
συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου του 
ΕΣΣΚ ένας εκπρόσωπος υψηλού 
επιπέδου από κάθε ένα από τα εν λόγω 
κράτη.

Or. en

Τροπολογία 109
Derk Jan Eppink

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η διασύνδεση των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
αγορών συνεπάγεται ότι η παρακολούθηση 
και εκτίμηση δυνητικών συστημικών 
κινδύνων πρέπει να βασίζεται σε ένα ευρύ 
φάσμα συναφών μακροοικονομικών και 
μικροοικονομικών δεδομένων και δεικτών. 
Επομένως, το ΕΣΣΚ πρέπει να έχει 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επιτέλεση των 
καθηκόντων του, διατηρώντας ταυτόχρονα 
τον απόρρητο χαρακτήρα των εν λόγω 
δεδομένων, όπως απαιτείται.

(16) Η διασύνδεση των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
αγορών συνεπάγεται ότι η παρακολούθηση 
και εκτίμηση δυνητικών συστημικών 
κινδύνων πρέπει να βασίζεται σε ένα ευρύ 
φάσμα συναφών μακροοικονομικών και 
μικροοικονομικών δεδομένων και δεικτών. 
Επομένως, το ΕΣΣΚ πρέπει να έχει 
πρόσβαση σε όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων του, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τον απόρρητο χαρακτήρα των 
εν λόγω δεδομένων, όπως απαιτείται για 
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τη διατήρηση της σταθερότητας της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη δραστηριότητα του ΕΣΣΚ ο απόρρητος χαρακτήρας των δεδομένων συνιστά ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία. Οιαδήποτε πληροφορία αποκαλυφθεί πριν την κατάλληλη στιγμή θα 
μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά.

Τροπολογία 110
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η διασύνδεση των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
αγορών συνεπάγεται ότι η παρακολούθηση 
και εκτίμηση δυνητικών συστημικών 
κινδύνων πρέπει να βασίζεται σε ένα ευρύ 
φάσμα συναφών μακροοικονομικών και 
μικροοικονομικών δεδομένων και δεικτών.
Επομένως, το ΕΣΣΚ πρέπει να έχει 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επιτέλεση των 
καθηκόντων του, διατηρώντας ταυτόχρονα 
τον απόρρητο χαρακτήρα των εν λόγω 
δεδομένων, όπως απαιτείται.

(16) Η διασύνδεση των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
αγορών συνεπάγεται ότι η παρακολούθηση 
και εκτίμηση δυνητικών συστημικών 
κινδύνων πρέπει να βασίζεται σε ένα ευρύ 
φάσμα συναφών μακροοικονομικών και 
μικροοικονομικών δεδομένων και δεικτών.
Επομένως, το ΕΣΣΚ πρέπει να έχει 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επιτέλεση των 
καθηκόντων του, διατηρώντας ταυτόχρονα 
τον απόρρητο χαρακτήρα των εν λόγω 
δεδομένων, όπως απαιτείται. Κατά 
κανόνα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
διατίθενται σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή εκτός εάν υπάρχει 
βάσιμος και σοβαρός κίνδυνος 
διατάραξης της αγοράς που πιστοποιείται 
βάσει αντικειμενικά αποδείξιμων 
στοιχείων. Όταν το ΕΣΣΚ ζητεί οι 
πληροφορίες αυτές να μην διατίθενται σε 
συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, τα 
ενδιαφερόμενα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα δικαιούνται να εκφράσουν τις 
απόψεις τους σε ό,τι αφορά το βάσιμο του 
αιτήματος αυτού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με τις τροπολογίες επί του άρθρου 15. Ο ρόλος του ΕΣΣΚ νοείται ως 
μακροπροληπτικής εποπτείας και, ως εκ τούτου, κατά κανόνα δεν χρειάζεται να υπάρχει 
πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση. 

Τροπολογία 111
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η Αρχή Εποπτείας Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πρέπει να 
είναι μέλη των αντίστοιχων επιτροπών 
διαχείρισης κρίσεων οι οποίες αποτελούν 
τμήμα των διεθνών σωμάτων εποπτικών 
αρχών.

Or. en

Τροπολογία 112
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι φορείς της αγοράς μπορούν να 
παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες για την 
κατανόηση των εξελίξεων που επηρεάζουν 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όποτε 
ενδείκνυται, το ΕΣΣΚ πρέπει επομένως να
διαβουλεύεται με τους φορείς του 
ιδιωτικού τομέα (εκπροσώπους του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, οργανώσεις 
των καταναλωτών, ομάδες χρηστών του 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
οι οποίες θεσπίστηκαν δυνάμει της 

(17) Οι φορείς της αγοράς μπορούν να 
παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες για την 
κατανόηση των εξελίξεων που επηρεάζουν 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εφόσον 
είναι αναγκαίο, το ΕΣΣΚ πρέπει επομένως 
να διαβουλεύεται με τους φορείς του 
ιδιωτικού τομέα (μεταξύ άλλων,
εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, οργανώσεις των καταναλωτών, 
ομάδες χρηστών του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
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νομοθεσίας της Επιτροπής ή της 
κοινοτικής νομοθεσίας…) και να τους 
παρέχει ίσες ευκαιρίες να διατυπώσουν τα 
σχόλιά τους.

θεσπίστηκαν δυνάμει της νομοθεσίας της 
Επιτροπής ή της ενωσιακής νομοθεσίας…) 
και να τους παρέχει ίσες ευκαιρίες να 
διατυπώσουν τα σχόλιά τους μέσω μίας 
επίσημης συμβουλευτικής επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανότερο η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς να χρησιμεύει για την 
κατανόηση της αγοράς εάν γίνεται μέσω μίας επίσημης επιτροπής φορέων.

Τροπολογία 113
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου, εφεξής 
αποκαλούμενο “ΕΣΣΚ”.

Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου, εφεξής 
αποκαλούμενο “ΕΣΣΚ”, με έδρα στο 
Λουξεμβούργο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ πρέπει να έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
απόφασης που έλαβαν τα κράτη μέλη στις 8 Απριλίου 1965 σε ό,τι αφορά την κατανομή των 
εδρών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
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Τροπολογία 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το ΕΣΧΕ περιλαμβάνει:
(α) το ΕΣΣΚ·
β) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Κινητές Αξίες και Αγορές) που 
συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
…/2010 (ΕΑΚΑΑ)· 
(γ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) που συγκροτείται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 (ΕΑΑΕΣ)· 
(δ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Τράπεζες) που συγκροτείται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 (ΕΑΤ)· 
(ε) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Μικτή Επιτροπή) που προβλέπεται στο 
άρθρο 40 καθενός από τους κανονισμούς 
(ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΤ], αριθ..../... 
[ΕΑΚΑΑ] και αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ]·
(στ) τις αρχές των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../... [ΕΑΚΑΑ], 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2009 [ΕΑΑΕΣ] 
και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΤ]·
(ζ) την Επιτροπή, για τους σκοπούς της 
επιτέλεσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9 των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ..../... [ΕΑΤ], 
αριθ..../... [ΕΑΚΑΑ] και αριθ. 
…/…[ΕΑΑΕΣ].
Οι ΕΕΑ που αναφέρονται στα στοιχεία 
(β), (γ) και (δ) έχουν την έδρα τους στη 
Φρανκφούρτη.
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Or. en

Τροπολογία 115
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) “χρηματοπιστωτικό ίδρυμα” είναι 
οποιαδήποτε επιχείρηση με κύρια 
δραστηριότητα να λαμβάνει καταθέσεις, να 
χορηγεί πιστώσεις, να παρέχει υπηρεσίες 
ασφάλισης ή άλλες χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες στους πελάτες ή στα μέλη της ή 
να συμμετέχει σε χρηματοπιστωτικές 
επενδύσεις ή σε εμπορικές δραστηριότητες 
για δικό της λογαριασμό.

(α) “χρηματοπιστωτικό ίδρυμα” είναι 
οποιαδήποτε επιχείρηση με κύρια 
δραστηριότητα να λαμβάνει καταθέσεις, να 
χορηγεί πιστώσεις, να παρέχει υπηρεσίες 
ασφάλισης ή άλλες χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες στους πελάτες ή στα μέλη της ή 
να συμμετέχει σε χρηματοπιστωτικές 
επενδύσεις ή σε εμπορικές δραστηριότητες 
για δικό της λογαριασμό, και οιαδήποτε 
άλλη επιχείρηση ή οντότητα που 
λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
της οποίας η δραστηριότητα είναι 
παρόμοιας φύσης, έστω και αν δεν έχει 
άμεσες δοσοληψίες με το ευρύ κοινό.

Or. en

Τροπολογία 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β. “χρηματοπιστωτικό σύστημα” είναι όλα 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αγορές 
και οι υποδομές αγορών.

β. “χρηματοπιστωτικό σύστημα” είναι όλα 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αγορές, 
τα προϊόντα και οι υποδομές αγορών.

Or. en
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Τροπολογία 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ως ‘συστημικός κίνδυνος’ νοείται ο 
κίνδυνος διατάραξης των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ο οποίος 
προκαλείται από σημαντικό κλονισμό του 
συνόλου ή μερών του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και είναι δυνατόν να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική 
οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, οιασδήποτε 
μορφής χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και 
διαμεσολαβητής, αγορά, υποδομή και 
μέσο ενδέχεται να είναι σημαντικό από 
συστημικής απόψεως.

Or. en

Τροπολογία 118
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την 
μακροπροληπτική εποπτεία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Κοινότητα, με σκοπό να προληφθούν ή 
μετριαστούν οι συστημικοί κίνδυνοι εντός 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε 
να αποτρέψει επεισόδια
χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρείας 
κλίμακας, να συμβάλει στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
διασφαλίσει τη βιώσιμη συμβολή του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
οικονομική ανάπτυξη. 

1. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την 
μακροπροληπτική εποπτεία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Κοινότητα, με σκοπό να προληφθούν ή 
μετριαστούν οι συστημικοί κίνδυνοι εντός 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε 
να αποτρέψει περιόδους
χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρείας 
κλίμακας και να διασφαλίσει τη βιώσιμη 
συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα 
στην οικονομική ανάπτυξη συμβάλλοντας 
με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροπολογία 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την 
μακροπροληπτική εποπτεία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Κοινότητα, με σκοπό να προληφθούν ή 
μετριαστούν οι συστημικοί κίνδυνοι εντός 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε 
να αποτρέψει επεισόδια 
χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρείας 
κλίμακας, να συμβάλει στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
διασφαλίσει τη βιώσιμη συμβολή του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
οικονομική ανάπτυξη.

1. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την 
μακροπροληπτική εποπτεία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Κοινότητα, με σκοπό να προληφθούν ή 
μετριαστούν οι συστημικοί κίνδυνοι εντός 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε 
να αποτρέψει επεισόδια 
χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρείας 
κλίμακας, να συμβάλει στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
διασφαλίσει τη βιώσιμη συμβολή του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
οικονομική ανάπτυξη, λαμβάνοντας 
τοιουτοτρόπως υπόψη το άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον στόχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στην εσωτερική αγορά ή στην οικονομική ανάπτυξη, εξ ου και η 
αναφορά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 120
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την 
μακροπροληπτική εποπτεία του 

1. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την 
μακροπροληπτική εποπτεία του 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Κοινότητα, με σκοπό να προληφθούν ή 
μετριαστούν οι συστημικοί κίνδυνοι εντός 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε 
να αποτρέψει επεισόδια 
χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρείας 
κλίμακας, να συμβάλει στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
διασφαλίσει τη βιώσιμη συμβολή του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
οικονομική ανάπτυξη.

χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Κοινότητα, με σκοπό να προληφθούν ή 
μετριαστούν οι συστημικοί κίνδυνοι εντός 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και, 
ειδικότερα, να μην δημιουργηθούν στο 
μέλλον νέες χρηματοπιστωτικές 
‘φούσκες’ στην Ένωση, ώστε να 
αποτρέψει επεισόδια χρηματοοικονομικού 
κινδύνου ευρείας κλίμακας, να συμβάλει 
στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και να διασφαλίσει τη βιώσιμη 
συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα 
στην οικονομική ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία που έχουν οι οικονομικές ‘φούσκες’ στη σημερινή κρίση καθιστά υποχρεωτικό να 
γίνει σαφής αναφορά στην πρόληψή τους η οποία λαμβάνει τη μορφή ενός εκ των στόχων του 
ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 121
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) εντοπίζει και/ή συγκεντρώνει τα 
απαραίτητα στοιχεία από όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μέσω 
των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς επαρκή στοιχεία δεν μπορούν να αποτιμηθούν κατάλληλα η οικονομική κατάσταση των 
σημαντικών από συστημικής απόψεως χρηματοπιστωτικών συστημάτων, το ενδεχόμενο να 
υπάρχουν ‘φούσκες’ στέγασης και περιουσιακών στοιχείων ή η εύρυθμη λειτουργία των 
υποδομών της αγοράς. 
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Τροπολογία 122
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) εντοπίζει και/ή συγκεντρώνει τα 
απαραίτητα στοιχεία από όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μέσω 
των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς επαρκή στοιχεία δεν μπορούν να αποτιμηθούν κατάλληλα η οικονομική κατάσταση των 
σημαντικών από συστημικής απόψεως χρηματοπιστωτικών συστημάτων, το ενδεχόμενο να 
υπάρχουν ‘φούσκες’ στέγασης και περιουσιακών στοιχείων ή η εύρυθμη λειτουργία των 
υποδομών της αγοράς. 

Τροπολογία 123
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι 
κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί,

(γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι 
κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί και, κατά 
περίπτωση, δηλώνει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ανατεθεί στο ΕΣΣΚ η αρμοδιότητα του να 
δηλώνει την ύπαρξη μίας καταστάσεως έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορεί η αντίστοιχη ΕΕΑ να 
λαμβάνει αποφάσεις που μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για 
την ανάληψη συντονισμένης παρέμβασης. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με 
τροπολογία στους κανονισμούς για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.
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Τροπολογία 124
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι 
κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί,

(γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι 
κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί και, κατά 
περίπτωση, δηλώνει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ανατεθεί στο ΕΣΣΚ η αρμοδιότητα του να 
δηλώνει την ύπαρξη μίας καταστάσεως έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορεί η αντίστοιχη ΕΕΑ να 
λαμβάνει αποφάσεις που μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για 
την ανάληψη συντονισμένης παρέμβασης.

Τροπολογία 125
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι 
κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί,

(γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι 
κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί και, κατά 
περίπτωση, τις δημοσιοποιεί·

Or. en

Τροπολογία 126
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εκδίδει συστάσεις για επανορθωτικές (δ) εκδίδει συστάσεις για επανορθωτικές 
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ενέργειες, κατά περίπτωση, ενέργειες και, κατά περίπτωση, τις 
δημοσιοποιεί,·

Or. en

Τροπολογία 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) προτείνει τα κατάλληλα μέτρα 
στήριξης προς ενίσχυση των 
επανορθωτικών ενεργειών για τις οποίες 
έχει γίνει σύσταση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του ΕΣΣΚ ενδέχεται να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και τις οικονομίες των κρατών μελών. Στόχος της προτεινόμενης 
τροπολογίας είναι να αυξηθεί η ικανότητα του ΕΣΣΚ να σταθμίζει την οικονομική κατάσταση 
σε πολύ πρώιμο στάδιο της κρίσης. Το ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει τα 
κατάλληλα μέσα στήριξης τα οποία θα κοινοποιούνται μαζί με τις προειδοποιήσεις ή τις 
συστάσεις. Αυτή η αρμοδιότητα θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 128
Derk Jan Eppink

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ έχει ένα γενικό συμβούλιο, 
μια διευθύνουσα επιτροπή και μια 
γραμματεία.

1. Το ΕΣΣΚ περιλαμβάνει ένα γενικό 
συμβούλιο, μια Διοικούσα Επιτροπή, μια 
Γραμματεία και μια Συμβουλευτική 
Τεχνική Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 129
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το γενικό συμβούλιο λαμβάνει τις 
αναγκαίες αποφάσεις για να διασφαλίζει 
την επιτέλεση των εργασιών που έχουν 
ανατεθεί στο ΕΣΣΚ.

2. Το γενικό συμβούλιο λαμβάνει τις 
αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων μνεία των οποίων 
γίνεται στα σημεία (γ) και (δ) του άρθρου 
3 παράγραφος 2, και διασφαλίζει την 
επιτέλεση όλων των εργασιών που έχουν 
ανατεθεί στο ΕΣΣΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευθύνουσα επιτροπή πρέπει να διαδραματίζει πιο δραστήριο ρόλο στο έργο του ΕΣΣΚ. Η 
αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεων του γενικού συμβουλίου πρέπει να περιορίζεται στην έκδοση 
προειδοποιήσεων και συστάσεων διότι διαφορετικά το ΕΣΣΚ λειτουργεί κατά τρόπο ανελαστικό 
και πολύ αργό. Η διευθύνουσα επιτροπή πρέπει συνεπώς να είναι αρμόδια για όλες τις υπό 
διεξαγωγή εργασίες και για την προετοιμασία των αποφάσεων του γενικού συμβουλίου. 

Τροπολογία 130
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διευθύνουσα επιτροπή συμβάλλει στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΣΣΚ, 
υποστηρίζοντας την προετοιμασία των 
συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου, 
εξετάζοντας τα προς συζήτηση έγγραφα 
και παρακολουθώντας την πρόοδο της υπό 
διεξαγωγή εργασίας του ΕΣΣΚ.

3. Η διευθύνουσα επιτροπή συμβάλλει στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΣΣΚ 
εντοπίζοντας και ιεραρχώντας τους 
κινδύνους, υποστηρίζοντας την 
προετοιμασία των συνεδριάσεων του 
γενικού συμβουλίου, εκπληρώνοντας τα 
καθήκοντα μνεία των οποίων γίνεται στα 
σημεία (ε) έως (η) του άρθρου 3 
παράγραφος 2, εξετάζοντας τα προς 
συζήτηση έγγραφα και παρακολουθώντας 
την πρόοδο της υπό διεξαγωγή εργασίας 
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του ΕΣΣΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευθύνουσα επιτροπή πρέπει να διαδραματίζει πιο δραστήριο ρόλο στο έργο του ΕΣΣΚ. Η 
αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεων του γενικού συμβουλίου πρέπει να περιορίζεται στην έκδοση 
προειδοποιήσεων και συστάσεων διότι διαφορετικά το ΕΣΣΚ λειτουργεί κατά τρόπο ανελαστικό 
και πολύ αργό. Η διευθύνουσα επιτροπή πρέπει συνεπώς να είναι αρμόδια για όλες τις υπό 
διεξαγωγή εργασίες και για την προετοιμασία των αποφάσεων του γενικού συμβουλίου. 

Τροπολογία 131
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διευθύνουσα επιτροπή συμβάλλει στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΣΣΚ, 
υποστηρίζοντας την προετοιμασία των 
συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου, 
εξετάζοντας τα προς συζήτηση έγγραφα 
και παρακολουθώντας την πρόοδο της υπό 
διεξαγωγή εργασίας του ΕΣΣΚ.

3. Η διευθύνουσα επιτροπή συμβάλλει στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΣΣΚ, 
υποστηρίζοντας την προετοιμασία των 
συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου, 
εξετάζοντας τα προς συζήτηση έγγραφα 
και παρακολουθώντας την πρόοδο της υπό 
διεξαγωγή εργασίας του ΕΣΣΚ. Όταν το 
γενικό συμβούλιο καλείται να λάβει 
αποφάσεις για τομεακά ζητήματα, η 
διευθύνουσα επιτροπή εργάζεται σε στενή 
συνεργασία με την αρμόδια ευρωπαϊκή 
αρχή και την αντίστοιχη ομάδα 
ενδιαφερομένων για τη συμπλήρωση των 
εγγράφων συνεδριάσεως.

Or. it
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Τροπολογία 132
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διευθύνουσα επιτροπή συμβάλλει στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΣΣΚ, 
υποστηρίζοντας την προετοιμασία των 
συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου, 
εξετάζοντας τα προς συζήτηση έγγραφα 
και παρακολουθώντας την πρόοδο της υπό 
διεξαγωγή εργασίας του ΕΣΣΚ.

3. Η διευθύνουσα επιτροπή συμβάλλει στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΣΣΚ, 
υποστηρίζοντας την προετοιμασία των 
συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου, 
εξετάζοντας τα προς συζήτηση έγγραφα 
και παρακολουθώντας την πρόοδο της υπό 
διεξαγωγή εργασίας του ΕΣΣΚ. Όταν το 
γενικό συμβούλιο καλείται να λάβει 
αποφάσεις για τομεακά ζητήματα, η 
διευθύνουσα επιτροπή εργάζεται σε στενή 
συνεργασία με την αρμόδια ευρωπαϊκή 
αρχή και την αντίστοιχη ομάδα 
ενδιαφερομένων για τη συμπλήρωση των 
εγγράφων συνεδριάσεως.

Or. it

Τροπολογία 133
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η ανεξάρτητη συμβουλευτική 
επιστημονική επιτροπή, μνεία της οποίας 
γίνεται στο άρθρο 12α, παρέχει 
αμερόληπτες συμβουλές και ενημερωτικά 
στοιχεία ως προς ουσιώδη θέματα 
συναφή με το έργο του ΕΣΣΚ και τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στο σύνολό του. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εκτός από τη Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή, ένας ανεξάρτητος φορέας ακαδημαϊκών και 
εμπειρογνωμόνων θα παρέχει στο ΕΣΣΚ αμερόληπτες συμβουλές και ενημερωτικά στοιχεία σε 
ουσιώδη θέματα. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι μέλος της 
διευθύνουσας επιτροπής. 

Τροπολογία 134
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
διαδραματίζουν ρόλο συμβούλων 
εμπειρογνωμόνων στο ΕΣΣΚ σε ό,τι 
αφορά τα χαρακτηριστικά του 
μακροοικονομικού κινδύνου των 
διαφόρων τομέων που εμπλέκονται σε 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Or. it

Τροπολογία 135
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
διαδραματίζουν ρόλο συμβούλων 
εμπειρογνωμόνων σε ό,τι αφορά τα 
χαρακτηριστικά του μακροοικονομικού 
κινδύνου των διαφόρων τομέων που 
εμπλέκονται σε χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες.

Or. it
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Τροπολογία 136
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του 
ΕΣΣΚ εκλέγονται για πενταετή θητεία από 
τα μέλη του γενικού συμβουλίου, τα οποία 
είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου 
της ΕΚΤ. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη. 

1. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ εκλέγεται για 
πενταετή θητεία από και μεταξύ των μελών
του γενικού συμβουλίου, τα οποία είναι 
επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της 
ΕΚΤ. Η θητεία του/της είναι ανανεώσιμη.

Or. it

Τροπολογία 137
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο πρώτος και ο δεύτερος 
αντιπρόεδρος εκλέγονται από και μεταξύ 
των μελών του γενικού συμβουλίου της 
ΕΚΤ για θητεία που συμπίπτει με τη 
θητεία τους ως μελών του γενικού 
συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης για ισορροπία στην 
εκπροσώπηση μεταξύ των κρατών μελών 
και μεταξύ όσων συμμετέχουν και όσων 
δεν συμμετέχουν στην ευρωζώνη. Η 
θητεία τους είναι ανανεώσιμη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ πρέπει επίσης να προέρχεται από κεντρική τράπεζα 
προκειμένου να παρέχεται εγγύηση της ανεξαρτησίας του γενικού συμβουλίου και να υπάρχει 
καλύτερη εκπροσώπηση στη σύνθεσή του. 
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Τροπολογία 138
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγεται 
από τα μέλη του γενικού συμβουλίου με 
δικαίωμα ψήφου και λαμβάνεται υπόψη η 
ανάγκη για ισορροπία στην εκπροσώπηση 
μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ 
όσων συμμετέχουν και όσων δεν 
συμμετέχουν στην ευρωζώνη. Η θητεία 
του/της είναι ανανεώσιμη.

Or. en

Τροπολογία 139
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δύο αντιπρόεδροι ασκούν την 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών.

Or. it

Τροπολογία 140
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ο δεύτερος αντιπρόεδρος ασκεί την 
προεδρία της Μικτής Επιτροπής των 
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Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Τροπολογία 141
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Πριν αναλάβουν καθήκοντα, ο 
πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος του 
ΕΣΣΚ κατά τη διάρκεια δημόσιας 
ακρόασης παρουσιάζουν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να ασκήσουν τα καθήκοντα 
που τους ανατίθενται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ακούει τον δεύτερο 
αντιπρόεδρο υπό την ιδιότητά του ως 
προέδρου της Μικτής Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Τροπολογία 142
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο αντιπρόεδρος προεδρεύει στο γενικό 
συμβούλιο ή/και στη διοικούσα επιτροπή 
όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να 
συμμετάσχει σε κάποια συνεδρίαση.

3. Ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος 
προεδρεύει στο γενικό συμβούλιο ή/και 
στη διοικούσα επιτροπή όταν ο πρόεδρος 
δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κάποια 
συνεδρίαση.

Or. it
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Τροπολογία 143
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν η διάρκεια της θητείας των μελών
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ που 
εξελέγησαν ως πρόεδρος ή αντιπρόεδρος
λήξει πριν από τη συμπλήρωση της 
πενταετούς θητείας ή αν για οποιονδήποτε 
λόγο ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος δεν 
είναι σε θέση να επιτελέσουν τα καθήκοντά 
τους, εκλέγεται νέος πρόεδρος ή 
αντιπρόεδρος σύμφωνα με την παράγραφο 
1.

4. Αν η διάρκεια της θητείας του μέλους
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ που 
εξελέγη ως πρόεδρος λήξει πριν από τη 
συμπλήρωση της πενταετούς θητείας ή αν 
για οποιονδήποτε λόγο ο πρόεδρος δεν 
είναι σε θέση να επιτελέσει τα καθήκοντά 
του/της, εκλέγεται νέος πρόεδρος ή 
αντιπρόεδρος σύμφωνα με την παράγραφο 
1.

Or. it

Τροπολογία 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι διοικητές των εθνικών κεντρικών 
τραπεζών,

β) ένας αριθμός διοικητών των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών, ο οποίος δεν 
υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνολικού 
αριθμού των κρατών μελών, εκλεγομένων 
από τα μέλη του γενικού συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για 
θητεία ίδιας διάρκειας με τη θητεία τους 
ως μελών του γενικού συμβουλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
ισορροπία στην εκπροσώπηση των 
κρατών μελών, τόσο εκείνων εντός όσο 
και εκτός της ζώνης του ευρώ·

Or. en
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Τροπολογία 145
Thomas Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) έξι ανεξάρτητα πρόσωπα, εκ των 
οποίων κάθε ΕΕΑ ορίζει δύο· για να 
μειωθεί το πιθανό πρόβλημα της 
υπερβολικής επικέντρωσης σε τράπεζες, 
και για να αυξηθεί η ποιότητα των 
αποφάσεων του γενικού συμβουλίου, οι 
ορισθέντες δεν πρέπει να είναι μέλη των 
ΕΕΑ και πρέπει να επιλέγονται βάσει των 
γενικών ικανοτήτων τους και της 
προσήλωσής τους στην Ένωση, καθώς 
και για το ποικίλο υπόβαθρό τους σε 
ακαδημαϊκούς κλάδους ή στον ιδιωτικό 
τομέα, ιδίως σε ΜΜΕ, σε 
συνδικαλιστικές ενώσεις ή ως πάροχοι ή 
καταναλωτές χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· τη στιγμή του ορισμού τους, 
οι ΕΕΑ υποδεικνύουν ποιος ορίζεται για 
να συμμετάσχει επίσης και στη 
διευθύνουσα επιτροπή· οι ορισθέντες 
πρέπει να εγκριθούν από τα άλλα μέλη 
του γενικού συμβουλίου που διαθέτουν 
δικαίωμα ψήφου· κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, οι ορισθέντες δεν 
πρέπει ούτε να ζητούν ούτε να λαμβάνουν 
οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση, 
θεσμικό ή άλλο όργανο, υπηρεσία, 
οντότητα ή ιδιώτη· οφείλουν επίσης να 
απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη 
προς τα καθήκοντά τους ή την επιτέλεση 
του έργου τους. 

Or. en
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Τροπολογία 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ α και εδάφιο 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) έξι ανεξάρτητα πρόσωπα που 
ορίζονται ένα από κάθε συμβούλιο 
εποπτών και ένα από κάθε ομάδα 
ενδιαφερομένων των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών·
Τα πρόσωπα, μνεία των οποίων γίνεται 
στο σημείο (στ α), δεν πρέπει να είναι 
μέλη των ΕΕΑ και πρέπει να επιλέγονται 
βάσει των γενικών ικανοτήτων τους 
καθώς και για το ποικίλο υπόβαθρό τους 
σε ακαδημαϊκούς κλάδους ή σε άλλους 
τομείς, ιδίως σε ΜΜΕ, σε 
συνδικαλιστικές ενώσεις ή ως πάροχοι ή
καταναλωτές χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Τα πρόσωπα πρέπει να 
εξασφαλίζουν δίκαιη ισορροπία στην 
εκπροσώπηση μεταξύ της πλευράς των 
αγοραστών, της πλευράς των πωλητών 
και των εκπροσώπων των υπαλλήλων. Τη 
στιγμή του ορισμού τους, οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές υποδεικνύουν ποιος 
ορίζεται για να συμμετάσχει επίσης και 
στη διευθύνουσα επιτροπή. Οι ορισθέντες 
πρέπει να εγκριθούν από τα άλλα μέλη 
του γενικού συμβουλίου που διαθέτουν 
δικαίωμα ψήφου. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, οι ορισθέντες δεν 
πρέπει ούτε να ζητούν ούτε να λαμβάνουν 
οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση, 
θεσμικό ή άλλο όργανο, υπηρεσία, 
οντότητα ή ιδιώτη. Απέχουν από κάθε 
πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά 
τους ή την εκτέλεση του έργου τους.

Or. en
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Τροπολογία 147
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ α και εδάφιο 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) έξι ανεξάρτητα πρόσωπα που 
ορίζονται από τα άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα 
ψήφου και εγκρίνονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. 
Τα πρόσωπα, μνεία των οποίων γίνεται 
στο σημείο (στ α), πρέπει να επιλέγονται 
βάσει των γενικών ικανοτήτων τους και 
της προσήλωσής τους στην Ένωση, 
καθώς και για το ποικίλο υπόβαθρό τους 
σε ακαδημαϊκούς κλάδους ή στον 
ιδιωτικό τομέα, ιδίως σε ΜΜΕ, σε 
συνδικαλιστικές ενώσεις ή ως πάροχοι ή 
καταναλωτές χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Πριν από τον ορισμό τους, το 
γενικό συμβούλιο υποδεικνύει ποιος 
ορίζεται για να συμμετάσχει επίσης και 
στη διευθύνουσα επιτροπή. Κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι 
ορισθέντες δεν πρέπει ούτε να ζητούν 
ούτε να λαμβάνουν οδηγίες από 
οποιαδήποτε κυβέρνηση, θεσμικό ή άλλο 
όργανο, υπηρεσία, οντότητα ή ιδιώτη. 
Απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη 
προς τα καθήκοντά τους ή την εκτέλεση 
του έργου τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των έξι ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ 
απαιτείται για την εγγύηση της ανεξαρτησίας τους. Η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενισχύει τη νομιμότητα των ορισθέντων εμπειρογνωμόνων. 
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Τροπολογία 148
Miguel Portas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ α και εδάφιο 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) έξι ανεξάρτητα πρόσωπα που 
πρέπει να οριστούν από τα μέλη του 
γενικού συμβουλίου τα οποία διαθέτουν 
δικαίωμα ψήφου. 
Τα πρόσωπα, μνεία των οποίων γίνεται 
στο σημείο (στ α), δεν πρέπει να είναι 
μέλη των ΕΕΑ και πρέπει να επιλέγονται 
βάσει των γενικών ικανοτήτων τους και 
της προσήλωσής τους στην Ένωση, 
καθώς και για το ποικίλο υπόβαθρό τους 
σε ακαδημαϊκούς κλάδους ή στον 
ιδιωτικό τομέα, ιδίως σε ΜΜΕ, σε 
συνδικαλιστικές ενώσεις ή ως πάροχοι ή 
καταναλωτές χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Τη στιγμή του ορισμού τους, 
τα μέλη του γενικού συμβουλίου 
υποδεικνύουν ποιος ορίζεται για να 
συμμετάσχει επίσης και στη διευθύνουσα 
επιτροπή. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, οι ορισθέντες δεν 
πρέπει ούτε να ζητούν ούτε να λαμβάνουν 
οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση, 
θεσμικό ή άλλο όργανο, υπηρεσία, 
οντότητα ή ιδιώτη. Απέχουν από κάθε 
πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά 
τους ή την εκτέλεση του έργου τους.

Or. en
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Τροπολογία 149
Udo Bullmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) ένα πρόσωπο που ορίζεται από 
κάθε μία από τις παρακάτω οργανώσεις: 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Ενώσεων, Business 
Europe και Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ενώσεων Καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) ένας εκπρόσωπος αντιστοίχως από 
την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Ενώσεων, την 
‘Business Europe’ και το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ΕΕ απαιτεί ότι οι συναφείς 
μακροοικονομικοί παράγοντες συμμετέχουν στις αποφάσεις του ΕΣΣΚ. Ένα συμβούλιο 
απαρτιζόμενο κυρίως από ανώτερα στελέχη Κεντρικών Τραπεζών δεν χαρακτηρίζεται από 
ισορροπία στην εκπροσώπηση. Αυτές οι ενδιαφερόμενες ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς κινδύνους της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ουδόλως 
ευθύνονται για αυτούς, πρέπει να έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης.
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Τροπολογία 151
Miguel Portas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εξής πρόσωπα είναι μέλη του 
γενικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα 
ψήφου:

2. Ο πρόεδρος της Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Επιτροπής είναι μέλος
του γενικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

(α) ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου 
ανά κράτος μέλος από τις αρμόδιες 
εθνικές εποπτικές αρχές,
β) τον πρόεδρο της Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 152
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου ανά 
κράτος μέλος από τις αρμόδιες εθνικές 
εποπτικές αρχές,

(α) ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου ανά 
κράτος μέλος από τις αρμόδιες εθνικές 
εποπτικές αρχές, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εκ περιτροπής σύστημα στο οποίο βασίζεται το υπό εξέταση σημείο αποτελεί την εγγύηση ότι 
οι αντίστοιχοι εμπειρογνώμονες δεν θα αποκλειστούν από τις αποφάσεις επί των επιμέρους 
τομέων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ποικιλόμορφης 
εκπροσώπησης από εμπειρογνώμονες ανά τομέα και της εύρυθμης λειτουργίας του ΕΣΣΚ. Η 
απόφαση σχετικά με τον ορισμό των αντιστοίχων εκπροσώπων υψηλού επιπέδου εναπόκειται 
στα κράτη μέλη ώστε να μπορούν να ορίζουν το κατάλληλο πρόσωπο που θα παρίσταται στις 
συνεδριάσεις επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
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Τροπολογία 153
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου ανά 
κράτος μέλος από τις αρμόδιες εθνικές 
εποπτικές αρχές,

(α) ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου ανά 
κράτος μέλος από τις αρμόδιες εθνικές 
εποπτικές αρχές, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3,

Or. de

Αιτιολόγηση

Οιοδήποτε νέο σύστημα εποπτείας πρέπει να μπορεί να κάνει διάκριση ανάλογα με τους 
ειδικούς κινδύνους που επηρεάζουν τις χρηματαγορές αλλά και να λαμβάνει υπόψη τα 
διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για 
να ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και άλλων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα, πρέπει και οι εποπτικές αρχές του 
ασφαλιστικού τομέα να εκπροσωπούνται δεόντως στο ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 154
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν στην ημερήσια διάταξη μιας 
συνεδρίασης συμπεριλαμβάνονται σημεία 
που αφορούν την αρμοδιότητα πολλών
εθνικών εποπτικών αρχών στο ίδιο κράτος 
μέλος, ο αντίστοιχος εκπρόσωπος υψηλού 
επιπέδου συμμετέχει μόνο στη συζήτηση 
των στοιχείων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά του.

3. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των 
εθνικών εποπτικών αρχών, εναλλάσσονται 
οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι υψηλού 
επιπέδου αναλόγως προς το υπό 
συζήτηση θέμα, εκτός εάν οι εθνικές 
εποπτικές αρχές έχουν συμφωνήσει για 
έναν κοινό εκπρόσωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εκ περιτροπής σύστημα στο οποίο βασίζεται το υπό εξέταση σημείο αποτελεί την εγγύηση ότι 
οι αντίστοιχοι εμπειρογνώμονες δεν θα αποκλειστούν από τις αποφάσεις επί των επιμέρους 
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τομέων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ποικιλόμορφης 
εκπροσώπησης από εμπειρογνώμονες ανά τομέα και της εύρυθμης λειτουργίας του ΕΣΣΚ. Η 
απόφαση σχετικά με τον ορισμό των αντιστοίχων εκπροσώπων υψηλού επιπέδου εναπόκειται 
στα κράτη μέλη ώστε να μπορούν να ορίζουν το κατάλληλο πρόσωπο που θα παρίσταται στις 
συνεδριάσεις επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Τροπολογία 155
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν στην ημερήσια διάταξη μιας 
συνεδρίασης συμπεριλαμβάνονται σημεία 
που αφορούν την αρμοδιότητα πολλών
εθνικών εποπτικών αρχών στο ίδιο κράτος 
μέλος, ο αντίστοιχος εκπρόσωπος υψηλού 
επιπέδου συμμετέχει μόνο στη συζήτηση 
των στοιχείων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά του.

3. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των 
εθνικών εποπτικών αρχών, εναλλάσσονται 
οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι υψηλού 
επιπέδου αναλόγως προς το υπό 
συζήτηση θέμα, εκτός εάν οι εθνικές 
εποπτικές αρχές έχουν συμφωνήσει για 
έναν κοινό εκπρόσωπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οιοδήποτε νέο σύστημα εποπτείας πρέπει να μπορεί να προβαίνει σε διάκριση ανάλογα με τους 
ειδικούς κινδύνους που επηρεάζουν τις χρηματαγορές αλλά και να λαμβάνει υπόψη τα 
διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι και οι εποπτικές αρχές του ασφαλιστικού 
τομέα θα εκπροσωπούνται δεόντως στο ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 156
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα μέλη του γενικού συμβουλίου τα 
οποία είναι επίσης μέλη του γενικού 
συμβουλίου της ΕΚΤ ενεργούν κατά 
τρόπο ανεξάρτητο όταν ασκούν τα 
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καθήκοντά τους, ιδίως όταν ενδέχεται οι 
αποφάσεις του ΕΣΣΚ να σχετίζονται με 
την εντολή της ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 157
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι τακτικές συνεδριάσεις ολομέλειας 
του γενικού συμβουλίου συγκαλούνται από 
τον πρόεδρο του γενικού συμβουλίου και 
πραγματοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις 
φορές το έτος. Οι έκτακτες συνεδριάσεις 
μπορούν να συγκαλούνται κατόπιν 
πρωτοβουλίας του προέδρου του γενικού 
συμβουλίου ή κατόπιν αιτήματος 
τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών με 
δικαίωμα ψήφου.

1. Οι τακτικές συνεδριάσεις ολομέλειας 
του γενικού συμβουλίου συγκαλούνται από 
τον πρόεδρο του γενικού συμβουλίου και 
πραγματοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις 
φορές το έτος. Οι έκτακτες συνεδριάσεις 
μπορούν να συγκαλούνται κατόπιν 
πρωτοβουλίας του προέδρου του γενικού 
συμβουλίου ή κατόπιν αιτήματος 
τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών.

Or. en

Τροπολογία 158
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου 
ανά κράτος που δεν είναι μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών δύναται να κληθεί να 
συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του γενικού 
συμβουλίου.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε μέλος του γενικού συμβουλίου με 
δικαίωμα ψήφου έχει μία ψήφο. 

1. Το γενικό συμβούλιο επιδιώκει την 
επίτευξη συναίνεσης. Σε περίπτωση που 
δεν καθίσταται δυνατή η συναίνεση, κάθε 
μέλος του γενικού συμβουλίου με 
δικαίωμα ψήφου έχει μία ψήφο. 

Οποιοδήποτε μέλος του συμβουλίου 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να 
τεθεί υπό ψηφοφορία κάποια πρόταση 
προειδοποίησης ή κάποια πρόταση 
σύστασης.

Or. en

Τροπολογία 160
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε 
ψηφοφορίας στο γενικό συμβούλιο 
απαιτούνται για την απαρτία τα δύο τρίτα 
των μελών με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν 
υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί να 
συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, στην 
οποία οι αποφάσεις μπορούν να 
λαμβάνονται χωρίς την ανωτέρω 
αναφερόμενη απαρτία.

3. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε 
ψηφοφορίας στο γενικό συμβούλιο 
απαιτείται για την απαρτία να είναι 
παρόντα τα δύο τρίτα των μελών με 
δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία 
των παρόντων μελών, ο πρόεδρος μπορεί 
να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, στην 
οποία οι αποφάσεις μπορούν να 
λαμβάνονται χωρίς την ανωτέρω 
αναφερόμενη απαρτία των παρόντων 
μελών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαρτία των δύο τρίτων των μελών είναι αιτιολογημένη αλλά πρέπει να καταστεί σαφές ότι η 
διαδικασία της ψηφοφορίας δεν περιλαμβάνει στάθμιση ψήφων με την προσθήκη της λέξεως 
‘παρόντα’. Το ΕΣΣΚ είναι ευρωπαϊκό όργανο το οποίο δεν προβλέπει την εκπροσώπηση 
εθνικών συμφερόντων και τα μέλη του δεσμεύονται και είναι προσηλωμένα μόνο στους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 161
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων 
των ψήφων για να δημοσιοποιηθεί μια 
προειδοποίηση ή σύσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαρτία των δύο τρίτων των μελών είναι αιτιολογημένη αλλά πρέπει να καταστεί σαφές ότι η 
διαδικασία της ψηφοφορίας δεν περιλαμβάνει στάθμιση ψήφων με την προσθήκη της λέξεως 
‘παρόντα’. Το ΕΣΣΚ είναι ευρωπαϊκό όργανο το οποίο δεν προβλέπει την εκπροσώπηση 
εθνικών συμφερόντων και τα μέλη του δεσμεύονται και είναι προσηλωμένα μόνο στους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 162
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ, (β) τους δύο αντιπροέδρους του ΕΣΣΚ 
που είναι επίσης πρόεδροι της ΕΑΑΕΣ 
και της ΕΑΚΑΑ αντιστοίχως·

Or. it
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Τροπολογία 163
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ, β) τον πρώτο και τον δεύτερο
αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ,

Or. en

Τροπολογία 164
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ, β) τον αντιπρόεδρο και τον δεύτερο
αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ και τρεις από τους εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι μέλη 
της διευθύνουσας επιτροπής.

Τροπολογία 165
Derk Jan Eppink

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρέπει 
να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού 

διαγράφεται
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συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για 
περίοδο δυο ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του γενικού συμβουλίου – που περιλαμβάνει συνολικά 61 μέλη 
– μία διευθύνουσα επιτροπή που συμβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του γενικού 
συμβουλίου θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τροπολογία 166
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρέπει 
να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού 
συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για 
περίοδο δυο ετών.

(γ) δύο άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Or. it

Τροπολογία 167
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρέπει 
να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού 
συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για 

(γ) έξι άλλα μέλη του γενικού συμβουλίου, 
περιλαμβανομένων και τριών 
ανεξαρτήτων προσώπων εκ περιτροπής,
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
ισορροπία στην εκπροσώπηση μεταξύ 
των κρατών μελών και μεταξύ όσων 
συμμετέχουν και όσων δεν συμμετέχουν 
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περίοδο δυο ετών. στην ευρωζώνη. Πρέπει να εκλέγονται 
από τα μέλη του γενικού συμβουλίου για 
περίοδο δυο ετών.

Or. en

Τροπολογία 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρέπει 
να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού 
συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για 
περίοδο δυο ετών.

(γ) δύο άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, 
εκπροσωπώντας τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν και τα κράτη μέλη που δεν 
συμμετέχουν στην ευρωζώνη. Πρέπει να 
εκλέγονται από τα μέλη του γενικού 
συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για 
περίοδο δυο ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της 
διευθύνουσας επιτροπής περιορίζοντας αριθμητικά τα μέλη της και διευκρινίζοντας ότι κάθε 
ένα εξ αυτών θα προέρχεται από χώρες που συμμετέχουν και από χώρες που δεν συμμετέχουν 
στην ευρωζώνη. Στη διευθύνουσα επιτροπή του ΕΣΣΚ πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην 
εκπροσώπηση από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών που δεν συμμετέχουν στην ευρωζώνη.

Τροπολογία 169
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 



AM\808496EL.doc 51/94 PE439.845v01-00

EL

του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρέπει 
να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού 
συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για 
περίοδο δυο ετών.

του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, 
εκπροσωπώντας αναλογικά τα κράτη 
μέλη που συμμετέχουν και τα κράτη μέλη 
που δεν συμμετέχουν στην ευρωζώνη. 
Πρέπει να εκλέγονται από τα μέλη του 
γενικού συμβουλίου τα οποία είναι επίσης 
μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για 
περίοδο δυο ετών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της 
διευθύνουσας επιτροπής διευκρινίζοντας ότι κάθε ένα εκ των μελών της θα προέρχεται από 
χώρες που συμμετέχουν και από χώρες που δεν συμμετέχουν στην ευρωζώνη. Στη διευθύνουσα 
επιτροπή του ΕΣΣΚ πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην εκπροσώπηση από τις κεντρικές 
τράπεζες των χωρών που δεν συμμετέχουν στην ευρωζώνη.

Τροπολογία 170
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρέπει 
να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού 
συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για 
περίοδο δυο ετών.

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, 
συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου 
της ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη για ισορροπία στην εκπροσώπηση 
μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ 
εκείνων που συμμετέχουν και εκείνων που 
δεν συμμετέχουν στην ευρωζώνη. Πρέπει 
να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού 
συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για 
περίοδο τεσσάρων ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ και τρεις από τους εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι μέλη 



PE439.845v01-00 52/94 AM\808496EL.doc

EL

της διευθύνουσας επιτροπής.

Τροπολογία 171
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ένα μέλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 172
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών,

(ε) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Τράπεζες),

Or. en

Τροπολογία 173
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων,

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 174
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων,

(στ) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ασφαλίσεις και 
Επαγγελματικές Συντάξεις),

Or. en

Τροπολογία 175
Alfredo Pallone

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών,

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 176
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών,

(ζ) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Κινητές Αξίες και 
Αγορές),

Or. en
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Τροπολογία 177
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) τον πρόεδρο της Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 178
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) τον πρόεδρο της Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Επιτροπής.

(η) τρία από τα έξι ανεξάρτητα πρόσωπα 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1, στοιχείο στ α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ και τρεις από τους εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι μέλη 
της διευθύνουσας επιτροπής.

Τροπολογία 179
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εκτός από τη Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή, ένας ανεξάρτητος φορέας ακαδημαϊκών και 
εμπειρογνωμόνων θα παρέχει στο ΕΣΣΚ αμερόληπτες συμβουλές και ενημερωτικά στοιχεία σε 
ουσιώδη θέματα. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι μέλος της 
διευθύνουσας επιτροπής.

Τροπολογία 180
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιαδήποτε κενή θέση εκλεγέντος 
μέλους της διευθύνουσας επιτροπής 
πληρούται με την εκλογή ενός νέου 
μέλους από το γενικό συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβουλευτική τεχνική επιτροπή Συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ΕΕ απαιτεί τη συμμετοχή των 
συναφών μακροοικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι 
ενδιαφερόμενες ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
κινδύνους της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ουδόλως ευθύνονται για αυτούς, πρέπει να 
μπορούν να συμμετέχουν.
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Τροπολογία 182
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή 
αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή 
αποτελείται από 15 εμπειρογνώμονες 
εγνωσμένης ικανότητας και εγγυημένης 
ανεξαρτησίας, προτεινόμενους από τη 
διευθύνουσα επιτροπή. Οι 
εμπειρογνώμονες αυτοί πρέπει να 
εκπροσωπούν ευρύ φάσμα πείρας και 
δεξιοτήτων.

(α) ένα εκπρόσωπο κάθε εθνικής 
κεντρικής τράπεζας και έναν εκπρόσωπο 
της ΕΚΤ,
β) ένα εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος από 
τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές,
(γ) έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών,
(δ) ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων,
(ε) ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών,
(στ) δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,
(ζ) ένα εκπρόσωπο της Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Επιτροπής.
Οι εποπτικές αρχές κάθε κράτους μέλους 
επιλέγουν ένα εκπρόσωπο στην επιτροπή. 
Όταν στην ημερήσια διάταξη μιας 
συνεδρίασης συμπεριλαμβάνονται σημεία 
που αφορούν την αρμοδιότητα πολλών 
εθνικών εποπτικών αρχών στο ίδιο 
κράτος μέλος, ο αντίστοιχος εκπρόσωπος 
συμμετέχει μόνο στα στοιχεία της 
ημερήσιας διάταξης που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά του.

Εγκρίνονται από το γενικό συμβούλιο για 
τετραετή θητεία η οποία ανανεώνεται 
άπαξ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη χρονικά θητεία αποτελεί καλύτερη εγγύηση ανεξαρτησίας δράσεως. Συνεπώς, 
προτείνεται τετραετής θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.

Τροπολογία 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή 
αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Η συμβουλευτική επιστημονική
επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ΕΕ απαιτεί τη συμμετοχή των 
συναφών μακροοικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι 
ενδιαφερόμενες ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
κινδύνους της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ουδόλως ευθύνονται για αυτούς, πρέπει να 
μπορούν να συμμετέχουν.

Τροπολογία 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή 
αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Η συμβουλευτική επιστημονική
επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

Or. en
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Τροπολογία 185
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή 
αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Η συμβουλευτική επιστημονική
επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

Or. en

Τροπολογία 186
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα εκπρόσωπο κάθε εθνικής 
κεντρικής τράπεζας και έναν εκπρόσωπο 
της ΕΚΤ,

(α) εννέα εμπειρογνώμονες εγνωσμένης 
ικανότητας και εγγυημένης 
ανεξαρτησίας, προτεινόμενους από τη 
διευθύνουσα επιτροπή. Οι 
εμπειρογνώμονες αυτοί πρέπει να 
εκπροσωπούν ευρύ και ισόρροπο φάσμα 
πείρας και δεξιοτήτων και να έχουν 
εξειδικευμένες γνώσεις σε ό,τι αφορά την 
πλευρά των πωλητών (πάροχοι 
τραπεζικών και άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών), την 
πλευρά των αγοραστών (καταναλωτές, 
εταιρικοί χρήστες και ΜΜΕ-χρήστες και 
επενδυτές) και την πλευρά των 
υπαλλήλων του τομέα. Εγκρίνονται από 
το γενικό συμβούλιο για διετή θητεία η 
οποία μπορεί να ανανεωθεί.

Or. en
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Τροπολογία 187
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος από 
τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές,

β) ένα εμπειρογνώμονα εγνωσμένης 
ικανότητας και εγγυημένης ανεξαρτησίας 
που ορίζεται από κάθε μία από τις 
παρακάτω οργανώσεις: Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών 
Ενώσεων, Business Europe και 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων 
Καταναλωτών,

Or. en

Τροπολογία 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος από 
τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές,

β) ένα εκπρόσωπο αντιστοίχως από την 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Ενώσεων, την 
‘Business Europe’ και το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ΕΕ απαιτεί τη συμμετοχή των 
συναφών μακροοικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι 
ενδιαφερόμενες ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
κινδύνους της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ουδόλως ευθύνονται για αυτούς, πρέπει να 
μπορούν να συμμετέχουν.
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Τροπολογία 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ένα εκπρόσωπο αντιστοίχως από την 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Ενώσεων, την 
‘Business Europe’ και το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ΕΕ απαιτεί τη συμμετοχή των 
συναφών μακροοικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι 
ενδιαφερόμενες ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
κινδύνους της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ουδόλως ευθύνονται για αυτούς, πρέπει να 
μπορούν να συμμετέχουν.

Τροπολογία 190
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εποπτικές αρχές κάθε κράτους μέλους 
επιλέγουν ένα εκπρόσωπο στην επιτροπή. 
Όταν στην ημερήσια διάταξη μιας 
συνεδρίασης συμπεριλαμβάνονται σημεία 
που αφορούν την αρμοδιότητα πολλών 
εθνικών εποπτικών αρχών στο ίδιο 
κράτος μέλος, ο αντίστοιχος εκπρόσωπος 
συμμετέχει μόνο στα στοιχεία της 
ημερήσιας διάταξης που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά του.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 191
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εποπτικές αρχές κάθε κράτους μέλους 
επιλέγουν ένα εκπρόσωπο στη 
συμβουλευτική τεχνική επιτροπή. Όταν 
στην ημερήσια διάταξη μιας συνεδρίασης 
συμπεριλαμβάνονται σημεία που αφορούν 
την αρμοδιότητα πολλών εθνικών 
εποπτικών αρχών στο ίδιο κράτος μέλος, ο 
αντίστοιχος εκπρόσωπος συμμετέχει μόνο 
στα στοιχεία της ημερήσιας διάταξης που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Οι εποπτικές αρχές κάθε κράτους μέλους 
επιλέγουν ένα εκπρόσωπο στη 
συμβουλευτική τεχνική επιτροπή. Όσον 
αφορά την εκπροσώπηση των εθνικών 
εποπτικών αρχών, εναλλάσσονται οι 
αντίστοιχοι εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου 
αναλόγως προς το υπό συζήτηση θέμα, 
εκτός εάν οι εθνικές εποπτικές αρχές 
έχουν συμφωνήσει για έναν κοινό 
εκπρόσωπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οιοδήποτε νέο σύστημα εποπτείας πρέπει να μπορεί να προβαίνει σε διάκριση ανάλογα με τους 
ειδικούς κινδύνους που επηρεάζουν τις χρηματαγορές αλλά και να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές 
μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά τα 
επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι και οι εποπτικές 
αρχές του ασφαλιστικού τομέα θα εκπροσωπούνται δεόντως στη συμβουλευτική τεχνική 
επιτροπή του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να παρέχει συμβουλές 
και συνδρομή ως προς ουσιώδη θέματα 
συναφή με το έργο του ΕΣΣΚ, η 
συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή θα 
συνεργάζεται στενά με τις ομάδες 
εργασίας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ.
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Or. en

Τροπολογία 193
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Όποτε ενδείκνυται, η συμβουλευτική 
επιστημονική επιτροπή προτείνει στο 
Γενικό Συμβούλιο τη διοργάνωση 
διαβουλεύσεων σε πρώιμο στάδιο με τους 
ενδιαφερομένους, όπως συμμετέχοντες 
στην αγορά, οργανώσεις καταναλωτών 
και ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες, κατά 
τρόπο ανοικτό και διαφανή, λαμβάνοντας 
εντούτοις υπόψη την απαίτηση 
εμπιστευτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να εκπροσωπεί το ΕΣΣΚ σε εξωτερικό πλαίσιο και πρέπει 
να είναι αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά με τη διοργάνωση δημοσίων διαβουλεύσεων.

Τροπολογία 194
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Συμβουλευτική επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων
Η συμβουλευτική επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων αποτελείται από εννέα 
εμπειρογνώμονες εγνωσμένης ικανότητας 
και εγγυημένης ανεξαρτησίας, 
προτεινόμενους από τη διευθύνουσα 
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επιτροπή, οι οποίοι εκπροσωπούν ευρύ 
φάσμα πείρας και δεξιοτήτων και 
εγκρίνονται από το γενικό συμβούλιο για 
διετή ανανεώσιμη θητεία.
2. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων ορίζεται από 
το γενικό συμβούλιο κατόπιν προτάσεως 
του προέδρου της διευθύνουσας 
επιτροπής.
3. Η συμβουλευτική επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων ασκεί τα καθήκοντα 
μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 5α.
4. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ υποστηρίζει 
το έργο της συμβουλευτικής επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων και ο επικεφαλής της 
γραμματείας συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τη Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή, ένας ανεξάρτητος φορέας ακαδημαϊκών και 
εμπειρογνωμόνων θα παρέχει στο ΕΣΣΚ αμερόληπτες συμβουλές και ενημερωτικά στοιχεία σε 
ουσιώδη θέματα. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι μέλος της 
διευθύνουσας επιτροπής.

Τροπολογία 195
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, 
το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις 
συμβουλές των συναφών εμπλεκόμενων 
φορέων του ιδιωτικού τομέα.

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, 
το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις 
συμβουλές των συναφών εμπλεκόμενων 
φορέων του ιδιωτικού τομέα.

Για τον σκοπό αυτό, συγκροτείται 
συμβουλευτική επιτροπή για να είναι σε 
θέση το ΕΣΣΚ να επωφελείται από 
πληροφορίες για την κατανόηση των
εξελίξεων του χρηματοπιστωτικού 
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συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανότερο η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς να χρησιμεύει για την 
κατανόηση της αγοράς εάν γίνεται μέσω μίας επίσημης επιτροπής φορέων.

Τροπολογία 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, 
το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις 
συμβουλές των συναφών εμπλεκόμενων 
φορέων του ιδιωτικού τομέα.

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, 
το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις 
απόψεις των συναφών εμπλεκόμενων 
φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, 
όπως ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, των 
ομάδων ενδιαφερομένων των ΕΕΑ.

Or. en

Τροπολογία 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, 
το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις 
συμβουλές των συναφών εμπλεκόμενων 
φορέων του ιδιωτικού τομέα.

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, 
το ΕΣΣΚ ζητά τις συμβουλές των συναφών 
εμπλεκόμενων φορέων 
περιλαμβανομένων, τουλάχιστον, των 
εμπλεκόμενων φορέων των ομάδων 
ενδιαφερομένων των ΕΕΑ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ ζητά τις συμβουλές όλων των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μόνο των εμπλεκόμενων 
φορέων του ιδιωτικού τομέα. Αυτό πρέπει να γίνεται για όλα τα ζητήματα τα οποία οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θεωρούν σημαντικά και όχι μόνο για αυτά τα οποία κρίνει κατάλληλα το 
ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 198
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, το 
ΕΣΚΤ, η Επιτροπή, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές και οι εθνικές στατιστικές αρχές 
συνεργάζονται στενά με το ΕΣΣΚ και 
παρέχουν όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του, σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία.

2. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, το 
ΕΣΚΤ, η Επιτροπή, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές και οι εθνικές στατιστικές αρχές 
συνεργάζονται στενά με το ΕΣΣΚ και 
παρέχουν συγκεντρωτικές και 
συγκρίσιμες πληροφορίες που απαιτούνται 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ ασκεί μακροπροληπτική εποπτεία και ως εκ τούτου έχει ανάγκη από συγκεντρωτικά 
και συγκρίσιμα στοιχεία για να είναι σε θέση να εντοπίζει συστημικούς κινδύνους σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Η παροχή συγκεντρωτικών και συγκρίσιμων στοιχείων είναι απαραίτητη για την 
ορθολογική κατανομή της εργασίας δεδομένου ότι το ΕΣΣΚ δεν πρέπει να δέχεται υπερβολικό 
φόρτο εργασίας.

Τροπολογία 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει 3. Εφόσον ζητηθεί από το ΕΣΣΚ, οι 
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πληροφορίες από τις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην είναι 
δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν τα 
απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα 
στις εν λόγω αρχές ή αν δεν διατεθούν 
εγκαίρως, το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει τα 
δεδομένα από τις εθνικές εποπτικές αρχές, 
τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλες
αρχές των κρατών μελών.

ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές παρέχουν 
πληροφορίες σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην είναι 
δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν τα 
απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα 
στις εν λόγω αρχές ή αν δεν διατεθούν 
εγκαίρως, οι εθνικές εποπτικές αρχές, τις 
εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές 
των κρατών μελών παρέχουν τα δεδομένα 
βάσει αιτήματος από το ΕΣΣΚ.

Or. en

Τροπολογία 200
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει 
πληροφορίες από τις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην είναι 
δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν τα 
απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα 
στις εν λόγω αρχές ή αν δεν διατεθούν 
εγκαίρως, το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει τα 
δεδομένα από τις εθνικές εποπτικές αρχές, 
τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλες 
αρχές των κρατών μελών.

3. Εφόσον ζητηθεί από το ΕΣΣΚ, οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές παρέχουν 
πληροφορίες σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή. Αν τα απαιτούμενα 
δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα στις εν λόγω 
αρχές ή αν δεν διατεθούν εγκαίρως, οι 
εθνικές εποπτικές αρχές, τις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές των 
κρατών μελών παρέχουν τα κατάλληλα 
δεδομένα βάσει αιτήματος από το ΕΣΣΚ.

Or. en
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Τροπολογία 201
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ΕΣΣΚ μπορεί να απευθύνει 
αιτιολογημένο αίτημα στις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές, για να του παράσχουν 
δεδομένα που να μην είναι σε συνοπτική 
ή συγκεντρωτική μορφή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε συγκεντρωτική μορφή επιτρέπουν στο ΕΣΣΚ να εντοπίζει 
κινδύνους και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Η συλλογή στοιχείων από μεμονωμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να γίνεται μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και των εθνικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 202
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ΕΣΣΚ μπορεί να απευθύνει 
αιτιολογημένο αίτημα στις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές, για να του παράσχουν 
δεδομένα που να μην είναι σε συνοπτική 
ή συγκεντρωτική μορφή.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 203
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ΕΣΣΚ μπορεί να απευθύνει 
αιτιολογημένο αίτημα στις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές, για να του παράσχουν 
δεδομένα που να μην είναι σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή.

4. Όταν, σε περίπτωση που θα μπορούσε 
να παρατηρηθεί βάσιμος και σοβαρός 
κίνδυνος διατάραξης της αγοράς, 
πιστοποιούμενος από αντικειμενικά 
αποδείξιμα στοιχεία ο οποίος θα 
μπορούσε λογικά να αφορά ένα 
συγκεκριμένο όργανο, οι πληροφορίες στο 
άρθρο 15, παράγραφος 3 δεν επαρκούν 
για να επιτελέσει το ΕΣΣΚ τα καθήκοντά 
του, το ΕΣΣΚ μπορεί να απευθύνει 
αιτιολογημένο αίτημα στις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές, για να του παράσχουν 
δεδομένα που να μην είναι σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή.

Σε περίπτωση που το ΕΣΣΚ ζητεί 
δεδομένα που δεν διατίθενται σε 
συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, η 
αιτιολογημένη αίτηση πρέπει να εξηγεί 
γιατί τα δεδομένα σχετικά με το 
μεμονωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
θεωρούνται σημαντικά από συστημική 
άποψη και αναγκαία λαμβανομένης 
υπόψη της κατάστασης που επικρατεί 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του ΕΣΣΚ νοείται ως μακροπροληπτικής εποπτείας και, ως εκ τούτου, κατά κανόνα 
δεν χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση. Η 
δεύτερη παράγραφος ευθυγραμμίζει την πρόταση με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 204
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πριν ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4, το ΕΣΣΚ 
διαβουλεύεται δεόντως με τη συναφή 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, προκειμένου 
να βεβαιωθεί ότι το αίτημα είναι 
αναλογικό. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 205
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πριν ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4, το ΕΣΣΚ 
διαβουλεύεται δεόντως με τη σχετική 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, προκειμένου 
να βεβαιωθεί ότι το αίτημα είναι 
αναλογικό.

5. Πριν από κάθε αίτημα για χορήγηση 
πληροφοριών οι οποίες δεν διατίθενται σε 
συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, το 
ΕΣΣΚ διαβουλεύεται δεόντως με τη 
σχετική Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, 
προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το αίτημα 
είναι αιτιολογημένο και αναλογικό. Εάν η 
σχετική ευρωπαϊκή εποπτική αρχή δεν 
θεωρεί το αίτημα αιτιολογημένο και 
αναλογικό, το αποστέλλει πάραυτα πίσω 
στο ΕΣΣΚ και ζητεί πρόσθετη 
αιτιολόγηση. Μόλις το ΕΣΣΚ παράσχει 
στη σχετική ευρωπαϊκή εποπτική αρχή 
αυτήν την πρόσθετη αιτιολόγηση, η 
ευρωπαϊκή εποπτική αρχή διαβιβάζει τα 
αιτούμενα στοιχεία στο ΕΣΣΚ, υπό τον 
όρο ότι εξακολουθεί να έχει πρόσβαση 
στα σχετικά δεδομένα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη βελτιωμένης ανταλλαγής πληροφοριών για την ενίσχυση της 
κατανόησης του συστημικού κινδύνου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην υπονομεύεται το κλίμα 
στην αγορά από ενδεχόμενη γνωστοποίηση ευαίσθητων στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα τα 
οποία θα μπορούσαν να διαταράξουν την εύρυθμη λειτουργία των χρηματαγορών.

Τροπολογία 206
Derk Jan Eppink

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πριν ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4, το ΕΣΣΚ 
διαβουλεύεται δεόντως με τη συναφή 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, προκειμένου 
να βεβαιωθεί ότι το αίτημα είναι 
αναλογικό.

5. Πριν ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4, το ΕΣΣΚ 
διαβουλεύεται δεόντως με τον αποδέκτη 
του αιτήματος, προκειμένου να βεβαιωθεί 
ότι το αίτημα είναι αναλογικό. Εάν ο 
αποδέκτης δεν κρίνει ότι το αίτημα είναι 
αναλογικό, μπορεί να ζητήσει από το 
γενικό συμβούλιο να αποφανθεί εάν το 
αίτημα είναι αιτιολογημένο. Εάν το γενικό 
συμβούλιο επιβεβαιώσει το αίτημα, ο 
αποδέκτης παρέχει τις πληροφορίες 
χωρίς χρονοτριβή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι τα αιτήματα είναι αναλογικά και όχι υπερβολικά επαχθή 
χωρίς ταυτόχρονα να υπονομεύεται ο ρόλος του ΕΣΣΚ ή η ικανότητά του να ζητά τις 
απαραίτητες πληροφορίες για να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Τροπολογία 207
Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πριν ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα με 5. Πριν ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα με 
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τις παραγράφους 3 και 4, το ΕΣΣΚ 
διαβουλεύεται δεόντως με τη συναφή 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, προκειμένου 
να βεβαιωθεί ότι το αίτημα είναι 
αναλογικό.

τις παραγράφους 3 και 4, το ΕΣΣΚ 
διαβουλεύεται δεόντως με τη συναφή 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, προκειμένου 
να βεβαιωθεί ότι το αίτημα είναι 
αναλογικό. Η πρόσθετη υποχρέωση της 
παροχής στοιχείων που έχουν τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατόπιν 
σχετικής αιτήσεως του ΕΣΣΚ δεν πρέπει 
να συνεπάγεται δυσανάλογη αύξηση του 
διοικητικού άχθους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους για την 
παροχή στοιχείων κάνοντας χρήση των ήδη υπαρχόντων σημείων επαφής ώστε να προληφθεί η 
αύξηση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων.

Τροπολογία 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα στελέχη του ΕΣΣΚ μπορούν να 
συμμετέχουν, μαζί με το προσωπικό των 
ΕΕΑ, σε συναντήσεις μεταξύ εποπτικών 
αρχών και συστημικά σημαντικών 
χρηματοπιστωτικών ομίλων, και ιδίως 
σωμάτων εποπτικών αρχών, και μπορούν 
να θέτουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν 
σχετικές πληροφορίες από πρώτο χέρι. 

Or. en
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Τροπολογία 209
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οιοδήποτε αίτημα του ΕΣΣΚ για 
εξέταση των στοιχείων που αφορούν 
κάποιο συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα πρέπει να κοινοποιείται επίσης 
στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το 
οποίο διατηρεί το δικαίωμα – με την 
επιφύλαξη των ενδίκων μέσων που 
διαθέτει - να εκφράσει άποψη ως προς 
την ουσία του αιτήματος του ΕΣΣΚ. Η 
οικεία αρμόδια εθνική αρχή ενεργεί, με 
την ιδιότητα του επόπτη του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ως ο 
δίαυλος για τη διαβίβαση οιωνδήποτε 
τέτοιας φύσεως πληροφοριών από το εν 
λόγω ίδρυμα, και η αρμόδια εθνική αρχή 
εκφράζει τη συμφωνία της πριν η 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή διαβιβάσει 
τις πληροφορίες στο ΕΣΣΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να κοινοποιείται πλήρως στο ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
οιοδήποτε αίτημα του ΕΣΣΚ για πρόσβαση σε δεδομένα που το αφορούν καθώς επίσης και το 
γεγονός ότι το εν λόγω ίδρυμα έχει την ευκαιρία να εκφράσει άποψη ως προς την ουσία του 
αιτήματος του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 210
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το ΕΣΣΚ δύναται να συνεργάζεται με 
εποπτικές αρχές τρίτων χωρών και 
διεθνή φόρα για τη διευκόλυνση της 
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ανταλλαγής πληροφοριών και την 
καθιέρωση ενός μηχανισμού συλλογής 
και ανταλλαγής πληροφοριών για τους 
συστημικούς κινδύνους οι οποίες 
απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ πρέπει να διαθέτει μία σαφή διεθνή εντολή για την ενίσχυση της συλλογής και 
ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες χρηματαγορές ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
διασυνοριακή φύση τυχόν συστημικού κινδύνου.

Τροπολογία 211
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Για τους σκοπούς του άρθρου 15, 
παράγραφοι 4, 5 και 5α, το ΕΣΣΚ, οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και οι 
εθνικές εποπτικές αρχές λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τις υφιστάμενες 
συμφωνίες με εποπτικές αρχές τρίτων 
χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις διευθετήσεις περί εποπτείας των 
τραπεζών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και των οποίων η αρμόδια εποπτική αρχή 
βρίσκεται εκτός ΕΕ. Είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες συμφωνίες με 
εποπτικές αρχές τρίτων χωρών για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΕΕ.
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Τροπολογία 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το ΕΣΣΚ 
αποστέλλει προειδοποιήσεις και, κατά 
περίπτωση, εκδίδει συστάσεις για 
επανορθωτική δράση.

1. Όταν εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το ΕΣΣΚ 
αποστέλλει προειδοποιήσεις και, κατά 
περίπτωση, εκδίδει συστάσεις για 
επανορθωτική δράση, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, νομοθετικών πρωτοβουλιών, 
και προτείνει τα κατάλληλα μέτρα 
στήριξης για κάποια ειδική περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να αυξηθεί η ικανότητα του ΕΣΣΚ να σταθμίζει 
την οικονομική κατάσταση σε πολύ πρώιμο στάδιο της κρίσης. Το ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε 
θέση να προσφέρει τα κατάλληλα μέσα στήριξης τα οποία θα κοινοποιούνται μαζί με τις 
προειδοποιήσεις ή τις συστάσεις. Αυτή η αρμοδιότητα θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του 
ΕΣΣΚ. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του ΕΣΣΚ ενδέχεται να έχουν σοβαρό αντίκτυπο 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις οικονομίες των κρατών μελών.

Τροπολογία 213
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το ΕΣΣΚ 
αποστέλλει προειδοποιήσεις και, κατά 
περίπτωση, εκδίδει συστάσεις για 
επανορθωτική δράση.

1. Όταν εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το ΕΣΣΚ 
αποστέλλει προειδοποιήσεις και, κατά 
περίπτωση, εκδίδει συστάσεις για 
επανορθωτική δράση, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, νομοθετικών πρωτοβουλιών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη κρίση απέδειξε ότι οι συστημικοί κίνδυνοι ενδέχεται να προκύπτουν από 
νομοθετικά μέτρα· κατά συνέπεια, το ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε θέση να επανορθώνει 
ενδεχόμενα νομοθετικά κενά. Η μαθηματική σχέση που αιτιολογεί την παρούσα τροπολογία είχε 
ήδη προταθεί από το Συμβούλιο ECOFIN.

Τροπολογία 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το ΕΣΣΚ 
αποστέλλει προειδοποιήσεις και, κατά 
περίπτωση, εκδίδει συστάσεις για 
επανορθωτική δράση.

1. Όταν εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το ΕΣΣΚ 
αποστέλλει προειδοποιήσεις και, κατά 
περίπτωση, εκδίδει συστάσεις για 
επανορθωτική δράση, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη κρίση απέδειξε ότι οι συστημικοί κίνδυνοι ενδέχεται να προκύπτουν από 
νομοθετικά μέτρα· κατά συνέπεια, το ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε θέση να επανορθώνει 
ενδεχόμενα νομοθετικά κενά.

Τροπολογία 215
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το ΕΣΣΚ 

1. Όταν εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι 
για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το ΕΣΣΚ 
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αποστέλλει προειδοποιήσεις και, κατά 
περίπτωση, εκδίδει συστάσεις για 
επανορθωτική δράση.

αποστέλλει προειδοποιήσεις και, κατά 
περίπτωση, εκδίδει συστάσεις για 
επανορθωτική δράση. Οι προειδοποιήσεις 
και οι συστάσεις πρέπει να 
δημοσιοποιούνται όπου αυτό απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 216
Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αποδέκτες των συστάσεων και 
κοινοποιήσεων που εκδίδει το ΕΣΣΚ 
μπορούν να είναι χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εντός της Ένωσης, η ΕΚΤ και 
οι εθνικές κεντρικές τράπεζες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να εξαιρεθούν 
από το πεδίο των δυνητικών αποδεκτών των μη δεσμευτικών συστάσεων και κοινοποιήσεων 
που εκδίδει το ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
διαβιβάζονται επίσης στο Συμβούλιο και, 
σε περιπτώσεις που απευθύνονται προς 
μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές 
αρχές, διαβιβάζονται και προς τις
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. 

3. Όλες οι προειδοποιήσεις και οι 
συστάσεις διαβιβάζονται επίσης στο 
Συμβούλιο, στον πρόεδρο της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.
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Or. en

Τροπολογία 218
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
διαβιβάζονται επίσης στο Συμβούλιο και, 
σε περιπτώσεις που απευθύνονται προς μία 
ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, 
διαβιβάζονται και προς τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
διαβιβάζονται επίσης στους αποδέκτες 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, στο 
Συμβούλιο και, σε περιπτώσεις που 
απευθύνονται προς μία ή περισσότερες 
εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και 
προς τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις εκδίδονται μέσω του Συμβουλίου ενδέχεται να μην μπορεί να 
εξασφαλίσει ότι βασίζονται κυρίως σε αξιολογήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να εξασφαλίζονται με τους αποδέκτες των συστάσεων κατάλληλες και άμεσες 
διαδικασίες επικοινωνίας αντί οι διαδικασίες αυτές να γίνονται μέσω του Συμβουλίου. Η 
μαθηματική σχέση που αιτιολογεί την παρούσα τροπολογία είχε ήδη προταθεί από το Συμβούλιο 
ECOFIN.

Τροπολογία 219
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
διαβιβάζονται επίσης στο Συμβούλιο και, 
σε περιπτώσεις που απευθύνονται προς μία 
ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, 
διαβιβάζονται και προς τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
διαβιβάζονται επίσης στους αποδέκτες 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, στο 
Συμβούλιο και, σε περιπτώσεις που 
απευθύνονται προς μία ή περισσότερες 
εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και 
προς τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις εκδίδονται μέσω του Συμβουλίου ενδέχεται να μην μπορεί να 
εξασφαλίσει ότι βασίζονται κυρίως σε αξιολογήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να εξασφαλίζονται με τους αποδέκτες των συστάσεων κατάλληλες και άμεσες 
διαδικασίες επικοινωνίας αντί οι διαδικασίες αυτές να γίνονται μέσω του Συμβουλίου.

Τροπολογία 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
διαβιβάζονται επίσης στο Συμβούλιο και, 
σε περιπτώσεις που απευθύνονται προς μία 
ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, 
διαβιβάζονται και προς τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
διαβιβάζονται επίσης στους αποδέκτες 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, στο 
Συμβούλιο και, σε περιπτώσεις που 
απευθύνονται προς μία ή περισσότερες 
εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και 
προς τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις εκδίδονται μέσω του Συμβουλίου ενδέχεται να μην μπορεί να 
εξασφαλίσει ότι βασίζονται κυρίως σε αξιολογήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να εξασφαλίζονται με τους αποδέκτες των συστάσεων κατάλληλες και άμεσες 
διαδικασίες επικοινωνίας αντί οι διαδικασίες αυτές να γίνονται μέσω του Συμβουλίου.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
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Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
1. Σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων οι 
οποίες ενδέχεται να απειλήσουν σοβαρά 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β), και με το 
άρθρο 10 καθενός από τους κανονισμούς 
(ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΤ], αριθ..../... 
[ΕΑΚΑΑ] και αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ], 
μπορεί να εκδίδει προειδοποιήσεις, με
δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήματος μιας ΕΕΑ, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, στις οποίες δηλώνεται η 
ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
2. Αμέσως μόλις εκδώσει προειδοποίηση, 
το ΕΣΣΚ προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή.
3. Το ΕΣΣΚ επανεξετάζει την 
προειδοποίηση μνεία της οποία γίνεται 
στην παράγραφο 1 με δική του 
πρωτοβουλία, ή κατόπιν αιτήματος μιας 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 222
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
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1. Σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων οι 
οποίες ενδέχεται να απειλήσουν σοβαρά 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β), μπορεί να 
εκδίδει προειδοποιήσεις, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας 
ΕΕΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής, στις οποίες 
δηλώνεται η ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι 
προειδοποιήσεις δεν πρέπει να 
δημοσιοποιούνται με σκοπό να 
εξασφαλίζεται μία πολύ αυστηρή 
ανάλυση των χρηματαγορών στο πλαίσιο 
της οποίας το ΕΣΣΚ να μην υποχρεούται 
να λαμβάνει υπόψη τυχόν αντιδράσεις 
που θα μπορούσαν να σημειωθούν στην 
αγορά κεφαλαίων.
2. Αμέσως μόλις εκδώσει προειδοποίηση, 
το ΕΣΣΚ προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις εθνικές εποπτικές αρχές 
και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή.

Or. en

Τροπολογία 223
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
1. Σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων οι 
οποίες ενδέχεται να απειλήσουν σοβαρά 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
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ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β), μπορεί να 
εκδίδει προειδοποιήσεις, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας 
ΕΕΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου, εθνικής εποπτικής αρχής ή 
της Επιτροπής, στις οποίες δηλώνεται η 
ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
2. Αμέσως μόλις εκδώσει προειδοποίηση, 
το ΕΣΣΚ προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή και τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει επίσης να μπορούν να ζητούν από το ΕΣΣΚ να τις 
ενημερώνει σχετικά με ενδεχόμενες καταστάσεις εξαιρετικής δυσχέρειας της αγοράς. Πρέπει 
κατά συνέπεια να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με οιαδήποτε προειδοποίηση για κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 224
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
1. Σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων οι 
οποίες ενδέχεται να απειλήσουν σοβαρά 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
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ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β), μπορεί να 
εκδίδει προειδοποιήσεις, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας 
αρχής, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ή της Επιτροπής και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, να δηλώνει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
2. Αμέσως μόλις εκδώσει προειδοποίηση, 
το ΕΣΣΚ προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ανατεθεί στο ΕΣΣΚ η αρμοδιότητα του να 
δηλώνει την ύπαρξη μίας καταστάσεως έκτακτης ανάγκης. Η δήλωση αυτή πρέπει να αποτελεί 
την εκκίνηση της διαδικασίας που επιτρέπει στην οικεία ΕΕΑ να λαμβάνει αποφάσεις που 
μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η δημιουργία της αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ επιβάλλει εκ των πραγμάτων τη συντονισμένη δράση για 
την αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δεδομένου ότι η κρίση σε ένα 
κράτος μέλος θα μπορούσε πολύ γρήγορα να λάβει διασυνοριακή διάσταση.

Τροπολογία 225
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
1. Σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων οι 
οποίες ενδέχεται να απειλήσουν σοβαρά 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β), μπορεί να 



AM\808496EL.doc 83/94 PE439.845v01-00

EL

εκδίδει προειδοποιήσεις, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας 
αρχής, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ή της Επιτροπής και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, να δηλώνει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
2. Αμέσως μόλις εκδώσει προειδοποίηση, 
το ΕΣΣΚ προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ανατεθεί στο ΕΣΣΚ η αρμοδιότητα του να 
δηλώνει την ύπαρξη μίας καταστάσεως έκτακτης ανάγκης. Η δήλωση αυτή πρέπει να αποτελεί 
την εκκίνηση της διαδικασίας που επιτρέπει στην οικεία ΕΕΑ να λαμβάνει αποφάσεις που 
μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 226
Miguel Portas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
1. Σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων οι 
οποίες ενδέχεται να απειλήσουν σοβαρά 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β), μπορεί, με 
δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήματος μιας ΕΕΑ, να εκδίδει 
προειδοποιήσεις στις οποίες δηλώνεται η 
ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
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2. Αμέσως μόλις εκδώσει προειδοποίηση, 
το ΕΣΣΚ προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 227
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) 
απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη ή σε μια ή περισσότερες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες 
εθνικές εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες 
ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση 
στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον 
οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Συμβούλιο 
και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) 
απευθύνεται στην Επιτροπή, σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη ή σε μια ή 
περισσότερες Ευρωπαϊκές Εποπτικές
Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες εθνικές 
εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες 
ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση 
στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον 
οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Συμβούλιο 
και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόσφατη κρίση απέδειξε ότι οι συστημικοί κίνδυνοι ενδέχεται να προκύπτουν 
από νομοθετικά μέτρα, το ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε θέση να καλεί την Επιτροπή να 
επανορθώνει οιαδήποτε στρέβλωση που θα μπορούσε να προκύψει από νομοθετικά κενά. Η 
μαθηματική σχέση που αιτιολογεί την παρούσα τροπολογία είχε ήδη προταθεί από το Συμβούλιο 
ECOFIN.
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Τροπολογία 228
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) 
απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη ή σε μια ή περισσότερες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες 
εθνικές εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες 
ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση 
στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον 
οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Συμβούλιο 
και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) 
απευθύνεται στην Επιτροπή, σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη ή σε μια ή 
περισσότερες Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες εθνικές 
εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες 
ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση 
στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον 
οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Συμβούλιο 
και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόσφατη κρίση απέδειξε ότι οι συστημικοί κίνδυνοι ενδέχεται να προκύπτουν 
από νομοθετικά μέτρα, το ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε θέση να καλεί την Επιτροπή να 
επανορθώνει οιαδήποτε στρέβλωση που θα μπορούσε να προκύψει από νομοθετικά κενά.

Τροπολογία 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) 
απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη ή σε μια ή περισσότερες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες 
εθνικές εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες 
ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση 
στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον 

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) 
απευθύνεται στην Επιτροπή, σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη ή σε μια ή 
περισσότερες Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες εθνικές 
εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες 
ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση 
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οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Συμβούλιο 
και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον 
οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Συμβούλιο 
και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόσφατη κρίση απέδειξε ότι οι συστημικοί κίνδυνοι ενδέχεται να προκύπτουν 
από νομοθετικά μέτρα, το ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε θέση να καλεί την Επιτροπή να 
επανορθώνει οιαδήποτε στρέβλωση που θα μπορούσε να προκύψει από νομοθετικά κενά.

Τροπολογία 230
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή 
του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν 
αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά 
τους, ενημερώνει το Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή 
του αγνοήθηκε ή δεν ικανοποιηθεί από 
τον τρόπο με τον οποίο οι αποδέκτες 
έδωσαν συνέχεια στις συστάσεις, και ότι 
οι αποδέκτες δεν παρείχαν επαρκείς 
αιτιολογήσεις, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις του ΕΣΣΚ δεν είναι νομικά δεσμευτικές, προϋποθέτει ότι το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν επαρκώς 
την εφαρμογή των συστάσεων του ΕΣΣΚ. Η εμπειρία όντως απέδειξε ότι οι εθνικές αρχές δεν 
δίνουν πάντοτε την απαιτούμενη σημασία στις περιοδικές προειδοποιήσεις του ΕΣΣΚ.
Πράγματι, δεν μπορεί να επαρκεί η απλή ‘εκτέλεση’ των συστάσεων του ΕΣΣΚ. Από την μία 
πλευρά, θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα στις εθνικές αρχές για να δώσουν συνέχεια στις 
συστάσεις του ΕΣΣΚ ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ευθύνες τους και να μειωθεί ο αντίκτυπος σε 
όσους ασκήθηκε εποπτικός έλεγχος. Από την άλλη, η κάθε εθνική αρχή θα μπορούσε να 
προσπαθήσει να εκτελέσει τις συστάσεις μέσω διαφορετικών τρόπων προσέγγισης με σκοπό να 
ευνοήσει την εσωτερική αγορά της σε βάρος των άλλων, στο πλαίσιο της ρυθμιστικής 
ανταγωνιστικότητας.
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Τροπολογία 231
Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή 
του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν 
αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά 
τους, ενημερώνει το Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή 
του αγνοήθηκε ή δεν ικανοποιηθεί από 
τον τρόπο με τον οποίο οι αποδέκτες 
έδωσαν συνέχεια στις συστάσεις, και ότι 
οι αποδέκτες δεν παρείχαν επαρκείς 
αιτιολογήσεις, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις του ΕΣΣΚ δεν είναι νομικά δεσμευτικές, προϋποθέτει ότι το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν επαρκώς 
την εφαρμογή των συστάσεων του ΕΣΣΚ. Η εμπειρία όντως απέδειξε ότι οι εθνικές αρχές δεν 
δίνουν πάντοτε την απαιτούμενη σημασία στις περιοδικές προειδοποιήσεις του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή 
του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν 
αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά 
τους, ενημερώνει το Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή 
του αγνοήθηκε ή δεν ικανοποιηθεί από 
τον τρόπο με τον οποίο οι αποδέκτες 
έδωσαν συνέχεια στις συστάσεις, και ότι 
οι αποδέκτες δεν παρείχαν επαρκείς 
αιτιολογήσεις, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι συστάσεις του ΕΣΣΚ δεν είναι νομικά δεσμευτικές, προϋποθέτει ότι το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν επαρκώς 
την εφαρμογή των συστάσεων του ΕΣΣΚ. Θα ήταν κατά συνέπεια σκόπιμο να είναι το ΕΣΣΚ σε 
θέση να προσφεύγει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμη και στις 
περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει ικανοποιηθεί από τον τρόπο με τον οποίο οι αποδέκτες έθεσαν 
σε εφαρμογή τις συστάσεις.

Τροπολογία 233
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή 
του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν 
αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά 
τους, ενημερώνει το Συμβούλιο και, κατά 
περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή 
του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν 
αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά 
τους, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή
και, κατά περίπτωση, τις οικείες 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Or. en

Τροπολογία 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ 
αποφασίζει ανάλογα με την περίπτωση εάν 
μια προειδοποίηση ή σύσταση πρέπει να 
δημοσιοποιηθεί. Κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 10 παράγραφος 2, απαιτείται 
ειδική πλειοψηφία δύο τρίτων των 
ψήφων για να δημοσιοποιηθεί μια 

1. Το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ 
αποφασίζει ανάλογα με την περίπτωση εάν 
μια προειδοποίηση ή σύσταση πρέπει να 
δημοσιοποιηθεί. Οι προειδοποιήσεις και 
οι συστάσεις πρέπει να παραμένουν 
απόρρητες μόνον στις περιπτώσεις 
εκείνες όπου εμφανίζεται καθαρά ο 
κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές 
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προειδοποίηση ή σύσταση. αποσταθεροποιητικές αντιδράσεις στην 
αγορά. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 2, για να μην 
δημοσιοποιηθεί μια προειδοποίηση ή μία 
σύσταση απαιτείται ειδική πλειοψηφία 
δύο τρίτων των ψήφων.

Or. en

Τροπολογία 235
Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στους αποδέκτες των 
προειδοποιήσεων και των συστάσεων τις 
οποίες εκδίδει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου πρέπει να 
παρέχεται το δικαίωμα να δημοσιοποιούν 
και τις δικές τους απόψεις και 
αιτιολογήσεις που αποτελούν απάντηση 
στις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις 
που δημοσιοποίησε το ΕΣΣΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποδέκτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν την απάντησή τους στη σύσταση 
του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 236
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που το γενικό συμβούλιο 
του ΕΣΣΚ αποφασίσει να μην 
δημοσιοποιήσει μια προειδοποίηση ή 

διαγράφεται
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σύσταση, οι αποδέκτες και, κατά 
περίπτωση, το Συμβούλιο και οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία του απορρήτου. Ο πρόεδρος 
του Συμβουλίου μπορεί να αποφασίσει να 
μην κυκλοφορήσει μια προειδοποίηση ή 
σύσταση στα άλλα μέλη του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 237
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που το γενικό συμβούλιο 
του ΕΣΣΚ αποφασίσει να μην 
δημοσιοποιήσει μια προειδοποίηση ή 
σύσταση, οι αποδέκτες και, κατά 
περίπτωση, το Συμβούλιο και οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία του απορρήτου. Ο πρόεδρος 
του Συμβουλίου μπορεί να αποφασίσει να 
μην κυκλοφορήσει μια προειδοποίηση ή 
σύσταση στα άλλα μέλη του Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση που το γενικό συμβούλιο 
του ΕΣΣΚ αποφασίσει να μην 
δημοσιοποιήσει μια προειδοποίηση ή 
σύσταση, οι αποδέκτες και, κατά 
περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία του 
απορρήτου. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
μπορεί να αποφασίσει να μην 
κυκλοφορήσει μια προειδοποίηση ή 
σύσταση στα άλλα μέλη του Συμβουλίου. 
Ο πρόεδρος μίας αρχής και ο πρόεδρος 
της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δύνανται να αποφασίσουν 
να μην διανείμουν μια προειδοποίηση ή 
μια σύσταση στα άλλα μέλη του 
οργανισμού τους.

Or. en



AM\808496EL.doc 91/94 PE439.845v01-00

EL

Τροπολογία 238
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που το γενικό συμβούλιο 
του ΕΣΣΚ αποφασίσει να μην 
δημοσιοποιήσει μια προειδοποίηση ή 
σύσταση, οι αποδέκτες και, κατά 
περίπτωση, το Συμβούλιο και οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία του απορρήτου. Ο πρόεδρος 
του Συμβουλίου μπορεί να αποφασίσει να 
μην κυκλοφορήσει μια προειδοποίηση ή 
σύσταση στα άλλα μέλη του Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση που το γενικό συμβούλιο 
του ΕΣΣΚ αποφασίσει να μην 
δημοσιοποιήσει μια προειδοποίηση ή 
σύσταση, οι αποδέκτες και, κατά 
περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συμβούλιο, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές, καθώς και οι εθνικές εποπτικές 
αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία του απορρήτου. 
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να 
αποφασίσει να μην κυκλοφορήσει μια 
προειδοποίηση ή σύσταση στα άλλα μέλη 
του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με την αρχή του απορρήτου μιας 
προειδοποίησης ή σύστασης.

Τροπολογία 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που το γενικό 
συμβούλιο του ΕΣΣΚ αποφασίσει να μην 
δημοσιοποιήσει μια προειδοποίηση ή 
σύσταση, αυτή η προειδοποίηση ή 
σύσταση διατηρεί τον εμπιστευτικό της 
χαρακτήρα για δύο έτη μετά τη λήψη της 
σχετικής απόφασης. Μετά από αυτή τη 
διετή περίοδο, το γενικό συμβούλιο του 
ΕΣΣΚ λαμβάνει όλα τα μέτρα για να 
εξασφαλισθεί η δημόσια πρόσβαση στην 
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πρώην απόρρητη προειδοποίηση ή 
σύσταση. Το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ 
αποφασίζει να παρατείνει για μία περίοδο 
τριών ετών τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
της σύστασης ή προειδοποίησης. Κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 
2, απαιτείται ομοφωνία των ψηφισάντων
για την παράταση του τον εμπιστευτικού 
χαρακτήρα μίας προειδοποίησης ή 
σύστασης.

Or. en

Τροπολογία 240
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οιοδήποτε δεδομένο επί του οποίου 
το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ βασίζει 
την ανάλυσή του πριν εκδώσει μία 
προειδοποίηση ή σύσταση 
δημοσιοποιείται για ανάλυση σε 
κατάλληλη ανώνυμη μορφή. Σε 
περίπτωση εμπιστευτικών 
προειδοποιήσεων, τα στοιχεία διατίθενται 
μόνο εκ των υστέρων.

Or. en

Τροπολογία 241
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ υποβάλλει εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά ανά 

1. Το ΕΣΣΚ υποβάλλει εκθέσεις 
τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
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έτος. Κοινοβούλιο επ’ ευκαιρία της 
δημοσίευσης της εξαμηνιαίας έκθεσης 
του ΕΣΣΚ, ακόμη συχνότερα σε 
περίπτωση χρηματοπιστωτικών 
δυσχερειών μεγάλης κλίμακας, και σε 
διαφορετικό χρονικά πλαίσιο από εκείνο 
του νομισματικού διαλόγου μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας.

Or. en

Τροπολογία 242
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ υποβάλλει εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά ανά 
έτος.

1. Το ΕΣΣΚ υποβάλλει εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τουλάχιστον τέσσερις φορές
ανά έτος.

Or. en

Τροπολογία 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης 
συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

(2) Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης 
συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να αναθέτει στο ΕΣΣΚ να εξετάζει ειδικά θέματα 
δρώντας επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το ΕΣΣΚ πρέπει να ζητά τις 
συμβουλές όλων των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μόνο των εμπλεκόμενων φορέων του 
ιδιωτικού τομέα. Αυτό πρέπει να γίνεται για όλα τα ζητήματα τα οποία οι εμπλεκόμενοι φορείς 
θεωρούν σημαντικά και όχι μόνο για αυτά τα οποία κρίνει κατάλληλα το ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 244
Derk Jan Eppink

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τον παρόντα 
κανονισμό βάσει έκθεσης της Επιτροπής 
τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του και θα αποφανθεί εάν πρέπει να 
επανεξεταστούν οι αποστολές και η 
διάρθρωση του ΕΣΣΚ, αφού ληφθεί η 
γνώμη της ΕΚΤ.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τον παρόντα 
κανονισμό βάσει έκθεσης της Επιτροπής 
δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του και θα αποφανθεί εάν πρέπει να 
επανεξεταστούν οι αποστολές και η 
διάρθρωση του ΕΣΣΚ, αφού ληφθεί η 
γνώμη της ΕΚΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΣΚ μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον, η ρήτρα αναθεώρησης πρέπει να έχει μικρή διάρκεια ώστε να μπορούν οι 
Ρυθμιστικές Αρχές να προσαρμόζονται στις αλλαγές της αγοράς.


