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Τροπολογία 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στα συμπεράσματά του της 19ης 
Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συνέστησε να ιδρυθεί ένα Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, 
το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις νέες 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Στόχος του 
συστήματος θα είναι η αναβάθμιση της 
ποιότητας και της συνέπειας της εθνικής 
εποπτείας, η ενίσχυση της επιτήρησης 
διασυνοριακών ομίλων και η εκπόνηση 
ευρωπαϊκού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, 
το οποίο θα ισχύει για όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 
εσωτερικής αγοράς. Τόνισε επίσης ότι οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να 
έχουν αρμοδιότητες εποπτείας όσον αφορά 
τους οργανισμούς εκτίμησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και κάλεσε την 
Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένες 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας θα μπορεί 
να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο σε 
καταστάσεις κρίσης.

(4) Στα συμπεράσματά του της 19ης 
Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συνέστησε να ιδρυθεί ένα Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, 
το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις νέες 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Στόχος του 
συστήματος θα είναι η αναβάθμιση της 
ποιότητας και της συνέπειας της εθνικής 
εποπτείας, η ενίσχυση της επιτήρησης 
διασυνοριακών ομίλων, η εκπόνηση 
ευρωπαϊκού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, 
το οποίο θα ισχύει για όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 
εσωτερικής αγοράς, και η διασφάλιση της 
κατάλληλης εναρμόνισης των κριτηρίων 
και της μεθοδολογίας που εφαρμόζονται 
στους εθνικούς φορείς εποπτείας για την 
αξιολόγηση του κινδύνου πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Τόνισε επίσης ότι οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να 
έχουν αρμοδιότητες εποπτείας όσον αφορά 
τους οργανισμούς εκτίμησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και κάλεσε την 
Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένες 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας θα μπορεί 
να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο σε 
καταστάσεις κρίσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής των κανόνων στην ΕΕ συνεπάγεται και την υιοθέτηση 
τεχνικών προτύπων στους τομείς της νομοθεσίας όπου για την υλοποίηση των κοινοτικών 
πράξεων χρειάζεται να υπάρχουν ενιαίοι όροι εφαρμογής και απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις.
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Τροπολογία 371
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στα συμπεράσματά του της 19ης 
Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συνέστησε να ιδρυθεί ένα Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, 
το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις νέες 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Στόχος του 
συστήματος θα είναι η αναβάθμιση της 
ποιότητας και της συνέπειας της εθνικής 
εποπτείας, η ενίσχυση της επιτήρησης 
διασυνοριακών ομίλων και η εκπόνηση 
ευρωπαϊκού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, 
το οποίο θα ισχύει για όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 
εσωτερικής αγοράς. Τόνισε επίσης ότι οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να 
έχουν αρμοδιότητες εποπτείας όσον αφορά 
τους οργανισμούς εκτίμησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και κάλεσε την 
Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένες 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας θα μπορεί 
να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο σε 
καταστάσεις κρίσης. 

(4) Στα συμπεράσματά του της 19ης 
Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συνέστησε να ιδρυθεί ένα Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, 
το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις νέες 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Στόχος του 
συστήματος θα είναι η αναβάθμιση της 
ποιότητας και της συνέπειας της εθνικής 
εποπτείας, η ενίσχυση της επιτήρησης 
διασυνοριακών ομίλων, η εκπόνηση 
ευρωπαϊκού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, 
το οποίο θα ισχύει για όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 
εσωτερικής αγοράς, και η διασφάλιση της 
κατάλληλης εναρμόνισης των κριτηρίων 
και της μεθοδολογίας που εφαρμόζονται 
στους εθνικούς φορείς εποπτείας για την 
αξιολόγηση του κινδύνου πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Τόνισε επίσης ότι οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να 
έχουν αρμοδιότητες εποπτείας όσον αφορά 
τους οργανισμούς εκτίμησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και κάλεσε την 
Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένες
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας θα μπορεί 
να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο σε 
καταστάσεις κρίσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προταθούν τεχνικά πρότυπα, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία εφαρμογή 
της διαδικασίας επανεξέτασης από τις αρχές εποπτείας και κοινή εκτίμηση κινδύνου μέσω της 
κατάλληλης εναρμόνισης των κριτηρίων και της μεθοδολογίας που εφαρμόζουν οι εθνικές 
αρχές εποπτείας για την εκτίμηση κινδύνου πιστωτικών ιδρυμάτων.
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Τροπολογία 372
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι κανονισμοί για τη δημιουργία του 
ΕΣΧΕ προβλέπουν μηχανισμό διευθέτησης 
διαφωνιών μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών. Αν μια αρμόδια αρχή διαφωνεί με 
τη διαδικασία ή με το περιεχόμενο πράξης 
ή παράλειψης από άλλη αρμόδια αρχή σε 
τομείς όπου η σχετική νομοθεσία απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες αρμόδιες 
αρχές, μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία εντός της 
προθεσμίας που θέτει η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή, η οποία λαμβάνει υπόψη 
τις σχετικές προθεσμίες που προβλέπει η 
ισχύουσα νομοθεσία και το πόσο 
επείγουσα και πολύπλοκη είναι η 
διαφωνία. Εάν η διαφωνία συνεχιστεί, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι σε 
θέση να διευθετήσουν το θέμα.

(11) Οι κανονισμοί για τη δημιουργία του 
ΕΣΧΕ προβλέπουν μηχανισμό διευθέτησης 
διαφωνιών μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών. Αν μια αρμόδια αρχή διαφωνεί με 
τη διαδικασία ή με το περιεχόμενο πράξης 
ή παράλειψης από άλλη αρμόδια αρχή σε 
τομείς καθοριζόμενους από την ενωσιακή 
νομοθεσία σύμφωνα με τον κανονισμό  
αριθ. …/… [EΑΤ], αριθ. …/… [ΕΑΚΑΑ], 
και αριθ. …/… [ΕΑΑΕΣ], όπου η σχετική 
νομοθεσία απαιτεί συνεργασία, 
συντονισμό ή κοινή απόφαση από 
αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες αρμόδιες 
αρχές, μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία εντός της 
προθεσμίας που θέτει η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή, η οποία λαμβάνει υπόψη 
τις σχετικές προθεσμίες που προβλέπει η 
ισχύουσα νομοθεσία και το πόσο 
επείγουσα και πολύπλοκη είναι η 
διαφωνία. Εάν η διαφωνία συνεχιστεί, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι σε 
θέση να διευθετήσουν το θέμα.

Or. en
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Τροπολογία 373
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι κανονισμοί για τη δημιουργία του 
ΕΣΧΕ προβλέπουν μηχανισμό διευθέτησης 
διαφωνιών μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών. Αν μια αρμόδια αρχή διαφωνεί με 
τη διαδικασία ή με το περιεχόμενο πράξης 
ή παράλειψης από άλλη αρμόδια αρχή σε 
τομείς όπου η σχετική νομοθεσία απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες αρμόδιες 
αρχές, μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία εντός της 
προθεσμίας που θέτει η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή, η οποία λαμβάνει υπόψη 
τις σχετικές προθεσμίες που προβλέπει η 
ισχύουσα νομοθεσία και το πόσο 
επείγουσα και πολύπλοκη είναι η 
διαφωνία. Εάν η διαφωνία συνεχιστεί, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι σε 
θέση να διευθετήσουν το θέμα. 

(11) Οι κανονισμοί για τη δημιουργία του 
ΕΣΧΕ προβλέπουν μηχανισμό διευθέτησης 
διαφωνιών μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών. Αν μια αρμόδια αρχή διαφωνεί με 
τη διαδικασία ή με το περιεχόμενο πράξης 
ή παράλειψης από άλλη αρμόδια αρχή σε 
τομείς καθοριζόμενους από την ενωσιακή 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 σε καθέναν από τους 
κανονισμούς αριθ. …/… [EΑΤ], αριθ. 
…/… [ΕΑΚΑΑ], και αριθ. …/… 
[ΕΑΑΕΣ], όπου η σχετική νομοθεσία 
απαιτεί συνεργασία, συντονισμό ή κοινή 
απόφαση από αρμόδιες αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές, μπορούν να 
βοηθήσουν τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία εντός της προθεσμίας που θέτει 
η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, η οποία 
λαμβάνει υπόψη τις σχετικές προθεσμίες 
που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και 
το πόσο επείγουσα και πολύπλοκη είναι η 
διαφωνία. Εάν η διαφωνία συνεχιστεί, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι σε 
θέση να διευθετήσουν το θέμα.

Or. en
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Τροπολογία 374
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Γενικά, η διάταξη που παρέχει τη 
δυνατότητα επίλυσης των διαφορών 
στους κανονισμούς για τη δημιουργία του 
ΕΣΧΕ δεν απαιτεί αλλαγές στη σχετική 
νομοθεσία. Ωστόσο, στους τομείς στους 
οποίους η σχετική νομοθεσία προβλέπει 
ήδη κάποιας μορφής μη δεσμευτική 
διαμεσολάβηση, ή στους οποίους 
υπάρχουν χρονικά όρια για τη λήψη των 
κοινών αποφάσεων από μία ή 
περισσότερες αρμόδιες εθνικές αρχές, 
απαιτούνται τροποποιήσεις προκειμένου 
να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η 
ελάχιστη δυνατή διατάραξη της
διαδικασίας που αποβλέπει στη λήψη 
κοινής απόφασης, αλλά επίσης ότι, εφόσον 
απαιτείται, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές είναι σε θέση να επιλύσουν τις 
διαφορές.

(12) Το άρθρο 11 παράγραφος 1 καθενός 
από τους κανονισμούς αριθ. …/… [EΑΤ], 
αριθ. …/… [ΕΑΚΑΑ], και αριθ. …/… 
[ΕΑΑΕΣ], προβλέπει ότι οι περιπτώσεις 
στις οποίες έχει εφαρμογή ο μηχανισμός 
διευθέτησης διαφορών μεταξύ αρμόδιων 
εθνικών αρχών καθορίζονται σε ειδική 
κατά τομέα νομοθετική ρύθμιση. 
Επιπλέον, στους τομείς στους οποίους η 
σχετική νομοθεσία προβλέπει ήδη κάποιας 
μορφής μη δεσμευτική διαμεσολάβηση, ή 
στους οποίους υπάρχουν χρονικά όρια για 
τη λήψη των κοινών αποφάσεων από μία ή 
περισσότερες αρμόδιες εθνικές αρχές, 
απαιτούνται τροποποιήσεις προκειμένου 
να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η 
ελάχιστη δυνατή διατάραξη της 
διαδικασίας που αποβλέπει στη λήψη 
κοινής απόφασης, αλλά επίσης ότι, εφόσον 
απαιτείται, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές είναι σε θέση να επιλύσουν τις 
διαφορές.

Or. en

Τροπολογία 375
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
<Article>Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα) </Article>

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η δεσμευτική διαδικασία επίλυσης 
διαφορών αποσκοπεί στη διευθέτηση 
καταστάσεων στις οποίες οι εποπτικές 
αρχές δεν μπορούν να επιλύσουν 
ορισμένα διαδικαστικά ή ουσιώδη 
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ζητήματα σχετιζόμενα με τη 
συμμόρφωση προς την ενωσιακή 
νομοθεσία. Σε τέτοια περίπτωση, μία από 
τις εμπλεκόμενες αρχές εποπτείας θα 
πρέπει να μπορεί να αναφέρει το θέμα 
στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή. Η ΕΕΑ θα πρέπει να μπορεί να 
ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται με 
τους δύο κανονισμούς, αλλά όχι και να 
υποκαθιστούν τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές βάσει διακριτικής ευχέρειας. Η 
ΕΕΑ θα πρέπει να διευθετεί απλώς το 
ζήτημα προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση προς την ενωσιακή 
νομοθεσία. Ειδικότερα, όσον αφορά 
αποφάσεις για πρόθετες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ, η ΕΕΑ δεν θα πρέπει να 
περιορίζει τη δυνατότητα των εθνικών 
εποπτικών αρχών να ορίζουν επίπεδα 
κεφαλαίου, στο βαθμό που η σχετική 
απόφαση συμμορφώνεται προς τα όρια 
διακριτικής ευχέρειας της εθνικής 
εποπτικής αρχής που προβλέπονται από 
την ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 1998/26/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Tο κράτος μέλος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 ειδοποιεί αμέσως τα άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών που συστάθηκε με τον κανονισμό 
…/…του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και κοινοποιεί στην εν 

3. Tο κράτος μέλος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 ειδοποιεί αμέσως το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου, τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών που συστάθηκε με τον 
κανονισμό …/…του Ευρωπαϊκού 
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λόγω αρχή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
για την άσκηση των καθηκόντων της.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
κοινοποιεί στην εν λόγω αρχή όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση 
των καθηκόντων της.

Or. en

Τροποποίηση 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2002/87/ΕΚ
Άρθρο 9 — παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(1a) Στο άρθρο 9 παράγραφος 2 
προστίθεται το εξής κείμενο:
«(γα) ανάπτυξη διεξοδικού καθεστώτος 
επίλυσης, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται 
τακτικά, θα υποβάλλεται σε αναθεώρηση 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση, και θα 
περιλαμβάνει συγκροτημένο μηχανισμό 
έγκαιρης παρέμβασης, ταχείες 
διορθωτικές δράσεις και σχέδιο 
αντιμετώπισης απρόβλεπτων 
χρεωκοπιών.»

Or. en

Τροποποίηση 378
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2002/87/ΕΚ
Άρθρο -10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(1γ) Στο τμήμα 3 πριν από το άρθρο 10 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
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«Άρθρο -10
1. Οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι 
ετερογενών δραστηριοτήτων υπόκεινται 
σε συμπληρωματική και ευρωπαϊκή 
εποπτεία εκ μέρους της Μικτής 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών και των εθνικών αρμόδιων αρχών.
2. Η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών ασκεί την ευρωπαϊκή 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεκτική 
διατομεακή και διασυνοριακή 
συμμόρφωση σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών ενεργεί κανονικά μέσω 
συντονιστή που ορίζεται από τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές για τη συμπληρωματική 
εποπτεία, ο οποίος ενεργεί επίσης εξ 
ονόματος της Μικτής Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.
3. Όλοι οι συντονιστές των 
χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών 
δραστηριοτήτων της ΕΕ υπόκεινται σε 
γενικό και διασυνοριακό συντονισμό εκ 
μέρους της Μικτής Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.»

Or. en

Τροποποίηση 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2002/87/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(2a) Στο άρθρο 18 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος, μετά την 
παράγραφο 1:
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«1α. Αν μια αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι 
μια τρίτη χώρα διαθέτει ισοδύναμη 
εποπτεία, αντίθετα προς την άποψη 
άλλης σχετικής αρμόδιας αρχής, η Μικτή 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών μπορεί να ακυρώσει την απόφαση 
αυτή εφόσον η απόφαση της υπεύθυνης 
αρμόδιας αρχής βασίστηκε σε 
λανθασμένες υποθέσεις ή το επίπεδο 
εποπτείας στην τρίτη χώρα έχει 
υποβαθμιστεί από τότε που λήφθηκε η 
απόφαση.»

Or. en

Τροποποίηση 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 2002/87/ΕΚ
Άρθρο 21 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(5β) Μετά το άρθρο 21α παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 21β
Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η 
περίοδος θα παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ από 
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την ημερομηνία που ορίζεται στις 
διατάξεις της. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε 
ισχύ.
3. Προκειμένου να επισπεύδεται η 
έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, 
όπου τούτο απαιτείται, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, 
με διαδικασία ταχείας δήλωσης μη 
αντίρρησης και σε πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
αποφασίζουν τη συντόμευση της 
τετράμηνης περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, μετά από αίτημα της 
Επιτροπής».

Or. en

Τροπολογία 381
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2003/6/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 - εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο σημείο 1 της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 1 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
διαφόρων στοιχείων του ορισμού των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τον μη δημόσιο χαρακτήρα 
τους, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
του παρόντος σημείου. 
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Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
τέταρτο εδάφιο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού .../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κανόνες θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν τα διάφορα στοιχεία του παρόντος 
ορισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η ενιαία εφαρμογή.

Τροπολογία 382
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/6/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 6 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
10α. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής για:
- την απαίτηση, σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1, για 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών από 
τους εκδότες το ταχύτερο δυνατόν·
- την καθυστέρηση της δημοσιοποίησης 
εμπιστευτικών πληροφοριών από τους 
εκδότες σύμφωνα με την παράγραφο 2·
- το περιεχόμενο και τον τύπο των 
προσώπων που θα περιληφθούν στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο τρίτο 
εδάφιο της παραγράφου 3·
- τον τύπο των συναλλαγών που πρέπει να 
κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή 
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σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου· και
τα μέτρα εφαρμογής που πρέπει να λάβει 
η Επιτροπή σύμφωνα με την έκτη 
περίπτωση της παραγράφου 10 σχετικά 
με την ορθή παρουσίαση της σύστασης 
και τη δήλωση συμφερόντων ή την 
επισήμανση σύγκρουσης συμφερόντων.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
παρόν εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κανόνες (πρώτη και δεύτερη περίπτωση) θα μπορούσαν να μειώσουν τις αποκλίσεις 
και να διευκολύνουν τη συμμόρφωση ιδιαίτερα σε διασυνοριακό πλαίσιο. Οι τεχνικοί κανόνες 
θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ενιαία εφαρμογή σε ·όλα τα κράτη μέλη και να μειώσουν τη 
νομική αβεβαιότητα. Θα μπορούσαν μάλιστα να αποσαφηνίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες καταχωρημένοι εκδότες μπορούν να καθυστερούν τη δημοσιοποίηση.

Τροπολογία 383
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2003/6/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Στο άρθρο 8 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό των 
όρων εφαρμογής των εκτελεστικών 
μέτρων που θεσπίζει η Επιτροπή σχετικά 
με:
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- τα όρια τιμών και τους υπολογισμούς 
του ημερήσιου ορίου αγορών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της 
22ας Δεκεμβρίου 2003 για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις απαλλαγές που 
προβλέπονται για τα προγράμματα 
επαναγοράς και για τις πράξεις 
σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών 
μέσων1·
- τη γνωστοποίηση και υποβολή έκθεσης 
για τη σταθεροποίηση ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 9 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2273/2003· και
- τη συμπληρωματική σταθεροποίηση 
ενός χρηματοπιστωτικού μέσου όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2273/2003·
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
παρόν εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»
1 EE L 336, 23.12.2003, σ. 33.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κανόνες θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ενιαία εφαρμογή σε ·όλα τα κράτη 
μέλη, να μειώσουν τη νομική αβεβαιότητα και να προσφέρουν ευελιξία για την απόκριση στην 
καινοτομία της αγοράς.

Τροπολογία 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 2003/6/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1γ) Στο άρθρο 12, παράγραφος 2, 
προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:
(ηα) να απαγορεύει το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο·
(ηβ) να περιορίζει το ύψος της δέσμευσης
για αγορά ή πώληση δεδομένης 
ποσότητας χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού·
(ηγ) να ζητεί την κατοχή υποκειμένων 
στοιχείων ενεργητικού ως προϋπόθεση 
διαπραγμάτευσης· και
(ηδ) να θέτει ποιοτικά όρια.

Or. en

Τροπολογία 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο -1δ (νέο)
Οδηγία 2003/6/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1δ) Το άρθρο 14 παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί τα μέτρα ή 
τις κυρώσεις που επιβάλλει λόγω 
παραβάσεως των διατάξεων που 
θεσπίζονται προς εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η 
δημοσιοποίηση αυτή μπορεί να θέσει σε 
σοβαρό κίνδυνο τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές ή να προκαλέσει δυσανάλογη 
ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη. 
Παράλληλα, η αρμόδια αρχή αναφέρει  
όλα τα μέτρα ή τις κυρώσεις στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
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Αξιών και Αγορών επισυνάπτει τις 
πληροφορίες αυτές στα αντίστοιχα αρχεία 
των σχετικών ευρωπαϊκών βάσεων 
δεδομένων των καταχωρημένων 
παραγόντων της αγοράς. 

Or. en

Τροπολογία 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/6/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 16, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος μετά την 
παράγραφο 2:
«2α. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών που συστάθηκε με τον 
κανονισμό …/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μπορεί 
να ζητήσει, με δική της πρωτοβουλία, 
οποαδήποτε πληροφορία απαιτείται για 
το σκοπό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.»

Or. en

Τροπολογία 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3 στ (νέο)
Οδηγία 2003/6/ΕΚ
Άρθρο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3στ) Μετά το άρθρο 17α παρεμβάλλεται 
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το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 17β

Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε πράξη κατ΄ εξουσιοδότηση 
εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από 
την ημέρα κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, το 
ανωτέρω διάστημα μπορεί να παραταθεί 
κατά δύο μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτού του 
διαστήματος ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχουν 
αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που 
ορίζεται στις διατάξεις της. Εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις για κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δεν τίθεται σε ισχύ.
3. Προκειμένου να επισπεύδεται η 
έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, 
όπου τούτο απαιτείται, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, 
με διαδικασία ταχείας δήλωσης μη 
αντίρρησης και σε πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
αποφασίζουν τη συντόμευση της 
τετράμηνης περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, μετά από αίτημα της 
Επιτροπής».

Or. en
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Τροπολογία 388
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3 γ (νέο)
Οδηγία 2003/41/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Στο άρθρο 15, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«6α. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση και ομοιόμορφη εφαρμογή 
της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων για τον υπολογισμό των 
τεχνικών αποθεματικών. Η Αρχή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων και τις εκθέσεις στην Επιτροπή 
το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2011.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [EΑΑΕΣ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6 της οδηγίας ΙΕΣΠ, υπάρχει ήδη συμφωνία ως προς το 
στόχο της περαιτέρω εναρμόνισης, ιδιαίτερα όσον αφορά τον υπολογισμό των τεχνικών 
αποθεμάτων, για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Δεδομένου ότι η οδηγία ΙΕΣΠ 
εναρμονίζει τους διάφορους εθνικούς κανόνες σε χαμηλό βαθμό μόνο, θα έχουν ιδιαίτερη 
σημασία οι δεσμευτικοί τεχνικοί κανόνες.

Τροπολογία 389
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 1 δ (νέο)
Οδηγία 2003/41/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Στο άρθρο 20 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«10α. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση και ομοιόμορφη εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων όσον αφορά τις διαδικασίες 
αδειοδότησης και κοινοποίησης, τις 
μεθόδους υπολογισμού των τεχνικών 
αποθεμάτων και τις διαδικασίες για τη 
διαβίβαση πληροφοριών και τη 
γνωστοποίηση.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [EΑΑΕΣ].

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 15 παράγραφος 6 της οδηγίας για το ταμείο συντάξεων, προκειμένου οι 
καταναλωτές να πεοστατευτούν από τις επιπτώσεις του διασυνοριακού κανονιστικού αρμπιτράζ 
ορίζεται ήδη ρητά ο στόχος της περαιτέρω εναρμόνισης των μεθόδων υπολογισμού των 
τεχνικών αποθεμάτων. Δεδομένου ότι ως τώρα η οδηγία για τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
περιλαμβάνει μόνο διατάξεις εναρμονισμένες στο ελάχιστο επίπεδο, θα έχουν ιδιαίτερη σημασία 
εδώ οι δεσμευτικοί τεχνικοί κανόνες.

Τροπολογία 390
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2
Οδηγία 2003/41/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 11 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

11. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
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Επαγγελματικών Συντάξεων καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων στα οποία 
απαριθμούνται για κάθε κράτος μέλος 
διατάξεις προληπτικής φύσεως που 
αφορούν τα καθεστώτα επαγγελματικών 
συντάξεων τα οποία δεν καλύπτονται από 
την αναφορά που γίνεται στην παράγραφο 
1 στην εθνική κοινωνική και εργατική 
νομοθεσία. Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Επαγγελματικών Συντάξεων καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων στα οποία 
απαριθμούνται για κάθε κράτος μέλος 
διατάξεις προληπτικής φύσεως που 
αφορούν τα καθεστώτα επαγγελματικών 
συντάξεων. Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία ΙΕΣΠ δεν ορίζει τι σημαίνει «κοινωνική και εργατική νομοθεσία», κάθε 
κράτος μέλος έχει δικό του ορισμό σε σχέση με την οδηγία. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
θεσπίσει στο πλαίσιο της κοινωνικής και εργατικής τους νομοθεσίας διατάξεις προληπτικού 
χαρακτήρα για τις συντάξεις γήρατος, και άλλα όχι. Το αποτέλεσμα είναι, το κείμενο της 
Επιτροπής να μην επιτρέπει στην ΕΑΑΣ να αντικατοπτρίζει τη φύση των διατάξεων σε επίπεδο 
ΕΕ. Η ΕΑΑΣ θα πρέπει να καταρτίζει τα τεχνικά της πρότυπα παραθέτοντας διατάξεις για τις 
συντάξεις γήρατος ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 391
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2
Οδηγία 2003/41/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 11 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων στα οποία
απαριθμούνται για κάθε κράτος μέλος 
διατάξεις προληπτικής φύσεως που 
αφορούν τα καθεστώτα επαγγελματικών 
συντάξεων τα οποία δεν καλύπτονται από 
την αναφορά που γίνεται στην παράγραφο 
1 στην εθνική κοινωνική και εργατική 
νομοθεσία. Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 

11. Για να διασφαλιστεί η συνεπής 
εναρμόνιση και η ομοιόμορφη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων για τον υπολογισμό των 
τεχνικών αποθεμάτων και συντάσσει 
εκθέσεις όπου απαριθμούνται για κάθε 
κράτος μέλος άλλες διατάξεις προληπτικής 
φύσεως που αφορούν τα καθεστώτα 
επαγγελματικών συντάξεων τα οποία δεν 
καλύπτονται από την αναφορά που γίνεται 
στην παράγραφο 1 στην εθνική κοινωνική 



PE439.899v01-00 22/97 AM\809041EL.doc

EL

Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

και εργατική νομοθεσία. Η Αρχή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων και τις εκθέσεις στην Επιτροπή 
το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6 της οδηγίας ΙΕΣΠ, υπάρχει ήδη συμφωνία ως προς το 
στόχο της περαιτέρω εναρμόνισης, ιδιαίτερα όσον αφορά τον υπολογισμό των τεχνικών 
αποθεμάτων, για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Δεδομένου ότι η οδηγία ΙΕΣΠ 
εναρμονίζει τους διάφορους εθνικούς κανόνες σε χαμηλό βαθμό μόνο, θα έχουν ιδιαίτερη 
σημασία οι δεσμευτικοί τεχνικοί κανόνες. Η απαρίθμηση των προληπτικών διατάξεων στα 
κράτη μέλη μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη και να περιληφθεί στις εκθέσεις, δεν μπορεί ωστόσο 
να θεωρηθεί ότι είναι εναρμονισμένοι τεχνικοί κανόνες. Μια εύλογη προθεσμία για να 
προταθούν τεχνικοί κανόνες και να απαριθμηθούν διατάξεις είναι ένα έτος και όχι τέσσερα.

Τροπολογία 392
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2
Οδηγία 2003/41/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1 (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"11. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων στα οποία 
απαριθμούνται για κάθε κράτος μέλος 
διατάξεις προληπτικής φύσεως που 
αφορούν τα καθεστώτα επαγγελματικών 
συντάξεων τα οποία δεν καλύπτονται από 
την αναφορά που γίνεται στην παράγραφο 
1 στην εθνική κοινωνική και εργατική 
νομοθεσία. Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

"11. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση και ομοιόμορφη εφαρμογή της 
οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων για τις μεθόδους 
υπολογισμού των τεχνικών αποθεματικών. 
Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 15 παράγραφος 6 της οδηγίας για το ταμείο συντάξεων, προκειμένου οι 
καταναλωτές να πεοστατευτούν από τις επιπτώσεις του διασυνοριακού κανονιστικού αρμπιτράζ 
ορίζεται ήδη ρητά ο στόχος της περαιτέρω εναρμόνισης των μεθόδων υπολογισμού των 
τεχνικών αποθεμάτων. Δεδομένου ότι ως τώρα η οδηγία για τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
περιλαμβάνει μόνο διατάξεις εναρμονισμένες στο ελάχιστο επίπεδο, θα έχουν ιδιαίτερη σημασία 
εδώ οι δεσμευτικοί τεχνικοί κανόνες.

Τροπολογία 393
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2003/41/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 21 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων,
εξασφαλίζουν, δεόντως, τη συνεπή 
εναρμόνιση και την ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζοντας κοινούς τεχνικούς κανόνες 
για την έγκριση, την κοινοποίηση, τους 
κανόνες υπολογισμού των τεχνικών 
αποθεμάτων, τις διαδικασίες 
πληροφόρησης και δημοσιοποίησης,  
ανταλλάσσοντας τακτικά πληροφορίες 
και εμπειρίες και με στενότερη 
συνεργασία, προλαμβάνοντας έτσι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
δημιουργώντας τις συνθήκες 
απρόσκοπτης συμμετοχής μελών 
διασυνοριακώς.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6 της οδηγίας ΙΕΣΠ, υπάρχει ήδη συμφωνία ως προς το 
στόχο της περαιτέρω εναρμόνισης, ιδιαίτερα όσον αφορά τον υπολογισμό των τεχνικών 
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αποθεμάτων, για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Δεδομένου ότι η οδηγία ΙΕΣΠ 
εναρμονίζει τους διάφορους εθνικούς κανόνες σε χαμηλό βαθμό μόνο, θα έχουν ιδιαίτερη 
σημασία οι δεσμευτικοί τεχνικοί κανόνες.

Τροπολογία 394
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2003/41/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 21 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων,
εξασφαλίζουν, δεόντως, τη συνεπή 
εναρμόνιση και την ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζοντας κοινούς τεχνικούς κανόνες 
για την έγκριση, την κοινοποίηση, τις 
μεθόδους υπολογισμού των τεχνικών 
αποθεμάτων, και τις διαδικασίες 
πληροφόρησης και δημοσιοποίησης, και  
ανταλλάσσοντας τακτικά πληροφορίες 
και εμπειρίες […] και στενότερη 
συνεργασία, ώστε να προλαμβάνουν έτσι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να 
δημιουργούν τις συνθήκες απρόσκοπτης 
συμμετοχής μελών διασυνοριακώς.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 15 παράγραφος 6 της οδηγίας για το ταμείο συντάξεων, προκειμένου οι 
καταναλωτές να πεοστατευτούν από τις επιπτώσεις του διασυνοριακού κανονιστικού αρμπιτράζ 
ορίζεται ήδη ρητά ο στόχος της περαιτέρω εναρμόνισης των μεθόδων υπολογισμού των 
τεχνικών αποθεμάτων. Δεδομένου ότι ως τώρα η οδηγία για τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
περιλαμβάνει μόνο διατάξεις εναρμονισμένες στο ελάχιστο επίπεδο, θα έχουν ιδιαίτερη σημασία 
εδώ οι δεσμευτικοί τεχνικοί κανόνες.
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Τροπολογία 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2003/41/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Το άρθρο 21 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. «Τα κράτη μέλη, σε στενή 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, εξασφαλίζουν, δεόντως, την 
ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ανταλλάσσοντας τακτικά 
πληροφορίες και εμπειρίες, με σκοπό 
ιδίως την ανάπτυξη επιτυχών πρακτικών 
σ' αυτόν τον τομέα, αλλά και στενότερη 
συνεργασία, προλαμβάνοντας έτσι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
δημιουργώντας τις συνθήκες 
απρόσκοπτης συμμετοχής μελών 
διασυνοριακώς και φορητότητας των 
αξιώσεων για ασφαλιστικές 
αποζημιώσεις.»

Or. en

Τροπολογία 396
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1γ) Στο άρθρο 4 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίσει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εξαιρέσεων από την υποχρέωση έκδοσης 
ενημερωτικού δελτίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει έγγραφο που 
περιέχει πληροφορίες τις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές θεωρούν ισοδύναμες με 
εκείνες που περιλαμβάνονται κανονικά 
στο ενημερωτικό δελτίο.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού .../… [ΕΑΤ]».

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κανόνες θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ όταν για την εφαρμογή των εξαιρέσεων απαιτείται έγγραφο που να περιλαμβάνει 
πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου.

Τροπολογία 397
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο -1 δ (νέο)
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1δ) Στο άρθρο 5 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«5α. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει το περιεχόμενο και τη μορφή 
του ενημερωτικού δελτίου και της 
περίληψής του, καθώς επίσης:
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- τους όρους εφαρμογής των διατάξεων 
σχετικά με την προσαρμογή στις 
ελάχιστες πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία 
και στα βασικά ενημερωτικά δελτία 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 809/2004 της 29ης Απριλίου 
2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις πληροφορίες που 
περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία, 
καθώς επίσης και τη μορφή, την 
ενσωμάτωση με παραπομπή και τη 
δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων 
και την κοινοποίηση των δημοσιεύσεων1·
- το περιεχόμενο του περιληπτικού 
σημειώματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3·
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»
1 ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές και απαιτούν από τον εκδότη και τον 
προσφέροντα να αναλάβουν την ευθύνη ή, ανάλογα με τον τύπο της έκδοσης, από ένα από τα 
δύο πρόσωπα. Τούτο προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά το καθεστώς ευθύνης για το 
ενημερωτικό δελτίο, ιδιαίτερο όταν υπέχει ρόλο διαβατηρίου. Για το συγκεκριμένο τύπο 
έκδοσης απαιτούνται περαιτέρω προδιαγραφές.

Τροπολογία 398
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο -1 ε (νέο)
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1ε) Στο άρθρο 6 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
ευθύνης σχετικά με τα ενημερωτικά 
δελτία:
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 397.

Τροπολογία 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο άρθρο 14 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Αφού εγκριθεί, το ενημερωτικό 
δελτίο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους καταγωγής και την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών και τίθεται στη διάθεση του 
κοινού από τον εκδότη, τον προσφέροντα 
ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή 
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 
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αγορά, το συντομότερο δυνατό, και, σε 
κάθε περίπτωση, σε εύλογο χρόνο πριν 
από την έναρξη, ή, το αργότερο, κατά 
την έναρξη, της προσφοράς των κινητών 
αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. 
Επιπροσθέτως, σε περίπτωση αρχικής 
δημόσιας προσφοράς μιας κατηγορίας 
μετοχών που δεν έχουν ακόμη εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 
αγορά, η οποία πρόκειται να εισαχθεί για 
διαπραγμάτευση για πρώτη φορά, το 
ενημερωτικό δελτίο πρέπει να είναι 
διαθέσιμο το αργότερο 6 εργάσιμες 
ημέρες πριν από το τέλος της 
προσφοράς».

Or. en

Τροπολογία 400
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 4
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και για να 
ληφθούν υπόψη τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής της υποχρέωσης σχετικά με 
την παροχή συμπληρώματος του 
ενημερωτικού δελτίου σε περίπτωση που 
προκύψουν σημαντικά νέα στοιχεία, 
ουσιώδη σφάλματα ή ουσιαστικές 
ανακρίβειες που σχετίζονται με τις 
πληροφορίες τις οποίες περιλαμβάνει το 
ενημερωτικό δελτίο. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 

3. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και για να 
ληφθούν υπόψη τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τις διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά 
την υποχρέωση σχετικά με την παροχή 
συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου 
σε περίπτωση που προκύψουν σημαντικά 
νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή 
ουσιαστικές ανακρίβειες που σχετίζονται 
με τις πληροφορίες τις οποίες 
περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. 
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την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 401
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 4
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και για να 
ληφθούν υπόψη τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής της υποχρέωσης σχετικά με την 
παροχή συμπληρώματος του ενημερωτικού 
δελτίου σε περίπτωση που προκύψουν 
σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη 
σφάλματα ή ουσιαστικές ανακρίβειες που 
σχετίζονται με τις πληροφορίες τις οποίες 
περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014. 

3. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και για να 
ληφθούν υπόψη τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
καθορίζει τι συνιστά σημαντικό νέο 
στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιαστική 
ανακρίβεια σύμφωνα με την παράγραφο 
1, και καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής της υποχρέωσης σχετικά με την 
παροχή συμπληρώματος του ενημερωτικού 
δελτίου σε περίπτωση που προκύψουν 
σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη 
σφάλματα ή ουσιαστικές ανακρίβειες που 
σχετίζονται με τις πληροφορίες τις οποίες 
περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο το τι συνιστά «σημαντικό νέο στοιχείο».
Οι τεχνικοί κανόνες εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού και αποτρέπουν το κανονιστιό 
αρμπιτράζ.
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Τροπολογία 402
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 8 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τις 
αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες ή να 
διαβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου. Οι 
ανταλλασσόμενες πληροφορίες μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου καλύπτονται από την υποχρέωση 
περί επαγγελματικού απορρήτου, την 
οποία οφείλουν να τηρούν τα πρόσωπα 
που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στις 
αρμόδιες αρχές που λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές.

3. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τις 
αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες ή να 
διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου με την επιφύλαξη 
περιορισμών σε σχέση με πληροφορίες 
για συγκεκριμένες επιχειρήσεις και τις 
επιπτώσεις σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με 
τον [κανονισμός ΕΑΚΑΑ] και τον 
[κανονισμός ΕΣΣΚ] αντίστοιχα..» Οι 
ανταλλασσόμενες πληροφορίες μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου καλύπτονται από την υποχρέωση 
περί επαγγελματικού απορρήτου, την 
οποία οφείλουν να τηρούν τα πρόσωπα 
που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στις 
αρμόδιες αρχές που λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 8 θ (νέο)
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 24 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8θ) Μετά το άρθρο 24α παρεμβάλλεται 
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το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 24β

Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε πράξη κατ΄ εξουσιοδότηση 
εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από 
την ημέρα κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η 
περίοδος θα παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία που ορίζεται στις 
διατάξεις της. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε 
ισχύ.
3. Προκειμένου να επισπεύδεται η 
έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, 
όπου τούτο απαιτείται, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, 
με διαδικασία ταχείας δήλωσης μη 
αντίρρησης και σε πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
αποφασίζουν τη συντόμευση της 
τετράμηνης περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, μετά από αίτημα της 
Επιτροπής». 

Or. en
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Τροπολογία 404
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 2 η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Για να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλίζει συνεπή εναρμόνιση και
ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 64, 64α 
και 64β, ορίζει, ως προς τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία (γ), (θ) και (ια), τα κριτήρια με 
τα οποία προσδιορίζεται πότε μια 
δραστηριότητα θεωρείται παρεπόμενη 
κύριας δραστηριότητας, σε επίπεδο 
ομίλου, καθώς και πότε μια 
δραστηριότητα ασκείται 
παρεμπιπτόντως.
[...]
Τα σχέδια των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων καταρτίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών.»

Or. en

Τροπολογία 405
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)



PE439.899v01-00 34/97 AM\809041EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 4, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος μετά την 
παράγραφο 2:
«2α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου , η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των διαφόρων 
στοιχείων των ορισμών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
καθώς και των διαφόρων στοιχείων των 
ορισμών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 
2 του κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής 
αριθ. 1278/2006, της 10ης Αυγούστου 
2006 , για την εφαρμογή της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων 
για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη 
γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια 
της αγοράς, την εισαγωγή 
χρηματοπιστωτικών μέσων προς 
διαπραγμάτευση, καθώς και τους 
ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς 
της οδηγίας αυτής1, και στο άρθρο 2 της 
οδηγίας 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 
10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και 
τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς 
που ισχύουν για τους σκοπούς της εν 
λόγω οδηγίας2. Η Αρχή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015.»
1 ΕΕ L 241, 2.9.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 241, 2.9.2006, σ. 26.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ενιαία εφαρμογή της Mifid για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού θα πρέπει να 
διευκολυνθεί με την κατάρτιση τεχνικών κανόνων από την ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 1
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν μητρώο 
στο οποίο εγγράφονται όλες οι
επιχειρήσεις επενδύσεων. Το κοινό έχει 
πρόσβαση στο μητρώο αυτό, το οποίο 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για τις 
οποίες η επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει 
άδεια λειτουργίας. Το μητρώο 
ενημερώνεται τακτικά. Η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών που 
συστάθηκε με τον κανονισμό …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου καταρτίζει κατάλογο όλων 
των επιχειρήσεων επενδύσεων στην 
Κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών δημοσιεύει τον εν 
λόγω κατάλογο και τον ενημερώνει 
τακτικά.»

3. Τα κράτη μέλη καταχωρούν σε μητρώο  
όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων που 
ασκούν δραστηριότητα στη δικαιοδοσία 
τους. Συστηματικά ενημερωνόμενος 
κατάλογος των επιχειρήσεων αυτών 
διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών που 
συστάθηκε με τον κανονισμό …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή καταρτίζει μητρώο στο οποίο 
εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων στην Ένωση. Το κοινό έχει 
πρόσβαση στο μητρώο αυτό, το οποίο 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για τις 
οποίες η επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει 
άδεια λειτουργίας. Το μητρώο 
ενημερώνεται τακτικά.

Όταν η αρμόδια αρχή αποσύρει 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
8(β) έως (δ), η απόσυρση δημοσιεύεται 
στο μητρώο για διάστημα δύο ετών.

Or. en
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Τροπολογία 407
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 2
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των 
άρθρων 7, 9 παράγραφοι 2 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί
να καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής των απαιτήσεων και τις 
διαδικασίες για την εν λόγω χορήγηση 
άδειας όπως προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο και στα άρθρα 7, 9 παράγραφοι 2 
έως 4, 10 παράγραφοι 1 έως 2 και 12.

4. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση και ομοιόμορφη εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου και των άρθρων 5 
παράγραφος 4, 9 παράγραφοι 2 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου:

α) να αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις του 
άρθρου 5 παράγραφος 4 σε σχέση με τα 
κεντρικά γραφεία·
β) να καθορίσει τις πληροφορίες που 
παρέχονται στις αρμόδιες αρχές βάσει 
του άρθρου 7 παράγραφος 2·
γ) να καθορίσει τις πληροφορίες και να 
αναπτύξει τυποποιημένα έντυπα, 
μορφότυπα και διαδικασίες για τη 
γνωστοποίηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2·
(δ) να αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 
έως 4 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 
2· και
(ε) και να αποσαφηνίσει την απαίτηση 
αρχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 
12.

Or. en
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Τροπολογία 408
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 2
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των 
άρθρων 7, 9 παράγραφοι 2 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής των απαιτήσεων και τις 
διαδικασίες για την εν λόγω χορήγηση 
άδειας όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο 
και στα άρθρα 7, 9 παράγραφοι 2 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12.

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των 
άρθρων 7, 9 παράγραφοι 2 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τις 
πληροφορίες, τις μορφές, τα έντυπα, τα 
κριτήρια και τις διαδικασίες για την εν 
λόγω χορήγηση άδειας όπως προβλέπεται 
στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 7, 9 
παράγραφοι 2 έως 4, 10 παράγραφοι 1 έως 
2 και 12.

Or. en

Τροπολογία 409
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 2
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των 
άρθρων 7, 9 παράγραφοι 2 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής των απαιτήσεων και τις 
διαδικασίες για την εν λόγω χορήγηση 
άδειας όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο 

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των 
άρθρων 7, 9 παράγραφοι 1 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής των απαιτήσεων και τις 
διαδικασίες για την εν λόγω χορήγηση 
άδειας όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο 
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και στα άρθρα 7, 9 παράγραφοι 2 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12. 

και στα άρθρα 7, 9 παράγραφοι 1 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2015.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενιαία εφαρμογή της Mifid για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού θα πρέπει να 
διευκολυνθεί με την κατάρτιση τεχνικών κανόνων από την ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 410
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής σχετικά με τον κατάλογο 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση μιας απόκτησης συμμετοχής 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
τους όρους της διαδικασίας διαβούλευσης 
μεταξύ των σχετικών αρμοδίων αρχών 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 4. Η Επιτροπή υποβάλλει τα 
εν λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

8. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση και ομοιόμορφη εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής σχετικά 
με τον κατάλογο των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αξιολόγηση μιας 
απόκτησης συμμετοχής όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, τα κριτήρια για την 
αντίθεση σε εξαγορές όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 4 και τους όρους της 
διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των 
σχετικών αρμοδίων αρχών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 
Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en
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Τροπολογία 411
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Στο άρθρο 13 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«10α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου , η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των παραγράφων 6 έως 
8 του παρόντος άρθρου και 1 και 2 του 
άρθρου 18 της παρούσας οδηγίας, των 
άρθρων 7 και 8 του κανονισμού 
1287/2006/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και 
των άρθρων 16 έως 20 και 51 της 
οδηγίας 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής.  Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενιαία εφαρμογή της Mifid για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού θα πρέπει να 
διευκολυνθεί με την κατάρτιση τεχνικών κανόνων από την ΕΑΚΑΑ.
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Τροπολογία 412
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3 γ (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 19 - παράγραφος 10 - πρώτο εδάφιο - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Στο άρθρο 19 παράγραφος 10 η 
εισαγωγική φράση στο πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"10. Για να εξασφαλίσει την αναγκαία 
προστασία των επενδυτών και συνεπή 
εναρμόνιση και ενιαία εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 8, η Επιτροπή, μέσω 
κατ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 64, 64α και 64β, μεριμνά για τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
επενδύσεων με τις ανωτέρω αρχές κατά 
την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων 
υπηρεσιών στους πελάτες τους. Οι εν 
λόγω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
λαμβάνουν υπόψη:»

Or. en

Τροπολογία 413
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3 δ (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Στο άρθρο 19 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος μετά την 
παράγραφο 10:
«10α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου , η 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των παραγράφων 4 έως 
7 του παρόντος άρθρου, καθώς και των 
άρθρων 35 έως 39 της οδηγίας 
2006/73/ΕΚ της Επιτροπής.  Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενιαία εφαρμογή της Mifid για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού θα πρέπει να 
διευκολυνθεί με την κατάρτιση τεχνικών κανόνων από την ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 414
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3 ε (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ε) Στο άρθρο 21 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«6α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου , η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 
5 του παρόντος άρθρου, καθώς και των 
άρθρων 44 έως 46 της οδηγίας 
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2006/73/ΕΚ της Επιτροπής.  Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 414.

Τροπολογία 415
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3 στ (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3στ) Στο άρθρο 22 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου , η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 
31 της οδηγίας 2006/1287/ΕΚ της 
Επιτροπής.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
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που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 414.

Τροπολογία 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3 ζ (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ζ) Το άρθρο 23, παράγραφος 3, πρώτη 
περίπτωση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:
«Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
επιτρέψουν στις επιχειρήσεις 
επενδύσεων να ορίζουν συνδεδεμένους 
αντιπροσώπους διαβιβάζουν 
συστηματικά ενημερωνόμενη κατάσταση 
όλων των συνδεδεμένων αντιπροσώπων 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
καταρτίζει δημόσιο μητρώο όλων των 
συνδεδεμένων αντιπροσώπων σε 
ολόκληρη την Ένωση, το οποίο διατηρεί 
ενημερωμένο και το δημοσιεύει δωρεάν 
στο Διαδίκτυο για αναφορά.»

Or. en
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Τροπολογία 417
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3 η (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 - πέμπτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3η) Στο άρθρο 23 παράγραφος 3, το 
πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Το μητρώο ενημερώνεται τακτικά. 
Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και η 
πρόσβαση του κοινού σε αυτό είναι 
ελεύθερη.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει κατάλογο όλων των 
ορισθέντων συνδεδεμένων αντιπροσώπων 
των επιχειρήσεων επενδύσεων σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
δημοσιεύει τον εν λόγω κατάλογο και τον 
ενημερώνει τακτικά.»

Or. en

Τροπολογία 418
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3 θ (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3θ) Στο άρθρο 27 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«7α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου , η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
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Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 
6 του παρόντος άρθρου, καθώς και των 
άρθρων 21 έως 26 του κανονισμού 
2006/1287/ΕΚ της Επιτροπής.  Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενιαία εφαρμογή της Mifid για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού θα πρέπει να 
διευκολυνθεί με την κατάρτιση τεχνικών κανόνων από την ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 419
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3 ι (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ι) Στο άρθρο 28 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου , η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 
2 του παρόντος άρθρου, καθώς και των 
άρθρων 27 έως 30 και 32-34 του 
κανονισμού 2006/1287/ΕΚ της 
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Επιτροπής.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 419.

Τροπολογία 420
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3 ια (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ια) Στο άρθρο 29 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 
2 του παρόντος άρθρου, καθώς και των 
άρθρων 17 έως 20, 29, 29 έως 30 και 32 
έως 34 του κανονισμού 2006/1287/ΕΚ της 
Επιτροπής.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
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πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 419.

Τροπολογία 421
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 31 (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ιβ) Στο άρθρο 30 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 
2 του παρόντος άρθρου, καθώς και των 
άρθρων 27 έως 30 και 32 έως 34 του 
κανονισμού 2006/1287/ΕΚ της 
Επιτροπής.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 419.

Τροπολογία 422
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 39 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής του στοιχείου (δ). Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 419.
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Τροπολογία 423
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 42 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Στο άρθρο 42 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«7α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής της παραγράφου 1. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 419.

Τροπολογία 424
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 5 γ (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Στο άρθρο 44 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 
2 του παρόντος άρθρου, καθώς και των 
άρθρων 17 έως 20, 29, 29 έως 30 και 32 
έως 34 του κανονισμού 2006/1287/ΕΚ της 
Επιτροπής.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 419.

Τροπολογία 425
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 5 δ (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 45 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Στο άρθρο 45 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
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στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 
2 του παρόντος άρθρου, καθώς και των 
άρθρων 27 έως 30 και 32 έως 34 του 
κανονισμού 2006/1287/ΕΚ της 
Επιτροπής.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 419.

Τροπολογία 426
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 7 α (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α). Στο άρθρο 51 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος μετά την 
παράγραφο 2:
«2α. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών για τα διοικητικά μέτρα ή 
κυρώσεις που καθορίζονται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2.
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Or. en

Τροπολογία 427
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 8 δ (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8δ) Στο άρθρο 56 η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"5. Για τη διασφάλιση συνεπούς 
εναρμόνισης και της ενιαίας εφαρμογής 
των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με τα άρθρα 64, 64α και 64β, 
καθορίζει τις λεπτομέρειες της 
συνεργασίας των αρμόδιων αρχών και
καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων 
η λειτουργία ρυθμιζόμενης αγοράς σε 
κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
θεωρηθεί ουσιώδους σημασίας για τη 
λειτουργία των αγορών κινητών αξιών 
και την προστασία των επενδυτών στο 
εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής […].

Or. en

Τροπολογία 428
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 9
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης 
εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

6. Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης 
εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
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Αγορών μπορεί να καταρτίσει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής που 
αφορούν την υποχρεωτική συνεργασία των 
αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 καθώς και το περιεχόμενο 
των συμφωνιών συνεργασίας σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένης 
της εκπόνησης τυποποιημένων εντύπων 
και υποδειγμάτων.

Αγορών μπορεί να καταρτίσει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής που 
αφορούν πρακτικά ζητήματα σε σχέση με 
την υποχρεωτική συνεργασία των 
αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 καθώς και το περιεχόμενο 
των συμφωνιών συνεργασίας σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένης 
της εκπόνησης τυποποιημένων εντύπων 
και υποδειγμάτων.

Or. en

Τροπολογία 429
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 10 – στοιχείο β
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 1, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίσει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
υποχρεωτικής συνεργασίας των αρμοδίων 
αρχών στο πλαίσιο των εποπτικών τους 
δραστηριοτήτων, επιτόπιων ελέγχων και 
ερευνών.

2. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 1, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίσει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει διαδικασίες για τη συνεργασία
των αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο των 
εποπτικών τους δραστηριοτήτων, 
επιτόπιων ελέγχων και ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 14 γ (νέο)
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 64 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
μετά το άρθρο 64α:

«Άρθρο 64β
Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε πράξη κατ΄ εξουσιοδότηση 
εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από 
την ημέρα κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η 
περίοδος θα παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία που ορίζεται στις 
διατάξεις της. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε 
ισχύ.
3. Προκειμένου να επισπεύδεται η 
έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, 
όπου τούτο απαιτείται, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, 
με διαδικασία ταχείας δήλωσης μη 
αντίρρησης και σε πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
αποφασίζουν τη συντόμευση της 
τετράμηνης περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, μετά από αίτημα της 
Επιτροπής».

Or. en
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Τροπολογία 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1γ) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο μετά 
το στοιχείο (α):
«(αα) δημοσιοποίηση των ετήσιων 
λογαριασμών ανά χώρα·»

Or. en

Τροπολογία 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 ιδ (νέα)
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ιδ) Στο άρθρο 25 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος, μετά την 
παράγραφο 2: 
«2α. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν 
αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών και στις 
άλλες αρμόδιες αρχές όλες τις συναφείς 
και αναγκαίες πληροφορίες για την 
επιτέλεση των καθηκόντων τους που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, είτε 
με δική τους πρωτοβουλία είτε μετά από 
αίτημα της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών.»

Or. en
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Τροπολογία 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – σημείο 3 η (νέο)
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 27 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3η) Μετά το άρθρο 27α παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 27β
Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε πράξη κατ΄ εξουσιοδότηση 
εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από 
την ημέρα κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η 
περίοδος θα παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία που ορίζεται στις 
διατάξεις της. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε 
ισχύ.
3. Προκειμένου να επισπεύδεται η 
έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, 
όπου τούτο απαιτείται, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, 
με διαδικασία ταχείας δήλωσης μη 
αντίρρησης και σε πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
αποφασίζουν τη συντόμευση της 
τετράμηνης περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, μετά από αίτημα της 
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Επιτροπής».

Or. en

Τροπολογία 434
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2005/60/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Το άρθρο 16 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Τα κράτη μέλη ενημερώνονται 
αμοιβαία και ενημερώνουν τις ΕΕΑ και
την Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες εκτιμούν ότι τρίτη χώρα 
πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, στοιχείο β). Οι ΕΕΑ 
δημοσιεύουν στον ιστότοπό τους τον 
κατάλογο των χωρών με ισοδυναμία».

Or. en

Τροπολογία 435
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2005/60/ΕΚ
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 41 παράγραφος 2 το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 
της εν λόγω απόφασης και με την 
προϋπόθεση ότι τα μέτρα […] που 
θεσπίζονται με τη διαδικασία αυτή δεν 
τροποποιούν τις ουσιώδεις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.»

Or. en

Τροπολογία 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – σημείο 2 ιγ (νέο)
Οδηγία 2005/60/ΕΚ
Άρθρο 41 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ιγ) Μετά το άρθρο 41α παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 41β
Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε πράξη κατ΄ εξουσιοδότηση 
εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από 
την ημέρα κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η 
περίοδος θα παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία που ορίζεται στις 
διατάξεις της. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε 
ισχύ.
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3. Προκειμένου να επισπεύδεται η 
έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, 
όπου τούτο απαιτείται, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, 
με διαδικασία ταχείας δήλωσης μη 
αντίρρησης και σε πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
αποφασίζουν τη συντόμευση της 
τετράμηνης περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, μετά από αίτημα της 
Επιτροπής».

Or. en

Τροπολογία 437
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 17 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 17, παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(εα) έχει διαπράξει σοβαρές και 
συστηματικές παραβιάσεις του 
ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου σε 
σχέση με την ΕΑΤ και τις αρμόδιες 
αρχές.»

Or. en

Τροπολογία 438
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 5
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και 
προκειμένου να καθιερωθεί ομοιόμορφη 
διαδικασία γνωστοποίησης με 
ηλεκτρονικά μέσα, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τη 
διαδικασία διαβίβασης των πληροφοριών 
αυτών. Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω 
σχέδια τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

4. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση και η ομοιόμορφη εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων για την καθιέρωση ομοιόμορφης 
διαδικασίας γνωστοποίησης και 
προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει 
να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο και τη διαδικασία διαβίβασης 
των πληροφοριών αυτών με ασφαλή 
ηλεκτρονικά μέσα. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τα εν λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 439
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 8
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 42α - παράγραφος 1 - τέταρτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν, κατά το τέλος της περιόδου δύο 
μηνών, μια αρμόδια αρχή έχει παραπέμψει 
το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας αναμένει την έκδοση απόφασης 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3
του εν λόγω κανονισμού και ενεργεί
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Ως 
περίοδος δύο μηνών θεωρείται η περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην αρχή μετά τη λήξη της 

Αν, κατά το τέλος της αρχικής περιόδου 
δύο μηνών από την παραλαβή αίτησης 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές  έχει παραπέμψει το θέμα 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής αναμένουν
την έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού για 
τη διευθέτηση του θέματος κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία της ΕΕ, και λαμβάνουν την 
τελική τους απόφαση σύμφωνα με την 
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δίμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης».

απόφαση της Αρχής. Η απόφαση της 
Αρχής δεν αντικαθιστά την απόφαση 
προληπτικής εποπτείας των αρμόδιων 
αρχών του κράτους μέλους. Ως περίοδος 
δύο μηνών θεωρείται η περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην αρχή μετά τη λήξη της 
εν λόγω δίμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη 
κοινής απόφασης».

Or. en

Τροπολογία 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 8
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 42α - παράγραφος 1 - τέταρτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Αν, κατά το τέλος της περιόδου δύο 
μηνών, μια αρμόδια αρχή έχει παραπέμψει 
το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας αναμένει την έκδοση απόφασης 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού, και ενεργεί
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Ως 
περίοδος δύο μηνών θεωρείται η περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην αρχή μετά τη λήξη της 
δίμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης».

Αν, κατά το τέλος της αρχικής περιόδου 
δύο μηνών από την παραλαβή αίτησης 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
οποιαδήποτε από τις αρμόδιες αρχές  έχει 
παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού …/… [EΑΤ], οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής
αναμένουν την έκδοση απόφασης από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με 
το άρθρο 11 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού για τη διευθέτηση του 
θέματος κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, και λαμβάνουν την 
τελική τους απόφαση σύμφωνα με την 
απόφαση της Αρχής. Ως περίοδος δύο 
μηνών θεωρείται η περίοδος συμβιβασμού 
κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. 
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λαμβάνει 
την απόφασή της εντός ενός μηνός. Το 
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θέμα δεν παραπέμπεται στην αρχή μετά τη 
λήξη της εν λόγω δίμηνης περιόδου ή μετά 
τη λήψη κοινής απόφασης».

Or. en

Τροπολογία 441
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 11
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών μπορούν να συνάπτουν 
συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν 
την ανταλλαγή πληροφοριών, με τις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς και 
με τις αρχές ή οργανισμούς τρίτων χωρών 
όπως ορίζονται στα άρθρα 47 και 48, 
παράγραφος 1, μόνο αν οι κοινοποιούμενες 
πληροφορίες καλύπτονται, όσον αφορά το 
επαγγελματικό απόρρητο, από εγγυήσεις 
τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 44, παράγραφος 
1.

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
κανονισμού …/..[ΕΑΤ], μπορούν να 
συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας που 
προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, 
με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, 
καθώς και με τις αρχές ή οργανισμούς 
τρίτων χωρών όπως ορίζονται στα άρθρα 
47 και 48, παράγραφος 1, μόνο αν οι 
κοινοποιούμενες πληροφορίες 
καλύπτονται, όσον αφορά το 
επαγγελματικό απόρρητο, από εγγυήσεις 
τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 44, παράγραφος 
1.

Or. en

Τροπολογία 442
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 46 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται 
βάσει του πρώτου εδαφίου 
κοινοποιούνται μόνο μετά από ρητή 
συμφωνία των αρμόδιων αρχών που τις 
διαβίβασαν και μόνο για τους σκοπούς 
για τους οποίους συμφώνησαν οι αρχές 
αυτές.»

Or. en

Τροπολογία 443
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 63 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου και η σύγκλιση των 
εποπτικών πρακτικών, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
διατάξεων που διέπουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Η Αρχή υποβάλλει τα 
εν λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

6. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για 
τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών 
όσον αφορά τα μέσα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
και στο άρθρο 57 α) και παρακολουθεί 
την εφαρμογή τους. Έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου και να υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη ενδεχομένως 
από κατάλληλες προτάσεις για την 
εξασφάλιση της ποιότητας των ιδίων 
κεφαλαίων.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../.... [EΑΤ]".

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
κατευθυντήριων γραμμών που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8
του κανονισμού .../.... [EΑΤ]".
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Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εκπονεί 
επίσης κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 
57 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εποπτεύει 
την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη σύγκλιση στην εφαρμογή του ορισμού των υβριδικών στοιχείων κεφαλαίου 
εγείρει ανησυχίες. Προκειμένου οι τεχνικοί κανόνες να είναι εύλογοι και έγκυροι θα έπρεπε να 
λαμβάνονται υπόψη σε αυτούς τα συγκεκριμένα καθεστώτα λειτουργίας των επιχειρήσεων, 
αφερεγγυότητας και φορολογίας που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. Τούτο σπάνια είναι 
δυνατόν, και μόνο με πολύ γενική διατύπωση του κανονισμού. Ωστόσο, το περιεχόμενο ένας 
τέτοιου κανονισμού δεν θα μπορούσε να προχωρήσει πιο πέρα από την οδηγία για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ), κι επομένως δεν θα είχε προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 444
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 14 
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 74 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τη διαβίβαση των εν λόγω 
υπολογισμών από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν, από τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, ενιαίους μορφότυπους, 
συχνότητες, γλώσσα και ημερομηνίες 
διαβίβασης των στοιχείων. Για να 
διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων για την εισαγωγή, στην 
Κοινότητα ενιαίων μορφοτύπων, 
συχνοτήτων, γλώσσας και ημερομηνιών 
κοινοποίησης πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2012. Οι μορφότυποι κοινοποίησης είναι 
ανάλογοι με τη φύση, την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των 

«Για τη διαβίβαση των εν λόγω 
υπολογισμών από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν, από τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, ενιαίους μορφότυπους, 
συχνότητες, γλώσσα τεχνολογίας 
πληροφοριών και ημερομηνίες διαβίβασης 
των στοιχείων. Οι εκθέσεις πρέπει να είναι 
δυνατόν να συντάσσονται σε οποιαδήποτε 
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση και η ομοιόμορφη εφαρμογή 
της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων για 
την εισαγωγή, στην Κοινότητα, ενιαίων 
μορφοτύπων, συχνοτήτων, γλώσσας 
τεχνολογίας πληροφοριών και 
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πιστωτικών ιδρυμάτων. ημερομηνιών κοινοποίησης πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2012. Οι μορφότυποι 
κοινοποίησης είναι ανάλογοι με τη φύση, 
την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../.... [EΑΤ]".

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../.... [EΑΤ]".

Or. de

Τροπολογία 445
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 15
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σε 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών καταρτίζει
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
μεθόδου αξιολόγησης σχετικά με τις 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014. 

«Για τη διασφάλιση συνέπειας στην 
εναρμόνιση και της ομοιόμορφης 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σε 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών προτέινει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
μεθόδου αξιολόγησης σχετικά με τις 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Or. de
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Τροπολογία 446
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 17 
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σε 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών καταρτίζει
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
μεθόδου αξιολόγησης σχετικά με τις 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

«Για τη διασφάλιση συνέπειας στην 
εναρμόνιση και της ομοιόμορφης 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σε 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών προτείνει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
μεθόδου αξιολόγησης σχετικά με τις 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. de

Τροπολογία 447
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 20 
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 110 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η εν 
λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος. Οι 
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν, από τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, ενιαίους μορφότυπους, 
συχνότητες, γλώσσα και ημερομηνίες 
κοινοποίησης. Για να διασφαλιστεί η 
ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων για 

"2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η εν 
λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος. Οι 
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν, από τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, ενιαίους μορφότυπους, 
συχνότητες, γλώσσα τεχνολογίας 
πληροφοριών και ημερομηνίες 
κοινοποίησης. Οι εκθέσεις πρέπει να είναι 
δυνατόν να συντάσσονται σε οποιαδήποτε 
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
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την εισαγωγή, στην Κοινότητα ενιαίων 
μορφοτύπων, συχνοτήτων, γλώσσας και 
ημερομηνιών κοινοποίησης πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2012. Οι μορφότυποι 
κοινοποίησης είναι ανάλογοι με τη φύση, 
την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων.

Ένωσης. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση και η ομοιόμορφη εφαρμογή 
της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων για 
την εισαγωγή, στην Κοινότητα, ενιαίων 
μορφοτύπων, συχνοτήτων, γλώσσας 
τεχνολογίας πληροφοριών και 
ημερομηνιών κοινοποίησης πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2012. Οι μορφότυποι 
κοινοποίησης είναι ανάλογοι με τη φύση, 
την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων.

Or. de

Τροπολογία 448
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 124 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλισθεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και κοινή διαδικασία 
αξιολόγησης κινδύνου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια τεχνικών 
κανόνων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../.... [EΑΤ]. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 124 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλισθεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και κοινή διαδικασία 
αξιολόγησης κινδύνου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

6. Για να διασφαλισθεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και κοινή διαδικασία και 
μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «διαδικασία» δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 124, δηλ. «ρυθμίσεις, στρατηγικές, διαδικασίες και μηχανισμό». Ο περιορισμός των 
τεχνικών κανόνων μόνο στη «διαδικασία» αφήνει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, το οποίο 
θα αποβεί σε βάρος της εναρμόνισης των τεχνικών διατάξεων στο πλαίσιο του δεύτερου 
πυλώνα, στην οποία αποσκοπεί η ενοποίηση των κανόνων.

Τροπολογία 450
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 124 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλισθεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και κοινή διαδικασία 

6. Για να διασφαλισθεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και κοινή διαδικασία και 
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αξιολόγησης κινδύνου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «διαδικασία» δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 124, δηλ. «ρυθμίσεις, στρατηγικές, διαδικασίες και μηχανισμό». Ο περιορισμός των 
τεχνικών κανόνων μόνο στη «διαδικασία» αφήνει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, το οποίο 
θα αποβεί σε βάρος της εναρμόνισης των τεχνικών διατάξεων στο πλαίσιο του δεύτερου 
πυλώνα, στην οποία αποσκοπεί η ενοποίηση των κανόνων.

Τροπολογία 451
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22 γ (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Στο άρθρο 129, παράγραφος 1, 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
πρώτο εδάφιο:
«Αν οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει θέμα 
αναφερόμενο στα στοιχεία (α), (β) ή (γ) 
του πρώτου εδαφίου στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού …/… [EΑΤ], η 
συγκεκριμένη αρμόδια αρχή αναμένει την 
έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών και λαμβάνει την τελική 
της απόφαση σύμφωνα με την απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

. Το άρθρο 11 της πρότασης κανονισμού για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
περιορίζει την εφαρμογή της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών σε περίπτωση που μια αρμόδια 
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αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή το περιεχόμενο ενέργειας ή με την ενέργεια άλλης αρμόδιας 
αρχής, σε τομείς στους οποίους η σχετική νομοθεσία επιβάλλει «συνεργασία, συντονισμό ή 
κοινές αποφάσεις». Συνεπώς, το άρθρο 11 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η οδηγία για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις απαιτεί συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, 
όπως μεταξύ άλλων στο άρθρο 129 παράγραφος 1.

Τροπολογία 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22 γ (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Στο άρθρο 129, παράγραφος 1, 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
πρώτο εδάφιο:
«Αν οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει θέμα 
αναφερόμενο στα στοιχεία (α), (β) ή (γ) 
του πρώτου εδαφίου στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού …/… [EΑΤ], η 
συγκεκριμένη αρμόδια αρχή αναμένει την 
έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών και λαμβάνει την τελική 
της απόφαση σύμφωνα με την απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 11 της πρότασης κανονισμού για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
περιορίζει την εφαρμογή της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών σε περίπτωση που μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή το περιεχόμενο ενέργειας ή με την ενέργεια άλλης αρμόδιας 
αρχής, σε τομείς στους οποίους η σχετική νομοθεσία επιβάλλει «συνεργασία, συντονισμό ή 
κοινές αποφάσεις». Συνεπώς, το άρθρο 11 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η οδηγία για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις απαιτεί συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, 
όπως μεταξύ άλλων στο άρθρο 129 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22 γ (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Στο άρθρο 129, παράγραφος 1, 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
πρώτο εδάφιο:
«Αν οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει θέμα 
αναφερόμενο στα στοιχεία (α), (β) ή (γ) 
του πρώτου εδαφίου στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού …/… [EΑΤ], η 
συγκεκριμένη αρμόδια αρχή αναμένει την 
έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών και λαμβάνει την τελική 
της απόφαση σύμφωνα με την απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας αναθεώρησης του επόπτη και της 
κοινής αξιολόγησης κινδύνου, το πεδίο εφαρμογής της διευθέτησης διαφορών θα πρέπει να 
επεκταθεί σε τομείς όπου η σχετική νομοθεσία απαιτεί «συνεργασία ή συντονισμό».

Τροπολογία 454
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22 γ (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Στο άρθρο 129, παράγραφος 1, 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
πρώτο εδάφιο:
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«Αν οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει θέμα 
αναφερόμενο στα στοιχεία (α), (β) ή (γ) 
του πρώτου εδαφίου στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού [EΑΤ], η συγκεκριμένη 
αρμόδια αρχή αναμένει την έκδοση 
απόφασης από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και λαμβάνει την τελική της 
απόφαση σύμφωνα με την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 11 της πρότασης κανονισμού για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
περιορίζει την εφαρμογή της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών σε περίπτωση που μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή το περιεχόμενο ενέργειας ή με την ενέργεια άλλης αρμόδιας 
αρχής, σε τομείς στους οποίους η σχετική νομοθεσία επιβάλλει «συνεργασία, συντονισμό ή 
κοινές αποφάσεις». Συνεπώς, το άρθρο 11 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η οδηγία για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις απαιτεί συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, 
όπως μεταξύ άλλων στο άρθρο 129 παράγραφος 1.

Τροπολογία 455
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22 δ (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Στο άρθρο 129, παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
πρώτο:
«Για να διασφαλιστεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων και 
κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου 
να καθορίσει τους όρους της διαδικασίας 
συντονισμού και συνεργασίας σε σχέση με 
την εφαρμογή των άρθρων 22, 123 και 
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124.».

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καθοδήγηση των εποπτών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεργασίας και του 
συντονισμού στους τομείς που καλύπτουν τα άρθρα 22, 123 και 124, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών καταρτίζει τεχνικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα διευκολύνουν τη συνεργασία και 
το συντονισμό μεταξύ των εποπτών.

Τροπολογία 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22 δ (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Στο άρθρο 129, παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
πρώτο:
«Για να διασφαλιστεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων και 
κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου 
να καθορίσει τους όρους της διαδικασίας 
συντονισμού και συνεργασίας σε σχέση με 
την εφαρμογή των άρθρων 22, 123 και 
124.».

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καθοδήγηση των εποπτών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεργασίας και του 
συντονισμού στους τομείς που καλύπτουν τα άρθρα 22, 123 και 124, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών καταρτίζει τεχνικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα διευκολύνουν τη συνεργασία και 
το συντονισμό μεταξύ των εποπτών.
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Τροπολογία 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22 δ (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Στο άρθρο 129, παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
πρώτο:
«Για να διασφαλιστεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων και 
κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου 
να καθορίσει τους όρους της διαδικασίας 
συντονισμού και συνεργασίας σε σχέση με 
την εφαρμογή των άρθρων 22, 123 και 
124.».

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας αναθεώρησης του επόπτη και της 
κοινής αξιολόγησης κινδύνου, το πεδίο εφαρμογής της διευθέτησης διαφορών θα πρέπει να 
επεκταθεί σε τομείς όπου η σχετική νομοθεσία απαιτεί «συνεργασία ή συντονισμό».

Τροπολογία 458
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22 δ (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Στο άρθρο 129, παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το 
πρώτο:
«Για να διασφαλιστεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων και 
κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου 
να καθορίσει τους όρους της διαδικασίας 
συντονισμού και συνεργασίας σε σχέση με 
την εφαρμογή των άρθρων 22, 123 και 
124.».

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καθοδήγηση των εποπτών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεργασίας και του 
συντονισμού στους τομείς που καλύπτουν τα άρθρα 22, 123 και 124, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών καταρτίζει τεχνικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα διευκολύνουν τη συνεργασία και 
το συντονισμό μεταξύ των εποπτών.

Τροπολογία 459
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 –  σημείο23 – εδάφιο 2
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν, κατά το τέλος της περιόδου έξι μηνών, 
μια αρμόδια αρχή έχει παραπέμψει το 
θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας αναμένει την έκδοση απόφασης 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού και ενεργεί
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Η
περίοδος έξι μηνών θεωρείται ως περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
εξάμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης».

Αν, κατά το τέλος της περιόδου έξι μηνών, 
οιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας αναβάλλει τη λήψη απόφασης 
και αναμένει την έκδοση απόφασης από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα 
με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού, για τη διευθέτηση του 
θέματος κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, και λαμβάνει την 
τελική της απόφαση σύμφωνα με την 
απόφαση της Αρχής. Η απόφαση της 
Αρχής βάσει της αρχής της προφύλαξης 
δεν αντικαθιστά την πρόσθετη απόφαση 
προληπτικής εποπτείας της αρχής 
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ενοποιημένης εποπτείας. Η περίοδος έξι 
μηνών θεωρείται ως περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
εξάμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης».

Or. en

Τροπολογία 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 –  σημείο23 – εδάφιο 2
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν, κατά το τέλος της περιόδου έξι μηνών, 
μια αρμόδια αρχή έχει παραπέμψει το 
θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης
εποπτείας αναμένει την έκδοση απόφασης 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού και ενεργεί 
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Η 
περίοδος έξι μηνών θεωρείται ως περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
εξάμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης».

«Αν, κατά το τέλος της περιόδου έξι 
μηνών, οιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας αναβάλλει τη λήψη απόφασης 
και αναμένει την έκδοση απόφασης από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα 
με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού, για τη διευθέτηση του 
θέματος κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, και λαμβάνει την 
τελική της απόφαση σύμφωνα με την 
απόφαση της Αρχής. Η Αρχή λαμβάνει 
υπόψη στην απόφαση που λαμβάνει βάσει 
της αρχής της προφύλαξης την πρόσθετη 
απόφαση προληπτικής εποπτείας της 
αρχής ενοποιημένης εποπτείας και 
ενεργεί σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
Η περίοδος έξι μηνών θεωρείται ως 
περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια 
του εν λόγω κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή 
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Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή 
της εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
εξάμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης».

Or. en

Τροπολογία 461
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 –  σημείο23 – εδάφιο 2
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν, κατά το τέλος της περιόδου έξι μηνών, 
μια αρμόδια αρχή έχει παραπέμψει το 
θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας αναμένει την έκδοση απόφασης 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού και ενεργεί 
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Η 
περίοδος έξι μηνών θεωρείται ως περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
εξάμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης».

Αν, κατά το τέλος της περιόδου έξι μηνών, 
οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας αναμένει την έκδοση απόφασης 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού και ενεργεί 
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Η 
περίοδος έξι μηνών θεωρείται ως περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
εξάμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης».

Or. en
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Τροπολογία 462
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 24 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις 
αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, η 
απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 λαμβάνεται σε ενοποιημένη 
βάση από την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας έπειτα από τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου 
για τις θυγατρικές που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές. Αν, κατά το τέλος της 
περιόδου τεσσάρων μηνών, μια αρμόδια 
αρχή έχει παραπέμψει το θέμα στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του κανονισμού …/… [EΑΤ], 
η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αναμένει 
την έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, 
και ενεργεί σύμφωνα με την εν λόγω
απόφαση. Η περίοδος τεσσάρων μηνών 
θεωρείται ως περίοδος συμβιβασμού κατά 
την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την 
απόφασή της εντός ενός μηνός. Το θέμα 
δεν παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη 
της τετράμηνης περιόδου ή μετά τη 
επίτευξη λήψη απόφασης».

«Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις 
αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, η 
απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 λαμβάνεται σε ενοποιημένη 
βάση από την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας έπειτα από τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου 
για τις θυγατρικές που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές. Αν, κατά το τέλος της 
περιόδου τεσσάρων μηνών, οιαδήποτε από 
τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές έχει 
παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού …/… [EΑΤ], η αρχή 
ενοποιημένης εποπτείας αναβάλλει τη 
λήψη απόφασης και αναμένει την έκδοση 
απόφασης από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, 
για τη διευθέτηση του θέματος κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ, 
και λαμβάνει την τελική της απόφαση
σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής. Η 
απόφαση της Αρχής βάσει της αρχής της 
προφύλαξης δεν αντικαθιστά την 
πρόσθετη απόφαση προληπτικής 
εποπτείας της αρχής ενοποιημένης 
εποπτείας. Η περίοδος τεσσάρων μηνών 
θεωρείται ως περίοδος συμβιβασμού κατά 
την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την 
απόφασή της εντός ενός μηνός. Το θέμα 
δεν παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη 
της τετράμηνης περιόδου ή μετά τη 
επίτευξη λήψη απόφασης».
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Τροπολογία 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 24 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις 
αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, η 
απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 λαμβάνεται σε ενοποιημένη 
βάση από την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας έπειτα από τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου 
για τις θυγατρικές που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές. Αν, κατά το τέλος της 
περιόδου τεσσάρων μηνών, μια αρμόδια 
αρχή έχει παραπέμψει το θέμα στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του κανονισμού …/… [EΑΤ], 
η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αναμένει 
την έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, 
και ενεργεί σύμφωνα με την εν λόγω
απόφαση. Η περίοδος τεσσάρων μηνών 
θεωρείται ως περίοδος συμβιβασμού κατά 
την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την 
απόφασή της εντός ενός μηνός. Το θέμα 
δεν παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη 
της τετράμηνης περιόδου ή μετά τη 
επίτευξη λήψη απόφασης».

«Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις 
αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, η 
απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 λαμβάνεται σε ενοποιημένη 
βάση από την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας έπειτα από τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου 
για τις θυγατρικές που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές. Αν, κατά το τέλος της 
περιόδου τεσσάρων μηνών, οιαδήποτε από 
τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές έχει 
παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού …/… [EΑΤ], η αρχή 
ενοποιημένης εποπτείας αναβάλλει τη 
λήψη απόφασης και αναμένει την έκδοση 
απόφασης από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, 
για τη διευθέτηση του θέματος κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ, 
και λαμβάνει την τελική της απόφαση
σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής. 
Στην απόφαση της Αρχής βάσει της 
αρχής της προφύλαξης λαμβάνεται 
υπόψη η πρόσθετη απόφαση 
προληπτικής εποπτείας της αρχής 
ενοποιημένης εποπτείας. Η περίοδος 
τεσσάρων μηνών θεωρείται ως περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
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Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
τετράμηνης περιόδου ή μετά τη επίτευξη 
λήψη απόφασης».

Or. en

Τροπολογία 464
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 24 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις 
αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, η 
απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 λαμβάνεται σε ενοποιημένη 
βάση από την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας έπειτα από τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου 
για τις θυγατρικές που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές. Αν, κατά το τέλος της 
περιόδου τεσσάρων μηνών, μια αρμόδια 
αρχή έχει παραπέμψει το θέμα στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του κανονισμού …/… [EΑΤ], 
η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αναμένει 
την έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, 
και ενεργεί σύμφωνα με την εν λόγω 
απόφαση. Η περίοδος τεσσάρων μηνών 
θεωρείται ως περίοδος συμβιβασμού κατά 
την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την 
απόφασή της εντός ενός μηνός. Το θέμα 
δεν παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη 
της τετράμηνης περιόδου ή μετά τη 
επίτευξη λήψη απόφασης».

Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις 
αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, η 
απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 λαμβάνεται σε ενοποιημένη 
βάση από την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας έπειτα από τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου 
για τις θυγατρικές που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις σχετικές
αρμόδιες αρχές. Αν, κατά το τέλος της 
περιόδου τεσσάρων μηνών, οποιαδήποτε 
από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές 
έχει παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού …/… [EΑΤ], η αρχή 
ενοποιημένης εποπτείας αναμένει την 
έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού και 
ενεργεί σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
Η περίοδος τεσσάρων μηνών θεωρείται ως 
περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια 
του εν λόγω κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή 
της εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
τετράμηνης περιόδου ή μετά τη επίτευξη 
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λήψη απόφασης».
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Τροπολογία 465
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 24 – στοιχείο γ
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 3 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 θα λαμβάνεται από τις 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία των 
θυγατρικών εταιρειών ενός μητρικού 
πιστωτικού ιδρύματος της ΕΕ ή μιας 
μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας 
συμμετοχών της ΕΕ σε ατομική ή 
υποενοποιημένη βάση έπειτα από δέουσα 
εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων 
που έχει εκφράσει η αρμόδια για την 
ενοποιημένη εποπτεία αρχή. Αν, κατά το 
τέλος της περιόδου τεσσάρων μηνών, η 
αρχή ενοποιημένης εποπτείας έχει 
παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού …/… [EΑΤ], η αρμόδια 
αρχή αναμένει την έκδοση απόφασης από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα 
με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού και ενεργεί σύμφωνα με την 
εν λόγω απόφαση. Η περίοδος τεσσάρων 
μηνών θεωρείται ως περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
τετράμηνης περιόδου ή μετά τη επίτευξη 
λήψη απόφασης».

Η απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 θα λαμβάνεται από τις 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία των 
θυγατρικών εταιρειών ενός μητρικού 
πιστωτικού ιδρύματος της ΕΕ ή μιας 
μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας 
συμμετοχών της ΕΕ σε ατομική ή 
υποενοποιημένη βάση έπειτα από δέουσα 
εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων 
που έχει εκφράσει η αρμόδια για την 
ενοποιημένη εποπτεία αρχή. «Αν, κατά το 
τέλος της περιόδου τεσσάρων μηνών, 
οιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρμόδια αρχή αναβάλλει 
τη λήψη απόφασης και αναμένει την 
έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, 
για τη διευθέτηση του θέματος κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ, 
και λαμβάνει την τελική της απόφαση
σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής. Η 
απόφαση της Αρχής βάσει της αρχής της 
προφύλαξης δεν αντικαθιστά την 
πρόσθετη απόφαση προληπτικής 
εποπτείας της αρχής ενοποιημένης 
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εποπτείας. Η περίοδος τεσσάρων μηνών 
θεωρείται ως περίοδος συμβιβασμού κατά 
την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την 
απόφασή της εντός ενός μηνός. Το θέμα 
δεν παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη 
της τετράμηνης περιόδου ή μετά τη 
επίτευξη λήψη απόφασης».

Or. en

Τροπολογία 466
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 24 – στοιχείο γ
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 3 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 θα λαμβάνεται από τις 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία των 
θυγατρικών εταιρειών ενός μητρικού 
πιστωτικού ιδρύματος της ΕΕ ή μιας 
μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας 
συμμετοχών της ΕΕ σε ατομική ή 
υποενοποιημένη βάση έπειτα από δέουσα 
εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων 
που έχει εκφράσει η αρμόδια για την 
ενοποιημένη εποπτεία αρχή. Αν, κατά το 
τέλος της περιόδου δύο μηνών, η αρχή 
ενοποιημένης εποπτείας έχει παραπέμψει 
το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρμόδια αρχή αναμένει την 
έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού και 
ενεργεί σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
Η περίοδος τεσσάρων μηνών θεωρείται ως 
περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια 
του εν λόγω κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή 

Η απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123, 124 και 136 παράγραφος 2 
λαμβάνεται από τις αντίστοιχες αρμόδιες 
αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
εποπτεία των θυγατρικών εταιριών ενός 
μητρικού πιστωτικού ιδρύματος της ΕΕ ή 
μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρίας 
συμμετοχών της ΕΕ σε μεμονωμένη βάση 
ή σε βάση επιμέρους ενοποίησης έπειτα 
από δέουσα εξέταση των απόψεων και 
επιφυλάξεων που έχει εκφράσει η Αρχή 
Ενοποιημένης Εποπτείας. Αν, κατά το 
τέλος της περιόδου τεσσάρων μηνών, 
οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρμόδια αρχή αναμένει την 
έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού και 
ενεργεί σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
Η περίοδος τεσσάρων μηνών θεωρείται ως 
περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια 
του εν λόγω κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή 
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Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή 
της εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
τετράμηνης περιόδου ή μετά τη επίτευξη 
λήψη απόφασης».

Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή 
της εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
τετράμηνης περιόδου ή μετά τη επίτευξη 
λήψη απόφασης».

Or. en

Τροπολογία 467
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 24 – σημείο ε
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 3 – εδάφιο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
διαδικασίας λήψης κοινής απόφασης που 
προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
123, 124 και 132 παράγραφος 2 και με 
σκοπό την διευκόλυνση της λήψης 
κοινών αποφάσεων. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

διαγράφεται

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων που 
αναφέρονται στο δέκατο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 
7 του κανονισμού .../… [EΑΤ]»

Or. en
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Τροπολογία 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 25 – πρώτο εδάφιο
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 130 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν προκύπτει επείγουσα κατάσταση, 
μεταξύ άλλων αρνητικές εξελίξεις σε 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η οποία 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη 
ρευστότητα της αγοράς και τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος σε οποιοδήποτε από τα κράτη 
μέλη όπου οντότητες του ομίλου έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας ή όπου έχουν 
ιδρυθεί σημαντικά υποκαταστήματα όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 42α, η αρχή 
ενοποιημένης εποπτείας, δυνάμει του 
κεφαλαίου 1 τμήμα 2, ειδοποιεί το 
συντομότερο δυνατό την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και τις αρχές που αναφέρονται 
στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 49 και στο 
άρθρο 50 και διαβιβάζει όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση των εργασιών τους. Αυτές οι 
υποχρεώσεις ισχύουν για όλες τις αρμόδιες 
αρχές βάσει των άρθρων 25 και 126 και 
για την αρμόδια αρχή που καθορίζεται 
βάσει του άρθρου 129 παράγραφος 1.

Όταν προκύπτει δυνητική ή εκδηλωθείσα
επείγουσα κατάσταση, μεταξύ άλλων 
οιεσδήποτε δυνητικές αρνητικές εξελίξεις 
σε χρηματοπιστωτικές αγορές ή στην 
πραγματική οικονομία, η οποία ενδέχεται 
να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της 
αγοράς και τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε 
οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη όπου 
οντότητες του ομίλου έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας ή όπου έχουν ιδρυθεί 
σημαντικά υποκαταστήματα όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 42α, η αρχή 
ενοποιημένης εποπτείας, δυνάμει του 
κεφαλαίου 1 τμήμα 2, ειδοποιεί το 
συντομότερο δυνατό την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου και τις άλλες αρχές 
που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο του 
άρθρου 49 και στο άρθρο 50 και διαβιβάζει 
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την εκτέλεση των εργασιών τους. 
Αυτές οι υποχρεώσεις ισχύουν για όλες τις 
αρμόδιες αρχές βάσει των άρθρων 125 και 
126 και για την αρμόδια αρχή που 
καθορίζεται βάσει του άρθρου 129 
παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 469
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 30 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 150 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους όρους εφαρμογής των σημείων 15 
έως 17 του παραρτήματος V·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 30 ι (νέο)
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 151 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30ι) Μετά το άρθρο 151α παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 151β
Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε πράξη κατ΄ εξουσιοδότηση 
εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από 
την ημέρα κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η 
περίοδος θα παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία που ορίζεται στις 
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διατάξεις της. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε 
ισχύ.
3. Προκειμένου να επισπεύδεται η 
έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, 
όπου τούτο απαιτείται, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, 
με διαδικασία ταχείας δήλωσης μη 
αντίρρησης και σε πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
αποφασίζουν τη συντόμευση της 
τετράμηνης περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, μετά από αίτημα της 
Επιτροπής».

Or. en

Τροπολογία 471
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 – σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2006/49/ΕΚ
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 32 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Βάσει κατευθυντηρίων γραμμών που 
καταρτίζονται από την ΕΑΤ, οι αρμόδιες 
αρχές θεσπίζουν διαδικασίες ώστε να 
εμποδίζονται τα ιδρύματα από το να 
αποφεύγουν εσκεμμένα τις πρόσθετες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες 
ειδάλλως θα προέκυπταν σε ανοίγματα 
που υπερβαίνουν τα όρια των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 111 της 
οδηγίας 2006/48/EK αφ'ης στιγμής τα 
ανοίγματα αυτά θα διετηρούντο 
περισσότερο από δέκα ημέρες, 
μεταφέροντας προσωρινά τα εν λόγω 
ανοίγματα σε άλλη εταιρεία, είτε 
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ανήκουσα στον ίδιο όμιλο είτε όχι, ή/και 
πραγματοποιώντας εικονικές 
συναλλαγές ώστε να κλείσουν το 
άνοιγμα κατά την περίοδο των δέκα 
ημερών και να δημιουργήσουν άλλο.
Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
ΕΑΤ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή 
τις εν λόγω διαδικασίες.
Τα ιδρύματα διατηρούν σε εφαρμογή 
συστήματα με τα οποία να 
διασφαλίζεται η άμεση ενημέρωση των 
αρμόδιων αρχών για οποιαδήποτε 
μεταφορά η οποία έχει τις συνέπειες που 
μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο.»

Or. en

Τροπολογία 472
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 – σημείο 1 ε (νέο)
Οδηγία 2006/49/ΕΚ
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Στο άρθρο 38 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών και η ΕΑΤ συνεργάζονται στενά 
για την εκτέλεση των καθηκόντων που 
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, 
ιδίως οσάκις οι επενδυτικές υπηρεσίες 
παρέχονται βάσει της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών ή μέσω της 
εγκατάστασης υποκαταστημάτων.
Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν μεταξύ 
τους και με την ΕΑΤ, μετά από σχετική 
αίτηση, κάθε πληροφορία που μπορεί να 
διευκολύνει την εποπτεία της επάρκειας 
των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων, 
και ιδίως τον έλεγχο της συμμόρφωσής 
τους με τους κανόνες που προβλέπονται 
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στην παρούσα οδηγία.»

Or. en

Τροπολογία 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 ιδ (νέα)
Οδηγία 2006/49/ΕΚ
Άρθρο 42 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ιδ) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο μετά 
το άρθρο 42α:

«Άρθρο 42β
Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε πράξη κατ΄ εξουσιοδότηση 
εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από 
την ημέρα κοινοποίησης. Με
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η 
περίοδος θα παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία που ορίζεται στις 
διατάξεις της. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε 
ισχύ.
3. Προκειμένου να επισπεύδεται η 
έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, 
όπου τούτο απαιτείται, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, 
με διαδικασία ταχείας δήλωσης μη 
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αντίρρησης και σε πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
αποφασίζουν τη συντόμευση της 
τετράμηνης περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, μετά από αίτημα της 
Επιτροπής».

Or. en

Τροπολογία 474
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 2
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει περαιτέρω τους όρους 
εφαρμογής των απαιτήσεων για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εταιρία 
διαχείρισης, με εξαίρεση τους όρους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο
β) του παρόντος άρθρου.

6. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση και η ομοιόμορφη εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου:

α) να καθορίσει τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή 
στο πλαίσιο της αίτησης για τη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας σε εταιρία διαχείρισης·

β) να καθορίσει τις πληροφορίες και να 
αναπτύξει τυποποιημένα έντυπα, 
μορφότυπους και διαδικασίες για τη 
γνωστοποίηση του προγράμματος 
δραστηριοτήτων που προβλέπεται στο 
παρόν άρθρο· και
γ) να αξιολογήσει το κύρος και την πείρα 
των προσώπων που ασκούν τη 
δραστηριότητα της εταιρείας 
διαχείρισης.
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Or. en

Τροπολογία 475
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 3
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες, τις 
διευθετήσεις, τις δομές και τις 
οργανωτικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
διαδικασιών, των διευθετήσεων, των 
δομών και των οργανωτικών απαιτήσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
για τις κατ’ ανάθεση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 476
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 4
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 

3. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή όσον αφορά τα κριτήρια, τις 
αρχές και τα μέτρα που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου 
του παρόντος άρθρου.

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή όσον αφορά τα κριτήρια, τις 
αρχές και τα μέτρα που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 2.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
για τις κατ’ ανάθεση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Or. en

Τροπολογία 477
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 43 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο, τον 
μορφότυπο και τη μέθοδο διαβίβασης των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 του παρόντος 
άρθρου. 

6. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των κατ’ 
ανάθεση πράξεων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο, τον 
μορφότυπο και τη μέθοδο διαβίβασης των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 του παρόντος 
άρθρου. 

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
για τις κατ’ ανάθεση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
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Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 478
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 9
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 51 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τα κριτήρια και τους 
κανόνες που αναφέρονται στα στοιχεία α, 
β και γ της παραγράφου 4.

5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των κατ’ 
ανάθεση πράξεων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τα κριτήρια και τους 
κανόνες που αναφέρονται στα στοιχεία α, 
β και γ της παραγράφου 4.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
για τις κατ’ ανάθεση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 479
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 10
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 60 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 7. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
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εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία, τα 
μέτρα και τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 στοιχεία α), β) και γ).

εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των κατ’ 
ανάθεση πράξεων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία, τα 
μέτρα και τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 στοιχεία α), β) και γ).

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
για τις κατ’ ανάθεση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 480
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 11
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 61 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία και τους 
τύπους παρατυπιών που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) της παραγράφου 3. 

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των κατ’ 
ανάθεση πράξεων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία και τους 
τύπους παρατυπιών που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) της παραγράφου 3.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
για τις κατ’ ανάθεση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 481
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 12
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 64 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τα στοιχεία και τη 
διαδικασία που αναφέρονται στα σημεία α) 
και β) της παραγράφου 4.

5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των κατ’ ανάθεση 
πράξεων που θεσπίζει η Επιτροπή σχετικά 
με το μορφότυπο και τον τρόπο παροχής 
των πληροφοριών και τη διαδικασία που 
αναφέρονται στα σημεία α) και β) της 
παραγράφου 4.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
για τις κατ’ ανάθεση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 482
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 14
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 78 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 

8. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων που πρόκειται να 
εγκρίνει η Επιτροπή προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των κατ’ ανάθεση 
πράξεων που θεσπίζει η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 σχετικά με 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
για τις εκτελεστικές πράξεις, βάσει του 
άρθρου 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 483
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 16
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 95 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του άρθρου 93, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής σχετικά με:

2. Για να διασφαλιστεί συνεπής 
εναρμόνιση και η ομοιόμορφη εφαρμογή 
του άρθρου 93, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει:

α) τη μορφή και το περιεχόμενο ενός 
υποδείγματος επιστολής κοινοποίησης, 
προς χρήση από τους ΟΣΕΚΑ για τους 
σκοπούς της κοινοποίησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για την 
εξακρίβωση των αντιστοιχούντων 
τμημάτων του πρωτοτύπου και της 
μετάφρασης·

α) τη μορφή και το περιεχόμενο ενός 
υποδείγματος επιστολής κοινοποίησης, 
προς χρήση από τους ΟΣΕΚΑ για τους 
σκοπούς της κοινοποίησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για την 
εξακρίβωση των αντιστοιχούντων 
τμημάτων του πρωτοτύπου και της 
μετάφρασης·

β) τη μορφή και το περιεχόμενο ενός 
υποδείγματος βεβαίωσης, προς χρήση από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 

β) τη μορφή και το περιεχόμενο ενός 
υποδείγματος βεβαίωσης, προς χρήση από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
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όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 
παράγραφος 3·

όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 
παράγραφος 3·

γ) τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών 
και τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
μεταξύ αρμοδίων αρχών, για τους σκοπούς 
της κοινοποίησης βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 93.

γ) τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών 
και τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
μεταξύ αρμοδίων αρχών, για τους σκοπούς 
της κοινοποίησης βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 93.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
για τις κατ’ ανάθεση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 20 ε (νέο)
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 112 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20ε) Μετά το άρθρο 112α παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 112β
Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε πράξη κατ΄ εξουσιοδότηση 
εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από 
την ημέρα κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η 
περίοδος θα παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' 
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εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία που ορίζεται στις 
διατάξεις της. Εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε 
ισχύ.
3. Προκειμένου να επισπεύδεται η 
έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, 
όπου τούτο απαιτείται, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν, 
με διαδικασία ταχείας δήλωσης μη 
αντίρρησης και σε πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
αποφασίζουν τη συντόμευση της 
τετράμηνης περιόδου που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, μετά από αίτημα της 
Επιτροπής».

Or. en


