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Τροπολογία 305
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν μια αρμόδια αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση ενός 
συμμετέχοντος στις χρηματαγορές προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου. 

1. Αν μια αρμόδια αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει τις νομικά δεσμευτικές 
πράξεις και τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 ή 
τις έχει εφαρμόσει κατά τρόπο που 
προκύπτει ότι παραβιάζει την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, και ειδικότερα αν παρέλειψε 
να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση ενός 
συμμετέχοντος στις χρηματαγορές προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου. 

Or. en

Τροπολογία 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν μια αρμόδια αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση ενός 
συμμετέχοντος στις χρηματαγορές προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου. 

1. Αν μια αρμόδια αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2 κατά τρόπο που προκύπτει ότι 
παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση ενός 
συμμετέχοντος στις χρηματαγορές προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου. 
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Τροπολογία 307
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν μια αρμόδια αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση ενός 
συμμετέχοντος στις χρηματαγορές προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου. 

1. Αν μια αρμόδια αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
κανόνων που έχουν εγκριθεί δυνάμει του 
άρθρου 7, και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση ενός 
συμμετέχοντος στις χρηματαγορές προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη συνεπή εφαρμογή των τεχνικών κανόνων, η αρμόδια αρχή πρέπει να μπορεί να διερευνά
οποιαδήποτε πιθανή καταστρατήγηση της εφαρμογής τους.

Τροπολογία 308
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν
διαφορετικές εθνικές εκδοχές της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας μόνον εάν αυτές
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους
κινδύνους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν
ώστε αυτές οι διαφορές να είναι
αιτιολογημένες και κοινοποιούν στην
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Επιτροπή τις ειδικές εθνικές τους
απαιτήσεις καθώς και τους λόγους
διατήρησής τους. 

Or. en

Τροπολογία 309
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι συμμετέχοντες στις αγορές
δύνανται να κοινοποιούν στην Επιτροπή
τις τυχόν διαφορετικές εθνικές εκδοχές
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή τις
εικαζόμενες περιπτώσεις εσφαλμένης
εφαρμογής της.

Or. en

Τροπολογία 310
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων 
αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής, ή κατόπιν 
ιδίας πρωτοβουλίας, και αφού 
προηγουμένως ενημερώσει την οικεία 
αρμόδια αρχή, η Αρχή μπορεί να 
διερευνήσει την κατ’ ισχυρισμό 
εσφαλμένη εφαρμογή της κοινοτικής
νομοθεσίας.

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων 
αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου, της Ομάδας 
Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, και 
αφού προηγουμένως ενημερώσει την 
οικεία αρμόδια αρχή, η Αρχή μπορεί να 
διερευνήσει την κατ’ ισχυρισμό 
παραβίαση ή μη εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 311
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί 
με την κοινοτική νομοθεσία εντός ενός 
μηνός από την παραλαβή της σύστασης 
της Αρχής, η Επιτροπή μπορεί, αφού 
ενημερωθεί από την Αρχή ή κατόπιν ιδίας 
πρωτοβουλίας, να λάβει απόφαση και να 
απαιτεί από την αρμόδια αρχή να προβεί 
στις ενέργειες που απαιτούνται για να 
συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Εάν η αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
σύστασης της Αρχής, η Αρχή λαμβάνει 
απόφαση που ορίζει το σωστό τρόπο 
εφαρμογής της διερευνούμενης από την 
Αρχή νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίσει ισότιμες συνθήκες και να συμβάλει στη νομική βεβαιότητα ως προς την
εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου ευρωπαϊκών εποπτικών κανόνων, πρέπει η Αρχή να είναι σε
θέση να επιλύει όλες τις πιθανές περιπτώσεις παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι
προτεινόμενες τροπολογίες επί πλέον θα αποτρέψουν κάθε περιττή παρέμβαση της Επιτροπής, 
εφόσον αφήνουν άθικτη τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2 και 3 που επέτρεπε στις εθνικές
αρχές να τακτοποιήσουν την παράβαση  συμμορφούμενες προς τις συστάσεις της ΕΑΚΑΑ εντός 
ενός μηνός. 

Τροπολογία 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί 
με την κοινοτική νομοθεσία εντός ενός 
μηνός από την παραλαβή της σύστασης 
της Αρχής, η Επιτροπή μπορεί, αφού 
ενημερωθεί από την Αρχή ή κατόπιν ιδίας 
πρωτοβουλίας, να λάβει απόφαση και να 
απαιτεί από την αρμόδια αρχή να προβεί 

4. Εάν η αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία εντός είκοσι 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
σύστασης της Αρχής, η Επιτροπή μπορεί, 
αφού ενημερωθεί από την Αρχή ή κατόπιν 
ιδίας πρωτοβουλίας, να εκδώσει τυπική 
προειδοποίηση και να απαιτεί από την 
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στις ενέργειες που απαιτούνται για να 
συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο.

αρμόδια αρχή να προβεί στις ενέργειες που 
απαιτούνται για να συμμορφωθεί με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 313
Marta Andreasen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί 
με την κοινοτική νομοθεσία εντός ενός 
μηνός από την παραλαβή της σύστασης 
της Αρχής, η Επιτροπή μπορεί, αφού 
ενημερωθεί από την Αρχή ή κατόπιν ιδίας 
πρωτοβουλίας, να λάβει απόφαση και να 
απαιτεί από την αρμόδια αρχή να προβεί 
στις ενέργειες που απαιτούνται για να 
συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Εάν η αρμόδια εθνική αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή της σύστασης της Αρχής, η 
Αρχή μπορεί να λάβει απόφαση και να 
απαιτεί από την αρμόδια εθνική αρχή να 
προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για 
να συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Εποπτική Αρχή πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την αρμόδια για το δικό της πεδίο
ευθύνης εθνική αρχή.

Τροπολογία 314
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση αυτή 
το αργότερο εντός τριών μηνών από την 
έκδοση της σύστασης. Η Επιτροπή μπορεί 
να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα 
κατά ένα μήνα.

Η Αρχή λαμβάνει την απόφαση αυτή το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
έκδοση της σύστασης.  
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίσει ισότιμες συνθήκες και να συμβάλει στη νομική βεβαιότητα ως προς την
εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου ευρωπαϊκών εποπτικών κανόνων, πρέπει η Αρχή να είναι σε
θέση να επιλύει όλες τις πιθανές περιπτώσεις παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι
προτεινόμενες τροπολογίες επί πλέον θα αποτρέψουν κάθε περιττή παρέμβαση της Επιτροπής, 
εφόσον αφήνουν άθικτη τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2 και 3 που επέτρεπε στις εθνικές
αρχές να τακτοποιήσουν την παράβαση  συμμορφούμενες προς τις συστάσεις της ΕΑΚΑΑ εντός 
ενός μηνός.

Τροπολογία 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση αυτή 
το αργότερο εντός τριών μηνών από την 
έκδοση της σύστασης. Η Επιτροπή μπορεί 
να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα 
κατά ένα μήνα.

Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση αυτή 
το αργότερο εντός ενός μηνός από την 
έκδοση της σύστασης. Η Επιτροπή μπορεί 
να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα 
κατά ένα μήνα.

Or. en

Τροπολογία 316
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πρέπει να βεβαιώνεται ότι 
έγινε σεβαστό το δικαίωμα των αποδεκτών 
της απόφασης να διατυπώσουν τη γνώμη 
τους.

Η Αρχή πρέπει να βεβαιώνεται ότι έγινε 
σεβαστό το δικαίωμα των αποδεκτών της 
απόφασης να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίσει ισότιμες συνθήκες και να συμβάλει στη νομική βεβαιότητα ως προς την
εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου ευρωπαϊκών εποπτικών κανόνων, πρέπει η Αρχή να είναι σε
θέση να επιλύει όλες τις πιθανές περιπτώσεις παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι
προτεινόμενες τροπολογίες επί πλέον θα αποτρέψουν κάθε περιττή παρέμβαση της Επιτροπής, 
εφόσον αφήνουν άθικτη τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2 και 3 που επέτρεπε στις εθνικές
αρχές να τακτοποιήσουν την παράβαση  συμμορφούμενες προς τις συστάσεις της ΕΑΚΑΑ εντός 
ενός μηνός.

Τροπολογία 317
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες. 

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην Αρχή
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να 
αποτραπούν προβλήματα ηθικού 
κινδύνου. 

Or. en

Τροπολογία 318
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες. 

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην Αρχή
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίσει ισότιμες συνθήκες και να συμβάλει στη νομική βεβαιότητα ως προς την
εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου ευρωπαϊκών εποπτικών κανόνων, πρέπει η Αρχή να είναι σε
θέση να επιλύει όλες τις πιθανές περιπτώσεις παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι
προτεινόμενες τροπολογίες επί πλέον θα αποτρέψουν κάθε περιττή παρέμβαση της Επιτροπής, 
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εφόσον αφήνουν άθικτη τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2 και 3 που επέτρεπε στις εθνικές
αρχές να τακτοποιήσουν την παράβαση  συμμορφούμενες προς τις συστάσεις της ΕΑΚΑΑ εντός 
ενός μηνός.

Τροπολογία 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή 
ενημερώσει την Επιτροπή και την Αρχή 
σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή που 
προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή της 
απόφασης της Επιτροπής.

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή 
ενημερώσει την Επιτροπή και την Αρχή 
σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή που 
προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή της 
τυπικής γνωμοδότησης της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 320
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή 
ενημερώσει την Επιτροπή και την Αρχή 
σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή που 
προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή της 
απόφασης της Επιτροπής.

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή 
ενημερώσει την Επιτροπή και την Αρχή 
σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή που 
προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή της 
απόφασης της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίσει ισότιμες συνθήκες και να συμβάλει στη νομική βεβαιότητα ως προς την
εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου ευρωπαϊκών εποπτικών κανόνων, πρέπει η Αρχή να είναι σε
θέση να επιλύει όλες τις πιθανές περιπτώσεις παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
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Τροπολογία 321
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση 
της μη συμμόρφωσης από την αρμόδια 
αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και 
η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή μπορεί, αν οι 
σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές, να 
εκδώσει μεμονωμένη απόφαση 
απευθυνόμενη προς έναν συμμετέχοντα 
στις χρηματαγορές, με την οποία θα 
απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής 
κάθε πρακτικής.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
μη συμμόρφωσης από την αρμόδια αρχή 
προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή μπορεί, αν οι σχετικές 
απαιτήσεις της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 
ισχύουν άμεσα για τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές, να εκδώσει 
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
έναν συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, με 
την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης 
της αναστολής κάθε πρακτικής.

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την τυπική γνωμοδότηση
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
μη συμμόρφωσης από την αρμόδια αρχή 
προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή μπορεί, αν οι σχετικές 
απαιτήσεις της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 
ισχύουν άμεσα για τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές, να εκδώσει 
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
έναν συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, με 
την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης 
της αναστολής κάθε πρακτικής.

Or. en
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Τροπολογία 323
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
μη συμμόρφωσης από την αρμόδια αρχή 
προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή μπορεί, αν οι 
σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος
2 ισχύουν άμεσα για τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές, να εκδώσει
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
έναν συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, με 
την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης 
της αναστολής κάθε πρακτικής.

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
μη συμμόρφωσης από την αρμόδια αρχή 
προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή, βάσει της 
νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, εκδίδει 
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
έναν συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, με
την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης 
της αναστολής κάθε πρακτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξουσία έγκρισης μεμονωμένων αποφάσεων απευθείας εφαρμόσιμων στους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε περίπτωση παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μαζί
με τη δυνατότητα της ΕΑΚΑΑ να διερευνά τις εικαζόμενες περιπτώσεις παραβίασης ή μη
εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών
νόμων και των τεχνικών προδιαγραφών σε όλη την ΕΕ, προάγοντας συνθήκες ισοτιμίας. Για 
την προαγωγή συνθηκών ισοτιμίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ, το πεδίο των μεμονωμένων 
αποφάσεων που έχουν απευθείας εφαρμογή στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε 
περίπτωση παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν πρέπει να περιοριστεί.
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Τροπολογία 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την απόφαση που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4. 

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την τυπική γνωμοδότηση που εκδόθηκε 
από την Επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 4. 

Or. en

Τροπολογία 325
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την απόφαση που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4. 

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 4. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξουσία έγκρισης μεμονωμένων αποφάσεων απευθείας εφαρμόσιμων στους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε περίπτωση παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μαζί
με τη δυνατότητα της ΕΑΚΑΑ να διερευνά τις εικαζόμενες περιπτώσεις παραβίασης ή μη
εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών
νόμων και των τεχνικών προδιαγραφών σε όλη την ΕΕ, προάγοντας συνθήκες ισοτιμίας. Για 
την προαγωγή συνθηκών ισοτιμίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ, το πεδίο των μεμονωμένων 
αποφάσεων που έχουν απευθείας εφαρμογή στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε 
περίπτωση παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν πρέπει να περιοριστεί.
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Τροπολογία 326
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιαδήποτε νομικά ή δικαστικά έξοδα
προκληθούν από την ανωτέρω
περιγραφόμενη διαδικασία, καλύπτονται
από την Επιτροπή εξ ονόματος της
Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 327
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λαμβανόμενες δυνάμει της
παραγράφου 6 αποφάσεις εφαρμόζονται, 
εάν χρειαστεί, σε όλους τους σχετικούς
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή
δικαιοδοσίας όπου έχει σημειωθεί μη 
συμμόρφωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστούν συνθήκες ισοτιμίας, σε περιπτώσεις όπου η Αρχή λαμβάνει μεμονωμένη
απόφαση που αφορά έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό, η απόφαση πρέπει να ισχύει και για
όλους τους άλλους συντελεστές της αγοράς, εγχώριους και διασυνοριακούς, που
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η αρχή του "συμμορφωθείτε ή δώστε
εξηγήσεις" (comply-or-explain) πρέπει να εφαρμόζεται σε δράσεις διενεργούμενες από τις
αρμόδιες αρχές με σκοπό την υλοποίηση των αποφάσεων της Αρχής και όχι την απλή
"συμβατότητα" με αυτές τις αποφάσεις.
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Τροπολογία 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 ή 6 είναι συμβατή με τις εν 
λόγω αποφάσεις.

Εάν προβούν σε ενέργειες αναφορικά με 
ζητήματα τα οποία υπόκεινται σε τυπική 
γνωμοδότηση σύμφωνα με την παράγραφο 
4 ή 6, οι αρμόδιες αρχές συμμορφώνονται 
προς την τυπική γνωμοδότηση ή την 
απόφαση, αναλόγως της περιπτώσεως.

Or. en

Τροπολογία 329
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 ή 6 είναι συμβατή με τις εν 
λόγω αποφάσεις.

Εάν προβούν σε ενέργειες  αναφορικά με 
ζητήματα τα οποία υπόκεινται σε 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή 
6, οι αρμόδιες αρχές συμμορφώνονται 
προς την απόφαση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστούν συνθήκες ισοτιμίας, σε περιπτώσεις όπου η Αρχή λαμβάνει μεμονωμένη
απόφαση που αφορά έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό, η απόφαση πρέπει να ισχύει και για
όλους τους άλλους συντελεστές της αγοράς, εγχώριους και διασυνοριακούς, που
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η αρχή του "συμμορφωθείτε ή δώστε
εξηγήσεις" (comply-or-explain) πρέπει να εφαρμόζεται σε δράσεις διενεργούμενες από τις
αρμόδιες αρχές με σκοπό την υλοποίηση των αποφάσεων της Αρχής και όχι την απλή
"συμβατότητα" με αυτές τις αποφάσεις.
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Τροπολογία 330
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Στην ετήσια έκθεσή της, η Αρχή
παραθέτει ποιές εθνικές αρχές και ποιοί
συμμετέχοντες των χρηματοπιστωτικών
αγορών δεν συμμορφώθηκαν προς τις
προβλεπόμενες στις παραγράφους 4 και 6 
αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 331
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Οι εγκρινόμενες δυνάμει της
παραγράφου 6 αποφάσεις ισχύουν για
όλους τους σχετικούς
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή
δικαιοδοσίας όπου έχει σημειωθεί μη 
συμμόρφωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστούν συνθήκες ισοτιμίας σε περιπτώσεις όπου η Αρχή λάβει μεμονωμένη
απόφαση που αφορά έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό με θέμα τη συνεπή εφαρμογή των
κανόνων, η απόφαση αυτή ισχύει και για όλους τους άλλους συμμετέχοντες της αγοράς, 
εγχώριους και διασυνοριακούς, που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
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Τροπολογία 332
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η 
Επιτροπή, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή 
μετά από αίτημα της Αρχής, του 
Συμβουλίου ή του ΕΣΣΚ, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη προς 
την Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, για να αντιμετωπιστούν 
όλοι οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 
διακυβεύσουν την εύρυθμη λειτουργία και 
την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.
3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής 
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που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 
του χρονικού διαστήματος που ορίζεται 
εκεί, η Αρχή μπορεί, αν οι συναφείς 
απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 ισχύουν άμεσα για τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές, να λάβει μεμονωμένη 
απόφαση την οποία απευθύνει προς έναν 
συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, με την 
οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εν 
λόγω νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης 
της αναστολής κάθε πρακτικής.
4. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 
κατισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης 
απόφασης που είχε εκδοθεί από τις 
αρμόδιες αρχές για το ίδιο θέμα.
Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 ή 3 είναι συμβατή με τις εν 
λόγω αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 333
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Συμβούλιο, μετά από τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, το ΕΣΣΚ 
και, όπου χρειαστεί, με την Ευρωπαϊκή 
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απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Εποπτική Αρχή, μπορεί να εκδώσει 
απόφαση απευθυνόμενη προς την Αρχή, 
όπου ορίζει την ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Συμβούλιο, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή 
μετά από αίτημα της Αρχής, της 
Επιτροπής  ή του ΕΣΣΚ, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη προς την 
Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 335
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
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αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή,
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου 
ορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΕΣΣΚ, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά 
από αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της 
Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει 
προειδοποίηση που να δηλώνει την 
ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η 
προειδοποίηση αυτή επιτρέπει στην 
Αρχή, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, να 
εκδίδει τις προβλεπόμενες στην 
παράγραφο 3 μεμονωμένες αποφάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ είναι σε πολύ καλή θέση για να εντοπίζει πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ως
τεχνικός φορέας που δημιουργήθηκε για να εποπτεύει και να αξιολογεί τις πιθανές απειλές κατά
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών απαιτεί και συντονισμένες ενέργειες των αρμοδίων εθνικών αρχών για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η Αρχή έχει ένα ρόλο να παίξει στο να 
διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών και να προωθήσει τον αποτελεσματικό συντονισμό των εθνικών ενεργειών. Το άρθρο 10 
πρέπει να προβλέπει σαφώς τα σχετικά καθήκοντα της Αρχής.

Τροπολογία 336
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή,
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΕΣΣΚ, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά 
από αίτημα της Αρχής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή ενός κράτους μέλους, 
μπορεί να εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη 
προς την Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη 
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για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 337
Marta Andreasen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΕΣΣΚ μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ πρέπει να είναι ελεύθερο να ενεργεί ταχύτατα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 338
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 



AM\809369EL.doc 23/95 PE439.919v01-00

EL

κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Επιτροπή ή η Προεδρία της Αρχής, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα του Συμβουλίου ή του ΕΣΣΚ, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ομάδας 
Συμφεροντούχων, μπορεί να εκδώσει 
απόφαση όπου ορίζει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 339
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Επιτροπή, κατόπιν σύστασης του ΕΣΣΚ, 
μπορεί να εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη 
προς την Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ είναι ο καταλληλότερος φορέας για να κηρύξει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
Όμως, επειδή η αξιολόγηση της ύπαρξης ή μη μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης απαιτεί 
μεγάλο βαθμό διακριτικής ευχέρειας, δυνάμει του δικαίου της Συνθήκης πρέπει να είναι η 
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Επιτροπή το νομικό πρόσωπο που θα λάβει την τελική απόφαση και να έχει κάποιο βαθμό 
διακριτικής ευχέρειας εάν ληφθεί τέτοια απόφαση. Δυνάμει του δικαίου της Συνθήκης, πρέπει 
επίσης η Αρχή να εξουσιοδοτηθεί μέσω απόφασης από την Επιτροπή προκειμένου να αναλάβει 
τις πρόσθετες εξουσίες που της απονέμει το υπόλοιπο άρθρο 10.

Τροπολογία 340
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το συμπέρασμα που θα συνάγει το
ΕΣΣΚ υπόκειται σε εκ των υστέρων
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του
Προέδρου του ΕΣΣΚ, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του αρμοδίου
Επιτρόπου και τίθεται σε ισχύ το
ταχύτερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξηγήσουν το ΕΣΣΚ και η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ποιό λόγο
θεωρούν αναγκαία την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκη, ώστε να υπάρξει δημοκρατικός
έλεγχος στην όλη διεργασία.

Τροπολογία 341
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Μόλις εκδώσει προειδοποίηση, το
Συμβούλιο την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ΕΣΣΚ, στην
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 342
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, για να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να διακυβεύσουν την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν το ΕΣΣΚ έχει εκδώσει 
προειδοποίηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, ή εάν η Επιτροπή ή το 
Συμβούλιο, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας 
ή μετά από αίτημα της Αρχής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ενός 
κράτους μέλους, εκδώσει απόφαση 
ορίζουσα την ύπαρξη παρεμφερών ή 
δικαιολογημένων περιστάσεων εξ αιτίας 
των οποίων η συντονισμένη δράση των 
εθνικών αρχών είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση αντίξοων εξελίξεων που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολοκλήρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Αρχή μπορεί, χωρίς άλλες προϋποθέσεις,
να εκδώσει μεμονωμένες αποφάσεις 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, για 
να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 343
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, για να αντιμετωπιστούν 
όλοι οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 
διακυβεύσουν την εύρυθμη λειτουργία και 
την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αφορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, εξασφαλίζοντας ότι οι 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές και οι 
αρμόδιες αρχές ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν το ΕΣΣΚ θεωρήσει ότι η 
συντονισμένη δράση των εθνικών αρχών 
είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
αντίξοων εξελίξεων που θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία 
και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες να ζητείται από 
τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε τέτοιες 
εξελίξεις, εξασφαλίζοντας ότι οι 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές και οι 
αρμόδιες αρχές ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών επιβάλλει
συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, εφόσον
μια κρίση σε ένα κράτος μέλος μπορεί να επεκταθεί γρήγορα εκτός συνόρων. Συνεπώς, πρέπει
να διευκρινιστεί ότι η δυνατότητα της Αρχής να λαμβάνει αποφάσεις απευθείας εφαρμόσιμες
στις αρμόδιες εθνικές αρχές εγγράφεται στον ρόλο της Αρχής ως διαμεσολαβητή και συντονιστή
των εθνικών δράσεων.
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Τροπολογία 344
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις
αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, για να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να διακυβεύσουν την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν η ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης κηρυχθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η Αρχή εκδίδει τις
μεμονωμένες αποφάσεις που είναι 
αναγκαίες ώστε οι αρμόδιες αρχές να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα με ειδική 
μέριμνα ως προς τις αμοιβαίες συνέπειες 
επί των προϋπολογισμών των κρατών 
μελών και σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, για να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να διακυβεύσουν την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία..

Or. en

Τροπολογία 345
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 

2. Αν η ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης κηρυχθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η Αρχή μπορεί να εκδώσει 
αποφάσεις υπόψιν των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών με τις οποίες να τους 
ζητείται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
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2, για να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να διακυβεύσουν την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, για 
να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, για να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να διακυβεύσουν την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν η ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης κηρυχθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η Αρχή μπορεί να εκδώσει 
αποφάσεις υπόψιν των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών με τις οποίες να τους 
ζητείται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, για 
να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, για να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να διακυβεύσουν την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν το ΕΣΣΚ έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, για 
να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 348
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων που
θα μπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών
αγορών ή τη σταθερότητα ολοκλήρου ή
μέρους του χρηματοπιστωτικού
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Αρχή διευκολύνει ενεργά και, όπου
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θεωρηθεί αναγκαίο, συντονίζει
οποιεσδήποτε ενέργειες αναληφθούν εκ
μέρους των αρμοδίων εθνικών εποπτικών
αρχών.

Or. en

Τροπολογία 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων
που θα μπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών
αγορών ή τη σταθερότητα ολοκλήρου ή
μέρους του χρηματοπιστωτικού
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Αρχή διευκολύνει ενεργά και, όπου
θεωρηθεί αναγκαίο, συντονίζει
οποιεσδήποτε ενέργειες αναληφθούν εκ
μέρους των αρμοδίων εθνικών εποπτικών
αρχών.

Or. en

Τροπολογία 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Το Συμβούλιο επανεξετάζει την κατά
την παράγραφο 1 απόφαση με τον δέοντα
χρονικό ρυθμό και τουλάχιστον μια φορά
το μήνα και κηρύσσει τη λήξη της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης μόλις
τούτο καταστεί δυνατόν.
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Or. en

Τροπολογία 351
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το Συμβούλιο επανεξετάζει την κατά
την παράγραφο 1 απόφαση με τον δέοντα
χρονικό ρυθμό και τουλάχιστον μια φορά
το μήνα και κηρύσσει τη λήξη της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης μόλις
τούτο καταστεί δυνατόν.

Or. en

Τροπολογία 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 
του χρονικού διαστήματος που ορίζεται 
εκεί, η Αρχή μπορεί, αν οι συναφείς 
απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 ισχύουν άμεσα για τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές, να λάβει μεμονωμένη 
απόφαση την οποία απευθύνει προς έναν 
συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, με την 
οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εν 
λόγω νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης 

διαγράφεται
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της αναστολής κάθε πρακτικής.

Or. en

Τροπολογία 353
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 
του χρονικού διαστήματος που ορίζεται 
εκεί, η Αρχή μπορεί, αν οι συναφείς 
απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 ισχύουν άμεσα για τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές, να λάβει μεμονωμένη 
απόφαση την οποία απευθύνει προς έναν 
συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, με την 
οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εν λόγω 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής.

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 
του χρονικού διαστήματος που ορίζεται 
εκεί, η Αρχή εκδίδει, σύμφωνα με τη
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, μεμονωμένη απόφαση την 
οποία απευθύνει προς έναν συμμετέχοντα 
στις χρηματαγορές, με την οποία απαιτεί 
να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σταθερότητας της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, το πεδίο των μεμονωμένων
αποφάσεων που εφαρμόζονται απευθείας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε
περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει να περιορισθεί.
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Τροπολογία 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 
κατισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης 
απόφασης που είχε εκδοθεί από τις 
αρμόδιες αρχές για το ίδιο θέμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 ή 3 είναι συμβατή με τις εν 
λόγω αποφάσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 356
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 ή 3 είναι συμβατή με τις εν 

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 ή 3 είναι σύμφωνη προς τις 
εν λόγω αποφάσεις. Η τυχόν μη
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λόγω αποφάσεις. συμμόρφωση αιτιολογείται δεόντως από
τις αρμόδιες αρχές εγγράφως στο ΕΣΣΚ
και στην Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή του "συμμορφωθείτε ή δώστε εξηγήσεις" (comply-or-explain) θα παρέχει ένα κίνητρο
στις αρμόδιες εθνικές αρχές για να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Αρχής που
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 357
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Εάν το ΕΣΣΚ έχει εκδώσει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΕΣΣΚ
επανεξετάζει την απόφαση αυτή σε
τακτικά χρονικά διαστήματα και μετά
από αίτημα της Αρχής, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της
Επιτροπής και κηρύσσει τη λήξη της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης όποτε
κρίνει σκόπιμο.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δηλώνεται βάσει του άρθρου 10 πρέπει να
παρακολουθείται στενά. Επί πλέον, το ΕΣΣΚ πρέπει να μπορεί να κηρύσσει τη λήξη της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.  
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Τροπολογία 358
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει
την κατά την παράγραφο 1 απόφασή της
μετά από σύσταση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ή μετά
από αίτημα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ είναι ο πιο κατάλληλος φορέας για να κηρύξει το τέλος μιας κατάστασης έκτακτης
ανάγκης. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να μπορούν να ζητήσουν να τερματισθεί μια 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όμως, αφού η εκτίμηση του κατά πόσον μια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης έχει λήξει ή όχι απαιτεί μεγάλο βαθμό διακριτικής ευχέρειας, δυνάμει του δικαίου της 
Συνθήκης απαιτείται να είναι η Επιτροπή το νομικό εκείνο πρόσωπο που ανακαλεί την 
απόφασή της και να έχει κάποιο βαθμό διακριτικής ευχέρειας εάν ληφθεί τέτοια απόφαση.

Τροπολογία 359
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή επανεξετάζει την
απόφαση αυτή σε τακτικά χρονικά
διαστήματα, και μετά από αίτημα της
EEA, του ΕΣΣΚ ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να έχουν και οι ΕΕΑ δυνατότητα πρωτοβουλίας για τον ορισμό μιας κατάστασης
έκτακτης ανάγκης. 
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Τροπολογία 360
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 a
Εάν ο έκτακτος χαρακτήρας μιας
κατάστασης απαιτεί άμεση ενέργεια και
δεν μπορεί να αναμένεται η απόφαση του
ΕΣΣΚ, η Αρχή δύναται να εκδώσει
αποφάσεις που είναι γενικά και άμεσα
εφαρμόσιμες στους συμμετέχοντες της
χρηματοπιστωτικής αγοράς. Τα έκτακτα
αυτά μέτρα κοινοποιούνται αμέσως στο
ΕΣΣΚ. Εάν το ΕΣΣΚ δεν επιβεβαιώσει
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης εντός
15 ημερών, τότε λήγει η ισχύς των 
μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να ληφθούν μέτρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και
όπου θα ήταν δύσκολο να περιμένει κανείς την πλήρη διαδικασία για τη λήψη της απόφασης του
ΕΣΣΚ. Θα ήταν συνεπώς χρήσιμο να επιτραπεί στις ΕΕΑ να εκδίδουν επείγουσες αποφάσεις, 
υπό τον όρο ότι αυτές θα κοινοποιούνται αμέσως στο ΕΣΣΚ, δεν θα ισχύουν για διάστημα άνω
των δυο εβδομάδων, ή μετά την επιβεβαίωση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από το ΕΣΣΚ. 

Τροπολογία 361
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
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άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές, να βοηθήσει τις 
αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία 
ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται 
στην παράγραφο 2.

άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, και δεν απονέμει την 
τελική αρμοδιότητα στον επόπτη ομίλου,
η Αρχή μπορεί, κατόπιν ιδίας 
πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες αρμόδιες 
αρχές, να πάρει την πρωτοβουλία να 
βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η τομεακή νομοθεσία ήδη αναθέτει την τελική αρμοδιότητα σε επόπτη ομίλου, πρέπει να
διευκρινιστεί ότι αυτός έχει το προβάδισμα έναντι της εξουσίας της ΕΕΑ. Αλλιώς, θα υπήρχε
κίνδυνος σύγχυσης προβαδίσματος μεταξύ της τομεακής νομοθεσίας και των εξουσιών της
ΕΕΑ, η οποία σε τελευταία ανάλυση αντλεί τις εξουσίες της από την τομεακή νομοθεσία.

Τροπολογία 362
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές, να βοηθήσει τις 
αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία 
ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται 
στην παράγραφο 2.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, η Αρχή, κατόπιν ιδίας 
πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες αρμόδιες 
αρχές, παίρνει την πρωτοβουλία να 
βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία σεβόμενες τα εθνικά 
συμφέροντα και ακολουθώντας τη 
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διαδικασία που ορίζεται στις
παραγράφους 2 έως 4.

Or. en

Τροπολογία 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές, να βοηθήσει τις 
αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία 
ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται 
στην παράγραφο 2.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές, να πάρει την 
πρωτοβουλία να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
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άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές, να βοηθήσει τις 
αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία 
ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται 
στην παράγραφο 2.

άλλη αρμόδια αρχή σε περιπτώσεις 
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, η Αρχή μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας 
ή περισσοτέρων από τις οικείες αρμόδιες 
αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές, να βοηθήσει τις 
αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία 
ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται 
στην παράγραφο 2.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς 
προβλεπόμενους από τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, η Αρχή μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας 
ή περισσοτέρων από τις οικείες αρμόδιες 
αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της σοβαρότητας και των πιθανών μελλοντικών διαφωνιών, συνιστάται να αναφέρει ρητά
η τομεακή νομοθεσία το ακριβές πεδίο της "δεσμευτικής διαμεσολαβητικής διαδικασίας". Είναι
ένα από τα σημαντικότερα μέσα που έχουν δοθεί στο ΕΣΣΚ, και που μπορεί να το χρησιμοποιεί
για να επεμβαίνει σε πολύ βασικές αρμοδιότητες των εποπτών. Γι΄ αυτούς τους λόγους δεν
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πρέπει να υπάρχουν αβεβαιότητες σε αυτό το θέμα. Συνετό θα ήταν επίσης να εξουδετερωθεί
ακόμη περισσότερο το πρόβλημα αυτό κατά τις διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές οδηγίες
που θα τροποποιούν την τομεακή νομοθεσία. Το συγκεκριμένο σχέδιο κανονισμού θα πρέπει 
απλώς να αναφέρει τις εξουσίες του ΕΣΣΚ να προσφέρει "δεσμευτική διαμεσολάβηση", και να 
περιγράφει τη διαδικασία. Το πεδίο πάντως της "δεσμευτικής διαμεσολάβησης" θα πρέπει να 
ορίζεται κατά περίπτωση στην τομεακή νομοθεσία.

Τροπολογία 366
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η 
Αρχή μπορεί να λάβει απόφαση με την 
οποία θα απαιτεί να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα ή να απέχουν από ενέργειες, 
προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα, 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η 
Αρχή μπορεί να λάβει απόφαση με την 
οποία θα απαιτεί να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα ή να απέχουν από ενέργειες, 
προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα, με 
δεσμευτικά αποτελέσματα για τις 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, ώστε να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η πραγματική και αποτελεσματική εποπτεία και η νομική βεβαιότητα, και
για να πραχθεί η εμπιστοσύνη εντός των εποπτικών κύκλων, οι αποφάσεις της Αρχής για τη
διευθέτηση διαφωνιών πρέπει να είναι δεσμευτικές για τους παραλήπτες. Το ευρωπαϊκό νομικό
πλαίσιο δεν επιτρέπει την ανάθεση διακριτικών εξουσιών στην Αρχή. Συνεπώς, η εξουσία της
Αρχής να διευθετεί διαφωνίες επί εποπτικών ζητημάτων δεν μπορεί να είναι "σύμφωνα με" το
κοινοτικό δίκαιο. Η εξουσία διευθέτησης διαφωνιών μάλλον θα πρέπει να αποσκοπεί στη
διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό δίκαιο. 
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Τροπολογία 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η 
Αρχή μπορεί να λάβει απόφαση με την 
οποία θα απαιτεί να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα ή να απέχουν από ενέργειες, 
προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα, 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η 
Αρχή μπορεί να λάβει απόφαση με την 
οποία θα απαιτεί να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα ή να απέχουν από ενέργειες, 
προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα, ώστε 
να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Or. en

Τροπολογία 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι εκδιδόμενες δυνάμει της
παραγράφου 3 αποφάσεις κατισχύουν
κάθε προηγούμενης απόφασης που έχει 
εκδοθεί από εθνικούς επόπτες σχετικά με
το ίδιο θέμα.

Or. en
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Τροπολογία 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής, 
και έτσι δεν εξασφαλίσει τη συμμόρφωση 
ενός συμμετέχοντος στις χρηματαγορές 
με τις απαιτήσεις που ισχύουν άμεσα για 
αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, η Αρχή μπορεί να εκδώσει 
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη 
προς έναν συμμετέχοντα στις 
χρηματαγορές, με την οποία θα απαιτεί 
να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής 
κάθε πρακτικής. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 370
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή συμβάλλει στην προώθηση της 
αποδοτικής και συνεπούς λειτουργίας των 
σωμάτων εποπτών και στην ενίσχυση της 
συνέπειας στην εφαρμογή της κοινοτικής 
νομοθεσίας στα σώματα αυτά.

1. Το σύστημα των σωμάτων εποπτών 
μπορεί να εφαρμόζεται σε βασικούς 
συμμετέχοντες της χρηματοπιστωτικής 
αγοράς, υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Ανάλογα με την περίπτωση, η Αρχή 
συμβάλλει στην προώθηση της αποδοτικής 
και συνεπούς λειτουργίας των σωμάτων 
εποπτών και στην ενίσχυση της συνέπειας 
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στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας 
στα σώματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 371
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή συμβάλλει στην προώθηση της 
αποδοτικής και συνεπούς λειτουργίας των 
σωμάτων εποπτών και στην ενίσχυση της 
συνέπειας στην εφαρμογή της κοινοτικής
νομοθεσίας στα σώματα αυτά.

1. Η Αρχή συμβάλλει στην προώθηση και 
εποπτεία της αποδοτικής, 
αποτελεσματικής και συνεπούς 
λειτουργίας των κατά την έννοια των 
Οδηγιών 2006/49/ΕΚ και 2009/111/ΕΚ 
σωμάτων εποπτών και στην ενίσχυση της 
συνέπειας στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας στα σώματα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποστολή της Αρχής είναι να προάγει τη συνέπεια και τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών
στα σώματα εποπτών καθώς και την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών σε όλη
την ΕΕ, με σκοπό τη διασφάλιση συνθηκών ισοτιμίας για τους διασυνοριακούς
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ρόλος της είναι επίσης να εποπτεύει τη λειτουργία σωμάτων
εποπτών για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών. Πρέπει συνεπώς να καταστεί σαφές ότι η Αρχή
οφείλει να εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, αναλόγως
των περιπτώσεων, ως μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Τροπολογία 372
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές
και συστάσεις που εγκρίνονται δυνάμει
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των άρθρων 7 και 8 περί εναρμόνισης της
εποπτικής λειτουργίας και των εποπτικών 
πρακτικών που εγκρίνονται από τα
σώματα εποπτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποστολή της Αρχής είναι να προάγει τη συνέπεια και τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών
στα σώματα εποπτών καθώς και την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών σε όλη
την ΕΕ, με σκοπό τη διασφάλιση συνθηκών ισοτιμίας για τους διασυνοριακούς
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ρόλος της είναι επίσης να εποπτεύει τη λειτουργία σωμάτων
εποπτών για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών. Πρέπει συνεπώς να καταστεί σαφές ότι η Αρχή
οφείλει να εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, αναλόγως
των περιπτώσεων, ως μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Τροπολογία 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή συμμετέχει στα σώματα 
εποπτών ως παρατηρητής, όταν το κρίνει 
σκόπιμο. Κατά τη συμμετοχή αυτή η Αρχή 
θεωρείται «αρμόδια αρχή» υπό την έννοια 
της σχετικής νομοθεσίας και, κατόπιν 
αιτήματός της, λαμβάνει όλες τις συναφείς 
πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τα 
μέλη του σώματος.

2. Η Αρχή συμμετέχει στα σώματα 
εποπτών ως παρατηρητής, όταν το κρίνει 
σκόπιμο για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. 
Κατά τη συμμετοχή αυτή η Αρχή 
θεωρείται «αρμόδια αρχή» υπό την έννοια 
της σχετικής νομοθεσίας και, κατόπιν 
αιτήματός της, λαμβάνει όλες τις συναφείς 
πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τα 
μέλη του σώματος.

Or. en
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Τροπολογία 374
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή συμμετέχει στα σώματα 
εποπτών ως παρατηρητής, όταν το κρίνει 
σκόπιμο. Κατά τη συμμετοχή αυτή η Αρχή 
θεωρείται «αρμόδια αρχή» υπό την έννοια 
της σχετικής νομοθεσίας και, κατόπιν 
αιτήματός της, λαμβάνει όλες τις 
συναφείς πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται με τα μέλη του σώματος. 

2. Η Αρχή συμμετέχει στα σώματα 
εποπτών ως παρατηρητής, όταν το κρίνει 
σκόπιμο. Κατά τη συμμετοχή αυτή η Αρχή 
θεωρείται «αρμόδια αρχή» υπό την έννοια 
της σχετικής νομοθεσίας και λαμβάνει 
όλες τις συναφείς πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται με τα μέλη του σώματος. 

Or. en

Τροπολογία 375
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ένας νομικά δεσμευτικός
διαμεσολαβητικός ρόλος θα επιτρέψει
στην Αρχή να επιλύει τις διαφορές μεταξύ
εθνικών εποπτών βάσει της
προβλεπόμενης στο άρθρο 11 
διαδικασίας. Η Αρχή πρέπει να έχει την
αρμοδιότητα, όταν δεν μπορεί να
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των
εποπτών ενός διασυνοριακού οργανισμού, 
να εκδίδει εποπτικές αποφάσεις
απευθείας εφαρμόσιμες στον
ενδιαφερόμενο οργανισμό.

Or. en
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Τροπολογία 376
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ένας νομικά δεσμευτικός
διαμεσολαβητικός ρόλος θα επιτρέψει
στην Αρχή να επιλύει τις διαφορές μεταξύ
εθνικών εποπτών βάσει της
προβλεπόμενης στο άρθρο 11 
διαδικασίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να μπορεί να επιλύσει μια (υφιστάμενη) διαφωνία μεταξύ δυο εποπτών βάσει της
διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 11. 

Τροπολογία 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Αρχή μπορεί να εκδίδει τεχνικές 
προδιαγραφές, κατευθυντήριες γραμμές
και συστάσεις που εγκρίνονται δυνάμει
των άρθρων 7 και 8 περί εναρμόνισης της
εποπτικής λειτουργίας και των βέλτιστων
πρακτικών που εγκρίνονται από τα
σώματα εποπτών.

Or. en
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Τροπολογία 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12a
Μετεξέλιξη της Αρχής

Η Αρχή μετεξελίσσεται βάσει των
βέλτιστων πρακτικών που είναι
ανεγνωρισμένες σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε
να είναι η δημιουργία ενός νέου επιπέδου
άμεσης εποπτείας από την Αρχή. Για την
αποφυγή διεθνών στρεβλώσεων και για 
την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας, η καθιέρωση της άμεσης 
εποπτείας πρέπει να μελετηθεί 
προσεκτικά και να εξετασθεί κατά 
τρόπον ώστε να δημιουργείται μια 
προστιθέμενη αξία στην εποπτεία των 
μεγάλων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, πολλοί εκ των οποίων είναι 
παγκόσμιοι ως προς τη φύση τους και 
λειτουργούν εντός της ΕΕ. Τούτο ισχύει
πάνω απ΄όλα για τους μεγάλης κλίμακας
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με
χονδρικές τραπεζικές εργασίες ή άλλες 
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους 
στην εσωτερική αγορά, όπως επίσης 
ισχύει και για τους συστημικούς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
ορίζονται και αναγνωρίζονται σε διεθνές 
επίπεδο. Το θέμα αυτό πρέπει να 
μελετηθεί περαιτέρω κατά την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 66 πρώτη 
αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού, 
η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 
τριών ετών από την έναρξη ισχύος του.

Or. en
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Τροπολογία 379
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12a
Η Αρχή μετεξελίσσεται βάσει των
βέλτιστων πρακτικών που είναι
ανεγνωρισμένες σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε
να είναι η δημιουργία ενός νέου επιπέδου
άμεσης εποπτείας από την Αρχή. Για την
αποφυγή διεθνών στρεβλώσεων και για 
την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας, η καθιέρωση της άμεσης 
εποπτείας πρέπει να μελετηθεί 
προσεκτικά και να εξετασθεί κατά 
τρόπον ώστε να δημιουργείται μια 
προστιθέμενη αξία στην εποπτεία των 
μεγάλων διασυνοριακών τραπεζών και 
λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
που λειτουργούν εντός της ΕΕ. Τούτο
ισχύει πάνω απ΄όλα για τις διασυνοριακές 
τράπεζες που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους 
στην εσωτερική αγορά, όπως επίσης 
ισχύει και για τους άλλους συστημικούς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
ορίζονται και αναγνωρίζονται σε διεθνές 
επίπεδο. Το θέμα αυτό πρέπει να 
μελετηθεί περαιτέρω κατά την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 66 πρώτη 
αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού, 
η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 
τριών ετών από την έναρξη ισχύος του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια ανάλυση και αξιολόγηση της νέας ευρωπαϊκής εποπτείας, ιδίως σε ό,τι αφορά
τους διασυνοριακούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
συστημικούς κινδύνους στην εσωτερική αγορά. Η ανάλυση πρέπει να γίνει εντός τριετίας.
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Τροπολογία 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12a
Εποπτεία χρηματοπιστωτικών

οργανισμών ευρωπαϊκών διαστάσεων
Οι εθνικές αρχές ασκούν προληπτική 
εποπτεία στους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς ευρωπαϊκών διαστάσεων.
Η Αρχή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και τις
αρμόδιες αρχές, θα αναπτύξει ένα
σύστημα ενημέρωσης για τους
σπουδαιότερους οργανισμούς, ώστε να 
διασφαλίσει μια υγιή διαχείριση των 
συστημικών κινδύνων τους.
Για να βοηθήσει στην προστασία των
ευρωπαίων καταθετών, η Αρχή προωθεί
έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των 
συστημάτων εγγύησης καταθέσεων σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 381
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, κατόπιν 
διμερούς συμφωνίας, να αναθέτουν 
καθήκοντα και αρμοδιότητες σε άλλες 
αρμόδιες εποπτικές αρχές. 

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
αρμόδιες αρχές να αναθέτουν καθήκοντα 
και αρμοδιότητες σε άλλες αρμόδιες 
εποπτικές αρχές, κατόπιν διμερούς 
συμφωνίας, υπό τις οριζόμενες στο παρόν 
άρθρο προϋποθέσεις. Τα κράτη μέλη 
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μπορούν να ορίζουν ειδικές απαιτήσεις 
που θα πρέπει να τηρηθούν προτού οι 
αρμόδιες αρχές τους συνάψουν τέτοιες 
συμφωνίες και να περιορίζουν το πεδίο 
των μεταβιβασμένων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων στο αναγκαίο για την 
αποτελεσματική εποπτεία των 
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και ομίλων. 

Or. en

Τροπολογία 382
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, κατόπιν 
διμερούς συμφωνίας, να αναθέτουν 
καθήκοντα και αρμοδιότητες σε άλλες 
αρμόδιες εποπτικές αρχές.

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, κατόπιν 
συμφωνιών μεταξύ τους, να αναθέτουν 
καθήκοντα και αρμοδιότητες σε άλλες 
αρμόδιες εποπτικές αρχές. 

Or. en

Τροπολογία 383
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή διευκολύνει την ανάθεση 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
αρμόδιων αρχών, εντοπίζοντας τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που 
μπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από 
κοινού, καθώς επίσης προωθώντας 
βέλτιστες πρακτικές. 

2. Η Αρχή διευκολύνει την ανάθεση 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
αρμόδιων αρχών, εντοπίζοντας τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που 
μπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από 
κοινού, καθώς επίσης προωθώντας 
βέλτιστες πρακτικές και 
προπαρασκευάζοντας τα κατάλληλα 
πολυμερή πλαίσια.  
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Or. en

Τροπολογία 384
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή διευκολύνει την ανάθεση 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
αρμόδιων αρχών, εντοπίζοντας τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που 
μπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από 
κοινού, καθώς επίσης προωθώντας 
βέλτιστες πρακτικές. 

2. Η Αρχή ενθαρρύνει και διευκολύνει την 
ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ αρμόδιων αρχών, εντοπίζοντας τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που 
μπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από 
κοινού, καθώς επίσης προωθώντας 
βέλτιστες πρακτικές. 

Or. en

Τροπολογία 385
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
απορρέει από την ανακατανομή
αρμοδιοτήτων που προβλέπει η
μνημονευόμενη στο άρθρο 1, παράγραφος
2 νομοθεσία. Το δίκαιο της
μεταβιβάζουσας αρχής διέπει τη
διαδικασία, την εφαρμογή και το
διοικητικό και δικαστικό έλεγχο που
αφορούν τις μεταβιβαζόμενες
αρμοδιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβίβαση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μέσον για την
ενίσχυση της συνεργασίας κράτους καταγωγής-κράτους φιλοξενίας μέσω της επιβεβαίωσης της
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εποπτικής πραγματογνωμοσύνης. Η μεταβίβαση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μπορεί να
μειώσει τις επικαλύψεις εποπτικών καθηκόντων και να κάνει πιο ορθολογική την εποπτική
διεργασία καθώς και να μειώσει την επιβάρυνση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Η
μεταβίβαση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μπορεί ακόμη να βοηθήσει στην οικοδόμηση
σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εποπτών και να προωθήσει μια κοινή εποπτική αντίληψη. Οι
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (άρθρο 131) πρέπει να ενισχυθεί με τον ορισμό 
μιας σαφούς νομικής βάσης σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Η αρμόδια αρχή στην
οποία έχει μεταβιβασθεί μια αρμοδιότητα, η εξουσιοδοτημένη αρχή, πρέπει να μπορεί να 
αποφασίζει για ορισμένα θέματα στο δικό της όνομα. Οι αποφάσεις της εξουσιοδοτημένης
αρχής πρέπει να αναγνωρίζονται από την εξουσιοδοτούσα αρχή κι από τις άλλες αρμόδιες 
αρχές ως καθοριστικής σημασίας εντός του πεδίου των μεταβιβασμένων αρμοδιοτήτων. Μπορεί
να χρειαστούν περαιτέρω ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα για να καθορίσουν τις βασικές αρχές 
που θα διέπουν τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 386
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

The Η Αρχή δημοσιεύει κάθε συμφωνία 
ανάθεσης που συνάπτεται από τις αρμόδιες 
αρχές χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
μέσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
σωστή ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Η Αρχή δημοσιεύει κάθε συμφωνία 
ανάθεσης που συνάπτεται από τις αρμόδιες 
αρχές χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
μέσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
σωστή ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Οι συμφωνίες αυτές αναφέρουν τις
αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στις 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Η Αρχή μπορεί να αναθέσει στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της
προληπτικής εποπτείας των κατά το
άρθρο 12α χρηματοπιστωτικών
οργανισμών ευρωπαϊκών διαστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 –  στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) ενθαρρύνει την ανάδειξη των
βέλτιστων πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένου του αποδοτικού
και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ
των εθνικών αρχών και των σχετικών
συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένων
των καταναλωτών και των ενώσεων που
εκπροσωπούν τους μισθωτούς του
κλάδου ως συστατικά στοιχεία μια κοινής
εποπτικής νοοτροπίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σε εθνικό επίπεδο εποπτικές αρχές μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τη συμμετοχή στο έργο
τους των σχετικών συμφεροντούχων όπως είναι οι υπάλληλοι και οι καταναλωτές. Οι μισθωτοί
που εργάζονται στον κλάδο μπορούν να προσφέρουν σημαντικές γνώσεις στις τρέχουσες
εμπορικές πρακτικές των εταιριών -διάρθρωση αμοιβών, συστήματα κινήτρων, προσόντα, 
συνθήκες εργασίας- και στην επίδραση αυτών των πρακτικών επί του προφίλ κινδύνων της 
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εταιρίας.

Τροπολογία 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) διασφαλίζει ότι οι αρχές θα
λαμβάνουν υπόψη τους τις πληροφορίες
που δίνουν οι υπάλληλοι για τις εμπορικές
πρακτικές των εταιριών σε ό,τι αφορά
διάρθρωση αμοιβών, κίνητρα, προσόντα
και συνθήκες εργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σε εθνικό επίπεδο εποπτικές αρχές μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τη συμμετοχή στο έργο
τους των σχετικών συμφεροντούχων όπως είναι οι υπάλληλοι και οι καταναλωτές. Οι μισθωτοί
που εργάζονται στον κλάδο μπορούν να προσφέρουν σημαντικές γνώσεις στις τρέχουσες
εμπορικές πρακτικές των εταιριών -διάρθρωση αμοιβών, συστήματα κινήτρων, προσόντα, 
συνθήκες εργασίας- και στην επίδραση αυτών των πρακτικών επί του προφίλ κινδύνων της 
εταιρίας.

Τροπολογία 390
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συμβάλλει στην κατάρτιση 
ομοιόμορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων υποβολής εκθέσεων·

(γ) συμβάλλει στην παροχή συμβουλών 
στους κατάλληλους ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς φορείς για να βοηθήσει στην 
προώθηση της κατάρτισης ομοιόμορφων 
εποπτικών κανόνων υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
υποβολής εκθέσεων και των λογιστικών 
κανόνων·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕΑ θα παρέχει συμβουλές στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς έκδοσης προτύπων
όποτε απαιτείται εναρμόνιση των διεθνών προτύπων, αλλά δεν θα εμπλέκεται η ίδια στην
κατάρτιση νέων προτύπων όταν αυτό το καθήκον έχει ήδη ανατεθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό ή
διεθνή οργανισμό.

Τροπολογία 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συμβάλλει στην κατάρτιση 
ομοιόμορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων υποβολής εκθέσεων·

(γ) συμβάλλει στην κατάρτιση 
ομοιόμορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
λογιστικών κανόνων και των κανόνων 
υποβολής εκθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συμβάλλει στην κατάρτιση 
ομοιόμορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων υποβολής εκθέσεων·

(γ) συμβάλλει στην κατάρτιση 
ομοιόμορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων υποβολής εκθέσεων και των 
λογιστικών κανόνων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σε εθνικό επίπεδο εποπτικές αρχές μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τη συμμετοχή στο
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έργο τους των σχετικών συμφεροντούχων όπως είναι οι υπάλληλοι και οι καταναλωτές. Οι
μισθωτοί που εργάζονται στον κλάδο μπορούν να προσφέρουν σημαντικές γνώσεις στις
τρέχουσες εμπορικές πρακτικές των εταιριών -διάρθρωση αμοιβών, συστήματα κινήτρων, 
προσόντα, συνθήκες εργασίας- και στην επίδραση αυτών των πρακτικών επί του προφίλ 
κινδύνων της εταιρίας.

Τροπολογία 393
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) επανεξετάζει την εφαρμογή των 
συναφών τεχνικών κανόνων που 
εκδόθηκαν από την Επιτροπή, των 
κατευθυντηρίων γραμμών και των 
συστάσεων που εξέδωσε η Αρχή, και 
προτείνει τροποποιήσεις, αν κρίνει 
σκόπιμο·

(δ) επανεξετάζει την εφαρμογή των 
συναφών κανόνων που εκδόθηκαν ή 
προσυπογράφηκαν από την Επιτροπή, των 
κατευθυντηρίων γραμμών και των 
συστάσεων που εξέδωσε η Αρχή, και 
προτείνει τροποποιήσεις, αν κρίνει 
σκόπιμο·

Or. en

Τροπολογία 394
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή πραγματοποιεί περιοδικά 
αναλύσεις με ομότιμη αξιολόγηση 
ορισμένων ή όλων των δραστηριοτήτων 
των αρμόδιων αρχών, για την περαιτέρω 
βελτίωση της συνέπειας στα αποτελέσματα 
των εποπτικών ελέγχων. Προς το σκοπό 
αυτό η Αρχή αναπτύσσει μεθόδους που θα 
καταστήσουν δυνατή την αντικειμενική 
αξιολόγηση και τη σύγκριση μεταξύ των 
αρχών που εξετάζονται.

1. Η Αρχή οργανώνει και πραγματοποιεί 
περιοδικά αναλύσεις με ομότιμη 
αξιολόγηση ορισμένων ή όλων των 
δραστηριοτήτων των αρμόδιων αρχών, για 
την περαιτέρω βελτίωση της συνέπειας στα 
αποτελέσματα των εποπτικών ελέγχων. 
Προς το σκοπό αυτό η Αρχή αναπτύσσει 
μεθόδους που θα καταστήσουν δυνατή την 
αντικειμενική αξιολόγηση και τη σύγκριση 
μεταξύ των αρχών που εξετάζονται.

Or. en
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Τροπολογία 395
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 –  στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επάρκεια των θεσμικών ρυθμίσεων, 
της στελέχωσης και της πείρας του 
προσωπικού της αρμόδιας αρχής, ειδικώς 
όσον αφορά την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 και 
την ικανότητα αντίδρασης στις εξελίξεις 
της αγοράς·

(α) επάρκεια των ρυθμίσεων της αρμόδιας 
αρχής σε θέματα στελέχωσης και 
διακυβέρνησης, ειδικώς όσον αφορά την 
αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων 
και της νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 και την 
ικανότητα αντίδρασης στις εξελίξεις της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 396
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βαθμός σύγκλισης που επιτεύχθηκε 
στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας 
και στην εποπτική πρακτική, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
κανόνων, των κατευθυντηρίων γραμμών 
και των συστάσεων που εκδόθηκαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8, και βαθμός 
στον οποίο η εποπτική πρακτική 
επιτυγχάνει τους στόχους που ορίζονται 
από το κοινοτικό δίκαιο·

(β) βαθμός σύγκλισης που επιτεύχθηκε 
στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας και στην εποπτική πρακτική, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών 
και εποπτικών κανόνων, των 
κατευθυντηρίων γραμμών και των 
συστάσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα 
άρθρα 7 και 8, και βαθμός στον οποίο η 
εποπτική πρακτική επιτυγχάνει τους 
στόχους που ορίζονται από το ευρωπαϊκό
δίκαιο·

Or. en
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Τροπολογία 397
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει της ομότιμης αξιολόγησης, η 
Αρχή μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς τις 
οικείες αρμόδιες αρχές.

3. Βάσει της ομότιμης αξιολόγησης, η 
Αρχή μπορεί να εκδίδει συστάσεις ή να 
λαμβάνει άλλα ενδεδειγμένα μέτρα προς 
τις οικείες αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 398
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει της ομότιμης αξιολόγησης, η 
Αρχή μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς τις 
οικείες αρμόδιες αρχές.

3. Βάσει της ομότιμης αξιολόγησης, η 
Αρχή μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις προς τις οικείες 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕΑ πρέπει να φροντίζει να εκδίδει όχι μόνο συγκεκριμένες συστάσεις, αλλά και γενικότερες
κατευθυντήριες γραμμές για να ενθαρρύνει τις εναρμονισμένες πρακτικές. Όμως, τούτο πρέπει
να παραμείνει προαιρετικό, λόγω των νομικών εμποδίων σε οποιαδήποτε υποχρεωτική
εναρμόνιση πέρα από αυτήν που ήδη προβλέπεται στο άρθρο 7.
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Τροπολογία 399
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Αρχή δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα
των ομότιμων αξιολογήσεων και τις
βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να
εντοπισθούν μέσα από αυτές τις ομότιμες
αξιολογήσεις.   

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προαχθεί η διαφάνεια, το αποτέλεσμα των ομότιμων αξιολογήσεων και οι βέλτιστες
πρακτικές που μπορούν να εντοπισθούν μέσω αυτών των ομότιμων αξιολογήσεων πρέπει να
δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή προάγει τη συντονισμένη 
κοινοτική απόκριση, μεταξύ άλλων με:

Η Αρχή προάγει τη συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απόκριση, μεταξύ άλλων με:

Or. en

Τροπολογία 401
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) λαμβάνοντας κάθε κατάλληλο μέτρο
σε καταστάσεις χρηματοπιστωτικής
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αστάθειας και κρίσης με σκοπό την
επίτευξη κοινής αντίδρασης με όσο το
δυνατόν πιο γρήγορο και αυτόματο τρόπο
από τις οικείες εθνικές αρμόδιες
εποπτικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) λαμβάνοντας κάθε κατάλληλο μέτρο
σε καταστάσεις χρηματοπιστωτικής
αστάθειας και κρίσης με σκοπό την
διευκόλυνση του συντονισμού των
ενεργειών των οικείων εθνικών αρμοδίων
εποπτικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 a) διευκολύνοντας το συντονισμό των
ενεργειών των οικείων εθνικών αρμοδίων
εποπτικών αρχών·

Or. en
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Τροπολογία 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, η 
Αρχή προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
κοινότητας αξιολογήσεις της ευελιξίας 
βασικών συμμετεχόντων στις 
χρηματαγορές σε αντίξοες εξελίξεις της 
αγοράς. Προς το σκοπό αυτό αναπτύσσει, 
προς εφαρμογή από τις αρμόδιες αρχές:

Ειδικότερα, σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, η 
Αρχή προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολογήσεις της 
ευελιξίας βασικών συμμετεχόντων στις 
χρηματαγορές σε αντίξοες εξελίξεις της 
αγοράς, και των απειλών που αναφύονται 
από τα χαρακτηριστικά των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και από 
τις διεργασίες διανομής. Προς το σκοπό 
αυτό αναπτύσσει, προς εφαρμογή από τις 
αρμόδιες αρχές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη προς τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αποτροπή των
καταχρηστικών πωλήσεων στον τομέα των δανείων και επιδιώκει την προστασία του επενδυτή
στο πεδίο των επενδύσεων (Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τα χαρτοφυλάκια UCITS-
ΟΣΕΚΑ, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ενημέρωση πριν από την 
πώληση, και διαδικασία πώλησης ομαδοποιημένων επενδυτικών προϊόντων για 
μικροεπενδυτές, Packaged Retail Investment Products). Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και
οι διεργασίες πώλησης έχουν σημασία και από άποψη πρόληψης συστημικών κινδύνων και από 
άποψη προστασίας των καταναλωτών. Πρέπει να έχουμε μια σαφή δέσμευση ότι θα
περιληφθούν ρητά στο πεδίο του άρθρου 17, που θεωρείται ότι προσδιορίζεται με τη γενική 
έκφραση των "αντίξοων εξελίξεων της αγοράς".

Τροπολογία 405
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, η 
Αρχή προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
κοινότητας αξιολογήσεις της ευελιξίας 
βασικών συμμετεχόντων στις 

Η Αρχή περιλαμβάνει στην ανάλυσή της
μια οικονομική ανάλυση των αγορών 
ασφαλίσεων και επαγγελματικών 
συντάξεων, και της επίδρασης των 
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χρηματαγορές σε αντίξοες εξελίξεις της 
αγοράς. Προς το σκοπό αυτό αναπτύσσει, 
προς εφαρμογή από τις αρμόδιες αρχές:

πιθανών εξελίξεων της αγοράς επ΄αυτών. 
Ειδικότερα, σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, η 
Αρχή προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολογήσεις της 
ευελιξίας βασικών συμμετεχόντων στις 
χρηματαγορές σε αντίξοες εξελίξεις της 
αγοράς. Προς το σκοπό αυτό αναπτύσσει, 
προς εφαρμογή από τις αρμόδιες αρχές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση της οικονομικής ανάλυσης θα επιτρέψει στην ΕΕΑ να λαμβάνει πιο τεκμηριωμένες
αποφάσεις για την επίδραση των ενεργειών της επί της ευρύτερης αγοράς και για την επίδραση
των εξελίξεων της ευρύτερης αγοράς επί των ενεργειών της. Τούτο συμβαδίζει με τις βέλτιστες
πρακτικές σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) κοινές μεθοδολογίες αξιολόγησης της 
επίπτωσης των χαρακτηριστικών ενός
προϊόντος και των διεργασιών πώλησης
επί της χρηματοπιστωτικής θέσης ενός
χρηματοπιστωτικού οργανισμού και επί
του επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη προς τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αποτροπή των
καταχρηστικών πωλήσεων στον τομέα των δανείων και επιδιώκει την προστασία του επενδυτή
στο πεδίο των επενδύσεων (Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τα χαρτοφυλάκια UCITS-
ΟΣΕΚΑ, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ενημέρωση πριν από την 
πώληση, και διαδικασία πώλησης ομαδοποιημένων επενδυτικών προϊόντων για 
μικροεπενδυτές, Packaged Retail Investment Products). Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και
οι διεργασίες πώλησης έχουν σημασία και από άποψη πρόληψης συστημικών κινδύνων και από 
άποψη προστασίας των καταναλωτών. Πρέπει να έχουμε μια σαφή δέσμευση ότι θα
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περιληφθούν ρητά στο πεδίο του άρθρου 17, που θεωρείται ότι προσδιορίζεται με τη γενική 
έκφραση των "αντίξοων εξελίξεων της αγοράς".

Τροπολογία 407
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη 
των διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σημείων, συνεργαζόμενη στενά με 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

3. Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή κάλυψη 
των διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σημείων, συνεργαζόμενη στενά με 
την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών
Συντάξεων) και με την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Τραπεζών) μέσω της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Κοινή 
Συμβουλευτική Επιτροπή).

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να γραφεί ότι η Κοινή Συμβουλευτική Επιτροπή έχει τον βασικό ρόλο στον ενδο-
ΕΕΑ συντονισμό.

Τροπολογία 408
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή
Ένωση σε όλους τους διεθνείς φορείς που
αφορούν τις ρυθμίσεις και την εποπτεία
των οργανισμών που υπάγονται στη
νομοθεσία που μνημονεύεται στο άρθρο
1, παράγραφος 2. Οι αρμόδιες εθνικές
αρχές μπορούν να συνεχίσουν να
συμμετέχουν σε αυτούς τους φορείς κατά
το σκέλος που αφορά εθνικά ζητήματα
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και ζητήματα υπαγόμενα στα δικά τους
καθήκοντα και στις δικές τους
αρμοδιότητες σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, η
Αρχή μπορεί να αναπτύσσει επαφές με 
εποπτικές αρχές από τρίτες χώρες. Μπορεί 
να προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις με 
διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών.

Η Αρχή αναπτύσσει επαφές με εποπτικές 
αρχές από τρίτες χώρες. Μπορεί να 
προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις με 
διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή συμβάλλει στην εκπροσώπηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους
διεθνείς φορείς που αφορούν τις
ρυθμίσεις και την εποπτεία των
οργανισμών που υπάγονται στη
νομοθεσία που μνημονεύεται στο άρθρο
1, παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει πράξεις
κατ΄εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα
άρθρα 7α έως 7δ με σκοπό την έκδοση
των προβλεπόμενων στο δεύτερο εδάφιο
αποφάσεων ισοδυναμίας.

Or. en

Τροπολογία 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Έκθεσή της, η Αρχή μπορεί να
παραθέσει τις διοικητικές διευθετήσεις
και τις αποφάσεις ισοδυναμίας που έχουν
συμφωνηθεί με διεθνείς οργανισμούς ή
διοικήσεις ή με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή
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μπορεί να συμμετέχει σε όλους τους
διεθνείς φορείς που αφορούν τις
ρυθμίσεις και την εποπτεία των
οργανισμών που μνημονεύονται στο
άρθρο 1, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 414
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τις προληπτικές 
αξιολογήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 
που υπόκεινται στους όρους της οδηγίας 
2007/44/EΚ, η Αρχή μπορεί, κατόπιν ίδιας 
πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήματος 
οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, να εκδώσει 
και να δημοσιεύσει γνώμη για προληπτική 
αξιολόγηση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί 
από κάθε αρχή ενός κράτους μέλους. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 20.

2. Όσον αφορά τις προληπτικές 
αξιολογήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 
που υπόκεινται στους όρους της οδηγίας 
2007/44/EΚ, η Αρχή μπορεί, κατόπιν ίδιας 
πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήματος 
οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, να 
εποπτεύει τις αξιολογήσεις και να παρέχει 
καθοδήγηση με σκοπό τον εξορθολογισμό 
και τη διασφάλιση συνθηκών ισοτιμίας, 
και να εκδώσει και να δημοσιεύσει γνώμη 
για προληπτική αξιολόγηση η οποία πρέπει 
να εφαρμοστεί από κάθε αρχή ενός 
κράτους μέλους. Εφαρμόζεται το άρθρο 
20. 

Or. en

Τροπολογία 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά από αίτημα της Αρχής, οι 
αρμόδιες αρχές και άλλες δημόσιες αρχές 
των κρατών μελών της παρέχουν όλες τις 

1. Μετά από αίτημα της Αρχής, οι 
αρμόδιες αρχές και άλλες δημόσιες αρχές 
των κρατών μελών της παρέχουν όλες τις 
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απαραίτητες πληροφορίες προς εκπλήρωση 
των καθηκόντων που της ανατίθενται με 
τον παρόντα κανονισμό.

απαραίτητες πληροφορίες προς εκπλήρωση 
των καθηκόντων που της ανατίθενται με 
τον παρόντα κανονισμό, υπό τον όρο ότι ο 
εξουσιοδοτούμενος έχει νόμιμη πρόσβαση 
στα σχετικά δεδομένα, και υπό τον όρο 
ότι η αίτηση παροχής πληροφοριών είναι 
ανάλογη προς τη φύση των 
συγκεκριμένων καθηκόντων.

Or. en

Τροπολογία 416
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά από αίτημα της Αρχής, οι 
αρμόδιες αρχές και άλλες δημόσιες αρχές
των κρατών μελών της παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες προς εκπλήρωση 
των καθηκόντων που της ανατίθενται με 
τον παρόντα κανονισμό.

1. Μετά από αίτημα της Αρχής, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της 
παρέχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες προς εκπλήρωση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης η Αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήματα.

Επίσης η Αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήματα, υπό τον όρο ότι οι αρμόδιες 
αρχές όντως διαθέτουν τέτοιες 
πληροφορίες. Εάν οι αρμόδιες αρχές δεν
συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες, η Αρχή 
πρέπει  να ετοιμάσει το έδαφος για 
τέτοιες αιτήσεις τροποποιώντας τους 
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τεχνικούς κανόνες του άρθρου 7 σε ό,τι 
αφορά την υποβολή εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης η Αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήματα.

Επίσης η Αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήματα. Οι αιτήσεις αυτές
χρησιμοποιούν το format της κοινής
έκθεσης που πρέπει να συμπληρώνεται 
όποτε χρειαστεί σε ενιαίο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 419
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις αρμόδιες αρχές και άλλες 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών, η 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο 
αίτημα απευθείας στους οικείους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές και σε 
άλλα μέρη. Σχετικά με αυτά τα αιτήματα 
ενημερώσει τις οικείες αρμόδιες αρχές.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις αρμόδιες αρχές και άλλες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών, η Αρχή μπορεί 
να απευθύνει αιτιολογημένο αίτημα 
απευθείας στους οικείους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές και σε άλλα μέρη. 
Σχετικά με αυτά τα αιτήματα ενημερώσει 
τις οικείες αρμόδιες αρχές.

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις αρμόδιες αρχές και άλλες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών, η Αρχή μπορεί 
να απευθύνει αιτιολογημένο αίτημα 
απευθείας στους οικείους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές και σε άλλα μέρη, υπό 
τον όρο ότι το κόστος παροχής αυτών 
των πληροφοριών στην Αρχή είναι 
ανάλογο προς τη φύση των πληροφοριών. 
Σχετικά με αυτά τα αιτήματα ενημερώσει 
τις οικείες αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 421
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος της Αρχής, οι 
αρμόδιες αρχές και οι λοιπές δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών τη βοηθούν στη 
συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 422
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Μετά από αίτημα μιας εθνικής
εποπτικής αρχής κράτους μέλους, η Αρχή
παρέχει κάθε τέτοια πληροφορία που
είναι απαραίτητη για να μπορέσει η
εθνική αρχή να εκτελέσει τα καθήκοντά
της, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη
εθνική αρχή διαθέτει τις κατάλληλες
διατάξεις εμπιστευτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ροή πληροφοριών μεταξύ μιας εθνικής αρχής και της ΕΕΑ πρέπει να είναι αμφίδρομη, με την
εθνική αρχή να μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από την ΕΕΑ.

Τροπολογία 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Μετά από αίτημα μιας εθνικής
εποπτικής αρχής κράτους μέλους, η Αρχή
παρέχει κάθε τέτοια πληροφορία που
είναι απαραίτητη για να μπορέσει η
εθνική αρχή να εκτελέσει τα καθήκοντά
της, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη
εθνική αρχή διαθέτει τις κατάλληλες
διατάξεις εμπιστευτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή συνεργάζεται στενά με το 
ΕΣΣΚ. Παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά 
διαστήματα και επικαιροποιημένες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του. Όλα τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του τα οποία 
όμως δεν υπάρχουν σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή παρέχονται χωρίς 
χρονοτριβή στο ΕΣΣΚ μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο [15] του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
.…./… [ΕΣΣΚ].

2. Η Αρχή συνεργάζεται στενά με το 
ΕΣΣΚ. Παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά 
διαστήματα και επικαιροποιημένες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του. Όλα τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του τα οποία 
όμως δεν υπάρχουν σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή παρέχονται χωρίς 
χρονοτριβή στο ΕΣΣΚ μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο [15] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.…./… [ΕΣΣΚ]. Η Αρχή αναπτύσσει το
κατάλληλο πρωτόκολλο για την
κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών
που αφορούν συγκεκριμένους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 425
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή συνεργάζεται στενά με το 
ΕΣΣΚ. Παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά 
διαστήματα και επικαιροποιημένες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του. Όλα τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του τα οποία 
όμως δεν υπάρχουν σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή παρέχονται χωρίς 
χρονοτριβή στο ΕΣΣΚ μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα, όπως καθορίζεται 

2. Η Αρχή συνεργάζεται στενά με το 
ΕΣΣΚ. Παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά 
διαστήματα και επικαιροποιημένες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του. Όλα τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του τα οποία 
όμως δεν υπάρχουν σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή παρέχονται χωρίς 
χρονοτριβή στο ΕΣΣΚ μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα, όπως καθορίζεται 



PE439.919v01-00 72/95 AM\809369EL.doc

EL

στο άρθρο [15] του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
.…./… [ΕΣΣΚ].

στο άρθρο [15] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.…./… [ΕΣΣΚ]. Η Αρχή αναπτύσσει το
κατάλληλο πρωτόκολλο για την
κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών
που αφορούν συγκεκριμένους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται ομάδα 
συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται ομάδα 
συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών. Η Ομάδα Συμφεροντούχων
καλείται να γνωμοδοτήσει για κάθε 
σχετική απόφαση και ενέργεια της αρχής. 
Εάν σε επείγουσες περιπτώσεις η άμεση
διαβούλευση είναι αδύνατη, η Ομάδα
Συμφεροντούχων πρέπει να ενημερώνεται 
το ταχύτερο δυνατόν για την απόφαση 
που ελήφθη.

Or. en

Τροπολογία 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται ομάδα 

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται ομάδα 
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συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών. Η Ομάδα Συμφεροντούχων
πρέπει να καλείται να γνωμοδοτήσει για
κάθε σημαντική απόφαση και ενέργεια
της Αρχής, και ιδιαίτερα για κάθε
απόφαση που έχει υποβληθεί στo
Συμβούλιο Εποπτών της Αρχής ή που 
έχει ληφθεί από αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 22 δεν διευκρινίζει το συμβουλευτικό ρόλο της Ομάδας. Πρέπει να αποφύγουμε την
τρέχουσα πρακτική της Συμβουλευτικής Ομάδας Συμμετεχόντων στις Αγορές ΕΡΑΑΚΑ, που δεν 
καλείται να γνωμοδοτήσει για όλες τις βασικές αποφάσεις της Επιτροπής.

Τροπολογία 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται ομάδα 
συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

1. Ως βοήθεια για τη διευκόλυνση της 
διαβούλευσης με συμφεροντούχους 
τομέων σχετικών με τα καθήκοντα της 
Αρχής, συγκροτείται ομάδα 
συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

Or. en

Τροπολογία 429
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
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μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές, τους επενδυτές και 
τους χρήστες χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών.

μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπαλλήλους 
τους καθώς και τους καταναλωτές, τους 
επενδυτές και τους χρήστες 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η Ομάδα
Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και
Αγορών αποτελείται από τουλάχιστον 10 
εκπροσώπους των καταναλωτών και των
χρηστών υπό την ιδιότητα π.χ. των
επενδυτών, από 5 εκπροσώπους των
υπαλλήλων, από 5 ανεξάρτητους
ακαδημαϊκούς ανωτάτου επιπέδου και
από μέχρι 10 εκπροσώπους των 
οργανώσεων των εποπτευόμενων 
οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 430
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
της Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους 
καθώς και τους καταναλωτές, τους 
επενδυτές και τους χρήστες 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη. Μέχρι 15 από τα μέλη 
εκπροσωπούν τους συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές. Τουλάχιστον 5 από τα 
μέλη εκπροσωπούν τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, τους υπαλλήλους τους (π.χ. 
συνδικάτα) και τους καταναλωτές, τους 
επενδυτές και τους χρήστες 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Τουλάχιστον 5 από τα μέλη είναι 
ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί ανωτάτου 
επιπέδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σωστό είναι να εκπροσωπείται καταλλήλως ο κλάδος, δεδομένης της περίπλοκης και
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εξειδικευμένης φύσης ορισμένων από τις γνωματεύσεις που αναμένεται να εκδίδει η ομάδα
συμφεροντούχων. Πάντως, ο κλάδος δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το ήμισυ των μελών, 
πρέπει δε να είναι παρόντες και ακαδημαϊκοί για να προσφέρουν πρόσθετη αμερόληπτη
πραγματογνωμοσύνη.

Τροπολογία 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές, τους επενδυτές και 
τους χρήστες χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της ΕΕ, 
τους υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές, τους επενδυτές και τους 
χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Κανένας συμφεροντούχος της ομάδας δεν
διαθέτει γενική πλειοψηφία. Κάθε υπο-
ομάδα συμφεροντούχων αποτελείται από
ίσο αριθμό εκπροσώπων. Τουλάχιστον 5 
θέσεις στην ομάδα συμφεροντούχων
προορίζονται για εκπροσώπους των 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη "αναλογικά" δεν είναι σαφής. Η εκπροσώπηση των συμφεροντούχων εντός της ομάδας 
δεν πρέπει να αναπαράγει την κατάσταση στις πιο πρόσφατες και στις παρούσες κοινοτικές 
ομάδες συμφεροντούχων και εμπειρογνωμόνων, όπου οι εκπρόσωποι του κλάδου ξεπερνούν 
κατά πολύ τους εκπροσώπους των άλλων συμφεροντούχων. Συνεπώς, κάθε υπο-ομάδα
συμφεροντούχων πρέπει να διαθέτει ίσο αριθμό εκπροσώπων. Πρέπει να διασφαλιστεί μια
διαρκής γνωμοδότηση της ομάδας συμφεροντούχων, πράγμα που σίγουρα δεν επιτυγχάνεται με 
μόνο δυο συνεδριάσεις κατ΄έτος.
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Τροπολογία 432
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους 
καθώς και τους καταναλωτές, τους 
επενδυτές και τους χρήστες 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους χρήστες 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Τουλάχιστον 5 από τα μέλη είναι
ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί ανωτάτου
επιπέδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ομάδα επικουρεί την αρμόδια αρχή παρέχοντας τεχνικές συμβουλές και πρέπει να
εκπροσωπεί όλους τους συμφεροντούχους. Εφόσον και οι καταναλωτές και οι επενδυτές είναι
χρήστες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν χρειάζεται να αναφέρονται ρητά ως ομάδες. 
Οι υπάλληλοι πάλι δεν επηρεάζονται από τα εποπτικά μέτρα.

Τροπολογία 433
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους 
καθώς και τους καταναλωτές, τους 
επενδυτές και τους χρήστες 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
ΕΕ και τους χρήστες χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Τουλάχιστον 5 από τα μέλη
είναι ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί ανωτάτου
επιπέδου.

Or. en
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Τροπολογία 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές, τους επενδυτές και 
τους χρήστες χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
ΕΕ, τους υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές, τους επενδυτές και τους 
χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Κανένας συμφεροντούχος στην ομάδα δεν
είναι σε ισχυρότερη θέση από τους 
άλλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει από κάθε άποψη να διασφαλιστεί η σωστή και ισότιμη λειτουργία της ομάδας
συμφεροντούχων. Η λέξη "αναλογικά" πρέπει να διευκρινιστεί.  Πρέπει να διασφαλιστεί μια
διαρκής γνωμοδότηση της ομάδας συμφεροντούχων, πράγμα που σίγουρα δεν επιτυγχάνεται με 
μόνο δυο συνεδριάσεις κατ΄έτος. 

Τροπολογία 435
Thijs Berman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές, τους επενδυτές και 
τους χρήστες χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
ΕΕ, τους εκπροσώπους συνδικάτων 
καθώς και τους εκπροσώπους 
οργανώσεων καταναλωτών, τους 
επενδυτές και τους χρήστες 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα συνδικάτα και οι οργανώσεις καταναλωτών είναι οι οργανωμένοι εκπρόσωποι των
υπαλλήλων και των καταναλωτών. Λόγω της βαθειάς τους γνώσης των διατομεακών
δραστηριοτήτων είναι σε καλύτερη θέση για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των υπαλλήλων
και των καταναλωτών στην Ομάδα Συμφεροντούχων.

Τροπολογία 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές, τους επενδυτές και 
τους χρήστες χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπαλλήλους 
τους καθώς και τους καταναλωτές, τους 
επενδυτές και τους χρήστες 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 437
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ομάδα μπορεί να συγκροτεί ομάδες
εργασίας επί τεχνικών ζητημάτων στις
οποίες και άλλοι εμπειρογνώμονες
μπορούν να διοριστούν για να
διασφαλίσουν την απαραίτητη τεχνική
πραγματογνωμοσύνη.

Or. en
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Τροπολογία 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον 5 από τα μέλη είναι
ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί ανωτάτου
επιπέδου.

Or. en

Τροπολογία 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη που εκπροσωπούν επαγγελματίες
συμμετέχοντες της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων
τους, δεν υπερβαίνουν τα 15. Τουλάχιστον
5 από αυτά πρέπει να εκπροσωπούν τους 
υπαλλήλους.

Or. en

Τροπολογία 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών Αξιών 
και Αγορών συνεδριάζει τουλάχιστον δύο

Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών Αξιών 
και Αγορών συνεδριάζει τουλάχιστον 
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φορές το χρόνο. τέσσερις φορές το χρόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη "αναλογικά" δεν είναι σαφής. Η εκπροσώπηση των συμφεροντούχων εντός της ομάδας 
δεν πρέπει να αναπαράγει την κατάσταση στις πιο πρόσφατες και στις παρούσες κοινοτικές 
ομάδες συμφεροντούχων και εμπειρογνωμόνων, όπου οι εκπρόσωποι του κλάδου ξεπερνούν 
κατά πολύ τους εκπροσώπους των άλλων συμφεροντούχων. Συνεπώς, κάθε υπο-ομάδα
συμφεροντούχων πρέπει να διαθέτει ίσο αριθμό εκπροσώπων. Πρέπει να διασφαλιστεί μια
διαρκής γνωμοδότηση της ομάδας συμφεροντούχων, πράγμα που σίγουρα δεν επιτυγχάνεται με 
μόνο δυο συνεδριάσεις κατ΄έτος.

Τροπολογία 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών Αξιών 
και Αγορών συνεδριάζει τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο.

Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών Αξιών 
και Αγορών συνεδριάζει τουλάχιστον 
τέσσερις φορές το χρόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει από κάθε άποψη να διασφαλιστεί η σωστή και ισότιμη λειτουργία της ομάδας
συμφεροντούχων. Η λέξη "αναλογικά" πρέπει να διευκρινιστεί.  Πρέπει να διασφαλιστεί μια
διαρκής γνωμοδότηση της ομάδας συμφεροντούχων, πράγμα που σίγουρα δεν επιτυγχάνεται με 
μόνο δυο συνεδριάσεις κατ΄έτος.

Τροπολογία 442
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών Αξιών 
και Αγορών συνεδριάζει τουλάχιστον δύο

Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών Αξιών 
και Αγορών συνεδριάζει τουλάχιστον 
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φορές το χρόνο. τέσσερις φορές το χρόνο.

Or. en

Τροπολογία 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών Αξιών 
και Αγορών συνεδριάζει τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο.

Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών Αξιών 
και Αγορών συνεδριάζει τουλάχιστον ανά 
τρίμηνο.

Or. en

Τροπολογία 444
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέλη της ομάδας συμφεροντούχων 
Κινητών Αξιών και Αγορών ορίζονται από 
το συμβούλιο εποπτών της Αρχής, μετά 
από προτάσεις των οικείων 
συμφεροντούχων.

3. Τα μέλη της ομάδας συμφεροντούχων 
Κινητών Αξιών και Αγορών ορίζονται από 
το συμβούλιο εποπτών της Αρχής, μετά 
από προτάσεις των οικείων 
συμφεροντούχων. Οι Συμφεροντούχοι
έχουν πραγματική συμμετοχή στην
επιλογή των αντίστοιχων εκπροσώπων 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ομάδα συμφεροντούχων θα λειτουργεί κατά τρόπο που όλοι οι
συμφεροντούχοι της ομάδας θα έχουν στην πράξη τις ίδιες συνθήκες και τις ίδιες δυνατότητες
να συμβάλουν στο έργο της. Τούτο σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των συμφεροντούχων δεν πρέπει
να εξαρτώνται από τα μέσα των οργανώσεων που εκπροσωπούν, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα
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συνεπιφέρει μεγάλες ανισότητες στην ποσότητα και την ποιότητα του έργου που οι διάφοροι
εκπρόσωποι μπορούν πράγματι να διεκπεραιώσουν. Τούτο ισχύει για τους εκπροσώπους των
υπαλλήλων του κλάδου, των καταναλωτών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και άλλων. 

Τροπολογία 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο μέτρο του δυνατού, κατά τη λήψη 
της απόφασής του το συμβούλιο εποπτών 
εξασφαλίζει κατάλληλα τη γεωγραφική 
ισορροπία και την εκπροσώπηση των 
συμφεροντούχων από ολόκληρη την 
Κοινότητα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 446
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο μέτρο του δυνατού, κατά τη λήψη της 
απόφασής του το συμβούλιο εποπτών 
εξασφαλίζει κατάλληλα τη γεωγραφική 
ισορροπία και την εκπροσώπηση των 
συμφεροντούχων από ολόκληρη την 
Κοινότητα.

Κατά τη λήψη της απόφασής του το 
συμβούλιο εποπτών εξασφαλίζει ότι όλα 
τα μέλη που δεν εκπροσωπούν 
επαγγελματίες συμμετέχοντες της αγοράς 
ή τους υπαλλήλους τους θα 
κοινοποιήσουν κάθε πιθανή σύγκρουση 
συμφερόντων. Εξασφαλίζει επίσης στο
μέτρο του δυνατού κατάλληλα τη 
γεωγραφική ισορροπία και την 
εκπροσώπηση των συμφεροντούχων από 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ομάδα συμφεροντούχων θα λειτουργεί κατά τρόπο που όλοι οι
συμφεροντούχοι της ομάδας θα έχουν στην πράξη τις ίδιες συνθήκες και τις ίδιες δυνατότητες
να συμβάλουν στο έργο της. Τούτο σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των συμφεροντούχων δεν πρέπει
να εξαρτώνται από τα μέσα των οργανώσεων που εκπροσωπούν, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα
συνεπιφέρει μεγάλες ανισότητες στην ποσότητα και την ποιότητα του έργου που οι διάφοροι
εκπρόσωποι μπορούν πράγματι να διεκπεραιώσουν. Τούτο ισχύει για τους εκπροσώπους των
υπαλλήλων του κλάδου, των καταναλωτών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και άλλων.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 447
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο μέτρο του δυνατού, κατά τη λήψη της 
απόφασής του το συμβούλιο εποπτών 
εξασφαλίζει κατάλληλα τη γεωγραφική 
ισορροπία και την εκπροσώπηση των 
συμφεροντούχων από ολόκληρη την 
Κοινότητα.

Στο μέτρο του δυνατού, κατά τη λήψη της 
απόφασής του το συμβούλιο εποπτών 
εξασφαλίζει κατάλληλα την ισορροπία 
από άποψη γεωγραφίας και φύλων και 
την εκπροσώπηση των συμφεροντούχων 
από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 448
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
Κινητών Αξιών και Αγορών.

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων
Κινητών Αξιών και Αγορών και την
δέουσα επιστροφή των δαπανών ταξιδίου
και διαμονής, καθώς και ένα επίδομα 
συμμετοχής στις εργασίες για τα μέλη 
εκείνα για τα οποία τυχόν μη επιστροφή 
εξόδων θα καθιστούσε απαγορευτική τη 
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συμμετοχή τους. Ο ευρωπαϊκός
προϋπολογισμός προβλέπει επίσης τη
δέουσα χρηματοδότηση ενός κέντρου 
πραγματογνωμοσύνης όπου 
επαγγελματίες εμπειρογνώμονες επί 
θεμάτων ρύθμισης και εποπτείας 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα 
μπορούν να παρέχουν τεχνικές συμβουλές 
αποκλειστικά προς την πλευρά των 
οργανώσεων επενδυτών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και καταναλωτών 
προκειμένου να παράσχουν υποστήριξη 
στη δική τους συμβολή στις 
συμβουλευτικές ομάδες συμφεροντούχων.

Or. en

Τροπολογία 449
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
Κινητών Αξιών και Αγορών.

Η Αρχή εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες και επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
Κινητών Αξιών και Αγορών. Τα μέλη που
δεν είναι επαγγελματίες αποζημιώνονται
δεόντως για την εργασία τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ομάδα συμφεροντούχων θα λειτουργεί κατά τρόπο που όλοι οι
συμφεροντούχοι της ομάδας θα έχουν στην πράξη τις ίδιες συνθήκες και τις ίδιες δυνατότητες
να συμβάλουν στο έργο της. Τούτο σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των συμφεροντούχων δεν πρέπει
να εξαρτώνται από τα μέσα των οργανώσεων που εκπροσωπούν, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα
συνεπιφέρει μεγάλες ανισότητες στην ποσότητα και την ποιότητα του έργου που οι διάφοροι
εκπρόσωποι μπορούν πράγματι να διεκπεραιώσουν. Τούτο ισχύει για τους εκπροσώπους των
υπαλλήλων του κλάδου, των καταναλωτών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και άλλων.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 450
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας προϋπολογισμός καταρτίζεται για
τα μέλη της Ομάδας Συμφεροντούχων
Κινητών Αξιών και Αγορών που
εκπροσωπούν μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς. Ο προϋπολογισμός αυτός
εγκρίνεται από το Συμβούλιο Εποπτών
και είναι αρκετός ώστε να καλύπτει τις 
δαπάνες που σχετίζονται με την 
οργάνωση προπαρασκευαστικών 
συνεδριάσεων και την παρουσία σε αυτές 
καθώς και με την διενέργεια εξωτερικών 
ερευνών και την έκδοση γνωμοδοτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ομάδα συμφεροντούχων θα λειτουργεί κατά τρόπο που όλοι οι
συμφεροντούχοι της ομάδας θα έχουν στην πράξη τις ίδιες συνθήκες και τις ίδιες δυνατότητες
να συμβάλουν στο έργο της. Τούτο σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των συμφεροντούχων δεν πρέπει
να εξαρτώνται από τα μέσα των οργανώσεων που εκπροσωπούν, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα
συνεπιφέρει μεγάλες ανισότητες στην ποσότητα και την ποιότητα του έργου που οι διάφοροι
εκπρόσωποι μπορούν πράγματι να διεκπεραιώσουν. Τούτο ισχύει για τους εκπροσώπους των
υπαλλήλων του κλάδου, των καταναλωτών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και άλλων.
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Τροπολογία 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέπεται η δέουσα οικονομική
αποζημίωση για τα μέλη της ομάδας
συμφεροντούχων που εκπροσωπούν μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 - εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέπεται η δέουσα οικονομική
αποζημίωση για τα μέλη της ομάδας
συμφεροντούχων που εκπροσωπούν μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει από κάθε άποψη να διασφαλιστεί η σωστή και ισότιμη λειτουργία της ομάδας
συμφεροντούχων.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ομάδα συμφεροντούχων θα λειτουργεί κατά τρόπο που όλοι οι
συμφεροντούχοι της ομάδας θα έχουν στην πράξη τις ίδιες συνθήκες και τις ίδιες δυνατότητες
να συμβάλουν στο έργο της. Τούτο σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των συμφεροντούχων δεν πρέπει
να εξαρτώνται από τα μέσα των οργανώσεων που εκπροσωπούν, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα
συνεπιφέρει μεγάλες ανισότητες στην ποσότητα και την ποιότητα του έργου που οι διάφοροι
εκπρόσωποι μπορούν πράγματι να διεκπεραιώσουν. Τούτο ισχύει για τους εκπροσώπους των
υπαλλήλων του κλάδου, των καταναλωτών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και άλλων.
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Τροπολογία 453
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η θητεία των μελών της ομάδας 
συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών διαρκεί δυόμιση έτη και τη λήξη 
της ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής.

4. Η θητεία των μελών της ομάδας 
συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών διαρκεί πέντε έτη και τη λήξη της 
ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 454
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη μπορούν να υπηρετήσουν επί δυο 
διαδοχικές θητείες. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Ομάδας Συμφεροντούχων από τη διοίκηση
της Αρχής, ο πρόεδρός της πρέπει να ορίζεται από τα μέλη της και όχι από τη διοίκηση της
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Αρχής.

Τροπολογία 456
Thijs Berman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Για την εκπλήρωση των
συμβουλευτικών της καθηκόντων η
Ομάδα Συμφεροντούχων λαμβάνει κάθε
αναγκαία πληροφορία από την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ομάδα Συμφεροντούχων εξαρτάται πλήρως από την Αρχή για την ενημέρωσή της. Όταν η
Αρχή ζητεί μια γνωμοδότηση, θα πρέπει και να διευκολύνει την πρόσβαση της Ομάδας
Συμφεροντούχων στις σχετικές πληροφορίες.

Τροπολογία 457
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής τα οποία 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

5. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής , 
συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης 
κοινών θέσεων με την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Τραπεζών) και την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων) κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 42, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα καθήκοντα που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ομάδα Συμφεροντούχων πρέπει επίσης να μπορεί να συμβάλει δεόντως στην λήψη
αποφάσεων για χρηματο-οικονομικές εταιρίες ετερογενών εκμεταλλεύσεων (financial
conglomerates) εάν αυτές έχουν τραπεζικές δραστηριότητες και κάθε άλλο καθήκον
καλυπτόμενο από την ΕΕΑ, αν και κεντρικός πυρήνας της θα παραμείνουν τα άρθρα 7 και 8.

Τροπολογία 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα
καθήκοντα της Αρχής τα οποία 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

5. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών υποβάλλει στην Αρχή 
γνώμες και συμβουλές για οποιοδήποτε 
θέμα. Κάθε σύγκρουση συμφερόντων των 
μελών της Ομάδα Συμφεροντούχων
Κινητών Αξιών και Αγορών 
δημοσιοποιείται όποτε η Ομάδα 
Συμφεροντούχων εκδίδει γνωμοδοτήσεις 
και συμβουλές.

Or. en

Τροπολογία 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής τα οποία
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

5. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής τα οποία 
καθορίζονται στα άρθρα 7 έως 19.
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Αιτιολόγηση

Χρειάζεται, διότι η διενέργεια ομότιμων αξιολογήσεων (άρθρο 15) και η οικοδόμηση κοινής
εποπτικής νοοτροπίας (άρθρο 14) θα αποβούν καθοριστικής σημασίας. Οι νέες πρακτικές
πρέπει να περιλαμβάνουν και τις τρέχουσες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων στο
εποπτικό πεδίο καθώς κι έναν διαρκή κοινωνικό διάλογο. Επίσης σημαντικό είναι να
διασφαλιστεί η διαβούλευση για την εποπτεία και αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς (άρθρο
17), δεδομένου ότι οι συμφεροντούχοι μπορούν να συμβάλουν με τις κατάλληλες πληροφορίες
και αξιολογήσεις στον τρόπο με τον οποίο οι τρέχουσες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
μπορούν να επηρεάσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η διαβούλευση έχει σημασία σε
ό,τι αφορά τα σώματα εποπτών (άρθρο 12) προκειμένου να παρακολουθούνται η ανάπτυξη και 
η αποτελεσματικότητα των εν λόγω σωμάτων και οι πρακτικές τους. 

Τροπολογία 460
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής τα οποία 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

5. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής τα οποία 
καθορίζονται στα άρθρα 7 έως 19.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Ομάδα των Συμφεροντούχων θα καλείται δεόντως να γνωμοδοτεί
για κάθε ζήτημα που αφορά τους συμφεροντούχους. Η Ομάδα Συμφεροντούχων Τραπεζών
πρέπει να καλείται να γνωμοδοτεί για ένα ευρύτερο φάσμα καθηκόντων που περιγράφονται από
το άρθρο 7 έως το άρθρο 19. 

Εάν η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από την Αρχή, πολύ πιθανόν να κατακλύζει  την ομάδα
συμφεροντούχων με εκθέσεις άνευ σημασίας.

Οι ομάδες συμφεροντούχων αναλόγως του κλάδου που θα εκπροσωπούν θα έχουν διαφορετικά 
συμφέροντα και διαφορετικές απόψεις. Οι καταναλωτές και οι άλλοι χρήστες θα δικαιούνται να 
δώσουν τη γνώμη τους, που δεν θα απηχεί αναγκαστικά τη γνώμη της πλειοψηφίας της ομάδας 
συμφεροντούχων. 

Τροπολογία 461
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής τα οποία 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

5. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής τα οποία 
καθορίζονται στα άρθρα 7 , 8 , 9 και 10.

Or. en

Τροπολογία 462
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ομάδα Συμφεροντούχων Κινητών
Αξιών και Αγορών αποφασίζει επί των
ζητημάτων που ενδείκνυνται για
γνωμοδότηση όπως επίσης μπορεί να
επηρεάζει την ημερήσια διάταξη των
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συνεδριάσεων. Οι  εκπρόσωποι της κάθε
ομάδας έχουν τη δυνατότητα να
συμβάλουν στις συζητήσεις. Η τελική
απόφαση επί των προτεινόμενων
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
λαμβάνεται από την Ομάδα
Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και
Αγορών, με την κάθε υπο-ομάδα 
συμφεροντούχων να δικαιούται να 
κρατήσει στην ημερήσια διάταξη τα δικά 
της προταθέντα θέματα. Κάθε υπο-ομάδα
συμφεροντούχων είναι ελεύθερη να
υποβάλει τις γνωμοδοτήσεις και
συμβουλές της στην Αρχή, χωρίς αυτές
να αποτελούν αναγκαστικά
γνωμοδοτήσεις της πλειοψηφίας της 
Ομάδας Συμφεροντούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ομάδες συμφεροντούχων αναλόγως του κλάδου που θα εκπροσωπούν θα έχουν διαφορετικά 
συμφέροντα και διαφορετικές απόψεις. Οι καταναλωτές και οι άλλοι χρήστες θα δικαιούνται να 
δώσουν τη γνώμη τους, που δεν θα απηχεί αναγκαστικά τη γνώμη της πλειοψηφίας της ομάδας 
συμφεροντούχων. Εάν δεν αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα στους συμφεροντούχους, υπάρχει
κίνδυνος να παραλύσουν οι εργασίες της ομάδας.

Τροπολογία 463
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ομάδα Συμφεροντούχων αποφασίζει
επί των ζητημάτων που ενδείκνυνται για
γνωμοδότηση όπως επίσης μπορεί να
επηρεάζει την ημερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων. Οι  εκπρόσωποι της κάθε
ομάδας έχουν τη δυνατότητα να
συμβάλουν στις συζητήσεις. Η τελική
απόφαση επί των προτεινόμενων
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
λαμβάνεται από την Ομάδα
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Συμφεροντούχων, με την κάθε υπο-ομάδα 
συμφεροντούχων να δικαιούται να 
κρατήσει στην ημερήσια διάταξη τα δικά 
της προταθέντα θέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Ομάδα των Συμφεροντούχων θα καλείται δεόντως να γνωμοδοτεί
για κάθε ζήτημα που αφορά τους συμφεροντούχους. Η Ομάδα Συμφεροντούχων Τραπεζών
πρέπει να καλείται να γνωμοδοτεί για ένα ευρύτερο φάσμα καθηκόντων που περιγράφονται από
το άρθρο 7 έως το άρθρο 19. 

Εάν η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από την Αρχή, πολύ πιθανόν να κατακλύζει  την ομάδα
συμφεροντούχων με εκθέσεις άνευ σημασίας.

Οι ομάδες συμφεροντούχων αναλόγως του κλάδου που θα εκπροσωπούν θα έχουν διαφορετικά 
συμφέροντα και διαφορετικές απόψεις. Οι καταναλωτές και οι άλλοι χρήστες θα δικαιούνται να 
δώσουν τη γνώμη τους, που δεν θα απηχεί αναγκαστικά τη γνώμη της πλειοψηφίας της ομάδας 
συμφεροντούχων. 

Τροπολογία 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ομάδα Συμφεροντούχων αποφασίζει
επί των ζητημάτων που ενδείκνυνται για
γνωμοδότηση όπως επίσης και επί της
ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 465
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε υπο-ομάδα συμφεροντούχων είναι
ελεύθερη να υποβάλει τις γνωμοδοτήσεις
και συμβουλές της στην Αρχή, χωρίς
αυτές να αποτελούν αναγκαστικά
γνωμοδοτήσεις της πλειοψηφίας της 
Ομάδας Συμφεροντούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Ομάδα των Συμφεροντούχων θα καλείται δεόντως να γνωμοδοτεί
για κάθε ζήτημα που αφορά τους συμφεροντούχους. Η Ομάδα Συμφεροντούχων Τραπεζών
πρέπει να καλείται να γνωμοδοτεί για ένα ευρύτερο φάσμα καθηκόντων που περιγράφονται από
το άρθρο 7 έως το άρθρο 19. 

Εάν η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από την Αρχή, πολύ πιθανόν να κατακλύζει  την ομάδα
συμφεροντούχων με εκθέσεις άνευ σημασίας.

Οι ομάδες συμφεροντούχων αναλόγως του κλάδου που θα εκπροσωπούν θα έχουν διαφορετικά 
συμφέροντα και διαφορετικές απόψεις. Οι καταναλωτές και οι άλλοι χρήστες θα δικαιούνται να 
δώσουν τη γνώμη τους, που δεν θα απηχεί αναγκαστικά τη γνώμη της πλειοψηφίας της ομάδας 
συμφεροντούχων. 

Τροπολογία 466
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών εγκρίνει τον εσωτερικό 
της κανονισμό.

6. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών εγκρίνει τον εσωτερικό 
της κανονισμό βάσει πλειοψηφίας των 
δυο τρίτων των μελών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή είναι πιθανή η σημαντική απόκλιση απόψεων εντός της Ομάδας Συμφεροντούχων, 
πρέπει εξ αρχής να ορισθούν αυστηροί διαδικαστικοί κανόνες. Τούτο γίνεται καλύτερα μέσω
όταν τουλάχιστον τα δυο τρίτα των μελών αποδέχονται και εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς. 
Ταυτόχρονα αποτρέπεται η κυριαρχία μιας ομάδας συμφεροντούχων στη λήψη αποφάσεων.

Τροπολογία 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών εγκρίνει τον εσωτερικό 
της κανονισμό.

6. Η ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών εγκρίνει τον εσωτερικό 
της κανονισμό και ορίζει τον πρόεδρό της 
μεταξύ των μελών της.

Or. en


