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Tροπολογία 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(1) διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ εθνικών εποπτικών 
αρχών·

(1) διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ εθνικών εποπτικών 
αρχών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των 
πληροφοριών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα στις πολυάριθμες 
περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθεί η 
δυσμενής αντίδραση της αγοράς και προκειμένου να προστατευθούν οι ενδιαφερόμενες εταιρίες.

Tροπολογία 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(2) καθορισμό του πεδίου και με 
επαλήθευση της αξιοπιστίας πληροφοριών 
που πρέπει να τεθούν στη διάθεση όλων 
των ενδιαφερόμενων εθνικών εποπτικών 
αρχών·

(2) καθορισμό του πεδίου και με 
επαλήθευση της αξιοπιστίας πληροφοριών 
που πρέπει να τεθούν στη διάθεση όλων 
των ενδιαφερόμενων εθνικών εποπτικών 
αρχών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των 
πληροφοριών·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα στις πολυάριθμες 
περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθεί η 
δυσμενής αντίδραση της αγοράς και προκειμένου να προστατευθούν οι ενδιαφερόμενες εταιρίες. 

Tροπολογία 386
Antolín Sánchez Presedo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(3α) λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων 
σε καταστάσεις οικονομικής αστάθειας 
και κρίσης με σκοπό την επίτευξη κοινής 
ανταπόκρισης όσο το δυνατόν ταχύτερα 
και πιο αυτόματα από τις σχετικές 
αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές·

Or. en

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(4α) λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων 
σε καταστάσεις οικονομικής αστάθειας 
και κρίσης με σκοπό τον καλύτερο 
συντονισμό των αναληφθεισών ενεργειών 
από τις σχετικές αρμόδιες εθνικές 
εποπτικές αρχές.

Or. en
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Tροπολογία 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(4β) την ανάληψη ρόλου κεντρικού 
παραλήπτη των επιβεβλημένων εκθέσεων 
σχετικά με ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη. Κατόπιν της παραλαβής 
των εκθέσεων, η Αρχή κοινοποιεί τις 
πληροφορίες στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις η ΕΑΤ θα ορίζει τεχνικούς κανόνες για την εφαρμογή κεφαλαιακών και 
άλλων απαιτήσεων (βλ. «πολυοδηγία»). Για να διασφαλιστεί η εργασία όλων των ρυθμιστικών 
αρχών πάνω στα ίδια πραγματικά περιστατικά και ο αδιάλειπτος συντονισμός σε περίπτωση 
κρίσης, η ΕΑΤ είναι ο κεντρικός παραλήπτης των επιβεβλημένων εκθέσεων. Κατ' αυτόν ον 
τρόπο θα αποφευχθεί η επικάλυψη που παρατηρείται σήμερα λόγω της υποβολής εκθέσεων σε 
επίπεδο κρατών μελών.

Tροπολογία 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Ειδικότερα, σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, η 
Αρχή προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
κοινότητας αξιολογήσεις της ευελιξίας 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς. Προς το 
σκοπό αυτό αναπτύσσει, προς εφαρμογή 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές:

Ειδικότερα, σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, η 
Αρχή προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
κοινότητας αξιολογήσεις της ευελιξίας 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς, και των 
απειλών που προκύπτουν από 
χαρακτηριστικά και διαδικασίες 
διανομής των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων. Προς το σκοπό αυτό 
αναπτύσσει, προς εφαρμογή από την 



PE439.927v03-00 6/111 AM\809582EL.doc

EL

αρμόδια αρχή:

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Tροπολογία 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – σημείο (αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(αα) κοινές μεθοδολογίες αξιολόγησης 
των επιπτώσεων που έχουν τα 
χαρακτηριστικά και οι διαδικασίες 
διανομής των προϊόντων στη 
χρηματοοικονομική κατάσταση ενός 
ιδρύματος και την προστασία των 
καταναλωτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Tροπολογία 391
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3. Η Αρχή εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη 
των διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σημείων, συνεργαζόμενη στενά με 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

3. Η Αρχή εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη 
των διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σημείων, συνεργαζόμενη στενά με 
την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Τράπεζες) και με την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Κινητές Αξίες και 
Αγορές) και την Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή (Μικτή Επιτροπή).

Or. en

Tροπολογία 392
Antolín Sánchez Presedo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η Αρχή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε όλα τα διεθνή φόρουμ που 
σχετίζονται με τη ρύθμιση και εποπτεία 
των ιδρυμάτων που εμπίπτουν στη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές μπορούν να συνεχίσουν 
να συνεισφέρουν στα φόρουμ που 
αφορούν εθνικά ζητήματα και ζητήματα 
σχετικά με τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο.

Or. en
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Tροπολογία 393
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή 
δύναται να συμμετέχει σε όλα τα διεθνή 
φόρουμ που σχετίζονται με τη ρύθμιση 
και εποπτεία των ιδρυμάτων που 
εμπίπτουν στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Or. en

Tροπολογία 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η Αρχή συμμετέχει στην εκπροσώπηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα 
διεθνή φόρουμ που σχετίζονται με τη 
ρύθμιση και εποπτεία των ιδρυμάτων που 
εμπίπτουν στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Or. en
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Tροπολογία 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η Αρχή συμβάλλει στην προετοιμασία 
αποφάσεων ισοδυναμίας όσον αφορά 
καθεστώτα εποπτείας σε τρίτες χώρες 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Η Αρχή συμβάλλει στην προετοιμασία 
αποφάσεων ισοδυναμίας όσον αφορά 
καθεστώτα εποπτείας σε τρίτες χώρες 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 7α 
έως 7δ, για τους σκοπούς των 
αξιολογήσεων ισοδυναμίας που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Tροπολογία 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 7α 
έως 7δ, για τους σκοπούς των 
αξιολογήσεων ισοδυναμίας που 
αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο.

Or. en
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Tροπολογία 397
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

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 εθνικής εποπτικής 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 εθνικής εποπτικής αρχής, να 
παρακολουθεί τις αξιολογήσεις και να 
παρέχει καθοδήγηση με στόχο την 
ομοιομορφοποίηση και την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων, 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

Tροπολογία 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2α. Βάσει κοινών κατευθυντήριων 
γραμμών η Αρχή μπορεί να προβεί στην 
αλλαγή της διαδικασίας αξιολόγησης που 
ορίζεται στην οδηγία 2007/44/ΕΚ. Μόλις 
λάβει την κοινοποίηση η Αρχή 
συντονίζεται με τις σχετικές εθνικές 
αρχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Tροπολογία 399
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Μετά από αίτημα της Αρχής, οι εθνικές 
εποπτικές 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

Tροπολογία 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

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 ενιαία μορφότυπα 
διαβίβασης στοιχείων τα οποία 
συμπληρώνονται, εφόσον αυτό 
ενδείκνυται, σε επίπεδο ενοποιημένης 
εποπτείας.
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Or. en

Tροπολογία 401
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές και άλλες 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών, η 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο 
αίτημα απευθείας στα οικεία
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε άλλα 
μέρη. Σχετικά με αυτά τα αιτήματα 
ενημερώσει τις οικείες εθνικές εποπτικές 
αρχές.

Διαγράφεται.

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

Or. en

Tροπολογία 402
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές και άλλες 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών, η 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο 
αίτημα απευθείας στα οικεία 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε άλλα 
μέρη. Σχετικά με αυτά τα αιτήματα 
ενημερώσει τις οικείες εθνικές εποπτικές 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα οδηγούσε σε επικάλυψη των υποχρεώσεων των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων όπως και σε πιθανές συγκρούσεις 
νομιμοφροσύνης των εν λόγω ιδρυμάτων. Το σημείο επαφής πρέπει να είναι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές. Η πολλαπλή υποβολή εκθέσεων δεν είναι σκόπιμη. Ως εκ τούτου η νέα 
εποπτική δομή θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες δομές υποβολής εκθέσεων.

Tροπολογία 403
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές και άλλες 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών, η 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο 
αίτημα απευθείας στα οικεία 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε άλλα 
μέρη. Σχετικά με αυτά τα αιτήματα 
ενημερώσει τις οικείες εθνικές εποπτικές 
αρχές.

Διαγράφεται.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα οδηγούσε σε επικάλυψη των υποχρεώσεων των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων όπως και σε πιθανές συγκρούσεις 
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νομιμοφροσύνης των εν λόγω ιδρυμάτων. Το σημείο επαφής πρέπει να είναι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές. Οι πολλαπλή επιβολή εκθέσεων δεν είναι σκόπιμη. Για αυτόν τον λόγο θα 
πρέπει η νέα δομή εποπτείας να χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες δομές υποβολής εκθέσεων.

Tροπολογία 404
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές και άλλες 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών, η 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο 
αίτημα απευθείας στα οικεία 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε άλλα 
μέρη. Σχετικά με αυτά τα αιτήματα 
ενημερώσει τις οικείες εθνικές εποπτικές 
αρχές.

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές και άλλες 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών, η 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο 
αίτημα απευθείας στα οικεία 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε άλλα 
μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος 
της παροχής τέτοιων πληροφοριών στην 
Αρχή είναι ανάλογο με τη φύση της 
πληροφορίας. Σχετικά με αυτά τα 
αιτήματα ενημερώσει τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές.

Or. en

Tροπολογία 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές και άλλες 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών, η 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο 
αίτημα απευθείας στα οικεία 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε άλλα 
μέρη. Σχετικά με αυτά τα αιτήματα 
ενημερώσει τις οικείες εθνικές εποπτικές 

Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες η 
Αρχή μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο 
αίτημα απευθείας στα οικεία 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε άλλα 
μέρη. Σχετικά με αυτά τα αιτήματα 
ενημερώσει τις οικείες εθνικές εποπτικές 
αρχές.
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αρχές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο μέτρο του δυνατού τα υπάρχοντα συστήματα υποβολής 
εκθέσεων. Προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των εργασιών και οι περιττές δαπάνες, 
είναι απαραίτητο να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η δημιουργία επιπρόσθετων 
απαιτήσεων για παροχή πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα.

Tροπολογία 406
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3α. Ύστερα από αίτημα εθνικής 
εποπτικής αρχής κράτους μέλους, η Αρχή 
παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων της, με την προϋπόθεση ότι 
η εν λόγω εθνική αρχή εφαρμόζει τις 
κατάλληλες ρυθμίσεις περί 
εμπιστευτικότητας.

Or. en

Tροπολογία 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3α. Ύστερα από αίτημα εθνικής 
εποπτικής αρχής ενός κράτους μέλους, η 
Αρχή δύναται να παρέχει οποιεσδήποτε 
πληροφορίες είναι απαραίτητες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της εθνικής 
αρχής, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 
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εθνική αρχή εφαρμόζει τις κατάλληλες 
ρυθμίσεις περί εμπιστευτικότητας.

Or. en

Tροπολογία 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της 
τα οποία ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, η Αρχή λαμβάνει υπόψη της 
στο μέγιστο βαθμό τις προειδοποιήσεις και 
τις συστάσεις του ΕΣΣΚ.

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της 
τα οποία ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, η Αρχή λαμβάνει υπόψη της 
τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις του 
ΕΣΣΚ.

Or. en

Tροπολογία 409
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 

ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων

Ομάδες συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

παροχών

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
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illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης 
με συμφεροντούχους τομέων σχετικών με 
τα καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων. 
Πραγματοποιείται διαβούλευση με την 
ομάδα συμφεροντούχων σχετικά με όλες 
τις σχετικές αποφάσεις και δράσεις της 
αρχής. Εάν σε περιπτώσεις κατεπείγοντος 
είναι αδύνατη η άμεση διαβούλευση η 
ομάδα των συμφεροντούχων πρέπει να 
ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν 
σχετικά με την απόφαση.

Or. en

Tροπολογία 411
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

1. Η Αρχή συστήνει δύο ομάδες 
συμφεροντούχων, ήτοι μια ομάδα 
συμφεροντούχων ασφαλίσεων και 
αντασφαλίσεων και ομάδα 
συμφεροντούχων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών, εφεξής 
καλούμενες «ομάδες συμφεροντούχων», 
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για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Tροπολογία 412
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Για την επικούρηση της διαβούλευσης 
με συμφεροντούχους τομέων σχετικών με 
τα καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται η 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και η 
ομάδα συμφεροντούχων των ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στους ασφαλιστικούς φορείς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών συντάξεων, η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων διαιρείται: (i) στην 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και (ii) στην ομάδα 
συμφεροντούχων των ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

Tροπολογία 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
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Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών 
συντάξεων της Κοινότητας, τους 
υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών 
συντάξεων της Ένωσης, τους υπαλλήλους 
τους καθώς και τους καταναλωτές και τους 
χρήστες ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών παροχής επαγγελματικών 
συντάξεων.

Τουλάχιστον 5 από τα μέλη είναι 
ανεξάρτητοι διακεκριμένοι 
πανεπιστημιακοί.
Ο αριθμός των μελών που εκπροσωπούν 
τους επαγγελματίες συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές, συμπεριλαμβανομένων 
και των υπαλλήλων τους δεν υπερβαίνει 
τους 15. Τουλάχιστον 5 από αυτούς θα 
πρέπει να είναι εκπρόσωποι των 
υπαλλήλων.

Or. en

Tροπολογία 414
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 

2. Η ομάδα συμφεροντούχων ασφαλίσεων 
και αντασφαλίσεων αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
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εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών 
συντάξεων της Κοινότητας, τους 
υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων.

επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τους υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες υπηρεσιών 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Η ομάδα 
συμφεροντούχων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών αποτελείται 
από 30 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν 
αναλογικά τα ιδρύματα επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα μέλη και τους δικαιούχους 
τους όπως και τις χρηματοδοτούσες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.The reference here is made to 
occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group.The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Tροπολογία 415
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 

2. Οι ομάδες συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
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αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία
εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών 
συντάξεων της Κοινότητας, τους 
υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων.

αποτελείται από 30 μέλη έκαστη. Η ομάδα 
συμφεροντούχων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών εκπροσωπεί 
αναλογικά τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
της ασφάλισης. Η ομάδα 
συμφεροντούχων των ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων παροχών 
εκπροσωπεί αναλογικά τα ταμεία 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη τους, τους 
δικαιούχους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες 
υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στους ασφαλιστικούς φορείς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών συντάξεων, η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων διαιρείται: (i) στην 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και (ii) στην ομάδα 
συμφεροντούχων των ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

Tροπολογία 416
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις καθώς και τα ιδρύματα 
επαγγελματικών συντάξεων της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη. Κατ’ ανώτατο 
όριο, 15 από τα μέλη θα είναι εκπρόσωποι 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.
Τουλάχιστον 5 από τα μέλη είναι 
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ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων.

εκπρόσωποι ιδρυμάτων των αγοραστών, 
εργαζομένων (πχ. συνδικάτων), και 
καταναλωτών και των χρηστών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων. Τουλάχιστον 
5 από τα μέλη είναι ανεξάρτητοι 
διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας εκπροσωπούνται 
κατάλληλα, δεδομένης της πολύπλοκης και της ιδιαίτερης ανά κλάδο φύσης ορισμένων από τις 
συμβουλές που καλείται να παράσχει η ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο, η βιομηχανία 
δεν θα πρέπει να λογοδοτεί για περισσότερο από το 1/2 των μελών, και οι πανεπιστημιακοί θα 
πρέπει να είναι επίσης παρόντες ώστε να παρέχουν επιπρόσθετη, ανεξάρτητη τεχνογνωσία. 

Tροπολογία 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών 
συντάξεων της Κοινότητας, τους 
υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τα πιστωτικά 
και επενδυτικά ιδρύματα της Ένωσης, 
τους υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές, τους χρήστες τραπεζικών 
υπηρεσιών και τους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ. Τουλάχιστον 5 από τα μέλη είναι 
ανεξάρτητοι διακεκριμένοι 
πανεπιστημιακοί. Ο αριθμός των μελών 
που εκπροσωπούν τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές δεν υπερβαίνει τους 
10. Τουλάχιστον 10 μέλη εκλέγονται από 
τις οργανώσεις των ΜΜΕ.

Or. en
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Tροπολογία 418
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών 
συντάξεων της Κοινότητας, τους 
υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και 
τα ιδρύματα επαγγελματικών συντάξεων 
της ΕΕ, τους υπαλλήλους τους καθώς και 
τους καταναλωτές και τους χρήστες 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων. Η ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από τουλάχιστον 10 
εκπροσώπους καταναλωτών και 
χρηστών, όπως είναι οι διαχειριστές των 
συνταξιοδοτικών ταμείων, από 5 
εκπροσώπους των εργαζομένων, από 5 
ανεξάρτητους κορυφαίους 
πανεπιστημιακούς και από 10 κατ' 
ανώτατο όριο εκπροσώπους των 
οργανώσεων των ιδρυμάτων υπό 
εποπτεία.

Or. en
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Tροπολογία 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών 
συντάξεων της Κοινότητας, τους 
υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών 
συντάξεων της ΕΕ, τα συνδικάτα και τις 
κοινωνικές οργανώσεις όπως και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες 
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Κανένας 
συμφεροντούχος της ομάδας δεν έχει 
ισχυρότερη θέση από τους υπόλοιπους. 
Τουλάχιστον πέντε από τα μέλη είναι 
ανεξάρτητοι επιστήμονες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ορθή και δίκαιη λειτουργία της ομάδας συμφεροντούχων θα πρέπει να διασφαλιστεί από όλες 
τις απόψεις. Η διατύπωση «αναλογικά» θα πρέπει να διευκρινιστεί. Πρέπει να διασφαλίζεται η 
συνεχής διαβούλευση με την ομάδα των συμφεροντούχων, και αυτό δεν είναι δυνατόν με δύο 
μόνο συνεδριάσεις ανά έτος.  

Tροπολογία 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο.

Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές 
το χρόνο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ορθή και δίκαιη λειτουργία της ομάδας συμφεροντούχων θα πρέπει να διασφαλιστεί από όλες 
τις απόψεις. Η διατύπωση «αναλογικά» θα πρέπει να διευκρινιστεί. Πρέπει να διασφαλίζεται η 
συνεχής διαβούλευση με την ομάδα των συμφεροντούχων, και αυτό δεν είναι δυνατόν με δύο 
μόνο συνεδριάσεις ανά έτος.  

Tροπολογία 421
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο.

Οι ομάδες συμφεροντούχων συνεδριάζουν 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here is made to 
occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.
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Tροπολογία 422
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο.

Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές 
το χρόνο.

Or. en

Tροπολογία 423
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3. Τα μέλη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων ορίζονται από 
το συμβούλιο εποπτών της Αρχής, μετά 
από προτάσεις των οικείων 
συμφεροντούχων.

3. Τα μέλη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων και 
αντασφαλίσεων και της ομάδας 
συμφεροντούχων ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων ορίζονται από 
το συμβούλιο εποπτών της Αρχής, μετά 
από προτάσεις των οικείων 
συμφεροντούχων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στους ασφαλιστικούς φορείς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών συντάξεων, η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων διαιρείται: (i) στην 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και (ii) στην ομάδα 
συμφεροντούχων των ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.
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Tροπολογία 424
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3. Τα μέλη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων ορίζονται από 
το συμβούλιο εποπτών της Αρχής, μετά 
από προτάσεις των οικείων 
συμφεροντούχων.

3. Τα μέλη των ομάδων συμφεροντούχων 
ορίζονται από το συμβούλιο εποπτών της 
Αρχής, μετά από προτάσεις των οικείων 
συμφεροντούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Tροπολογία 425
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

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 των 
αποφάσεών του το συμβούλιο εποπτών 
εξασφαλίζει κατάλληλα τη γεωγραφική 
ισορροπία και την εκπροσώπηση των 
συμφεροντούχων από ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Tροπολογία 426
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

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 τη γεωγραφική 
ισορροπία, την ισόρροπη συμμετοχή των 
δύο φύλων και την εκπροσώπηση των 
συμφεροντούχων από ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Tροπολογία 427
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων.

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων και 
κατάλληλη αποζημίωση για τα έξοδα 
ταξιδίου και διαμονής, όπως και ένα 
επίδομα συμμετοχής στις δραστηριότητες 
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για τα μέλη εκείνα για τα οποία η έλλειψη 
αποζημίωσης θα ήταν απαγορευτική για 
την ικανοτήτά τους να συμμετάσχουν. Θα 
πρέπει επίσης να χορηγηθεί από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ κατάλληλη 
χρηματοδότηση για τη δημιουργία 
κέντρου εμπειρογνωμόνων, στο οποίο 
επαγγελματίες εμπειρογνώμονες στη 
ρύθμιση και εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τεχνικές 
συμβουλές αποκλειστικά στους επενδυτές 
εκείνους που είναι αγοραστές  -δηλαδή 
τις ΜΜΕ- και τις οργανώσεις 
καταναλωτών προκειμένου να ενισχυθεί η 
συμβολή τους στις ομάδες παροχής 
συμβουλών στους συμφεροντούχους.

Or. en

Tροπολογία 428
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων.

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων και 
αντασφαλίσεων, και της ομάδας 
συμφεροντούχων των ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στους ασφαλιστικούς φορείς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών συντάξεων, η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων διαιρείται: (i) στην 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και (ii) στην ομάδα 
συμφεροντούχων των ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.
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Tροπολογία 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων.

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων. Για τα μέλη 
της ομάδας συμφεροντούχων που 
εκπροσωπούν μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις ορίζεται επαρκής χρηματική 
αντιστάθμιση.

Or. en

Tροπολογία 430
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων.

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη των ομάδων
συμφεροντούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
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participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Tροπολογία 431
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3α. Θα πρέπει να οριστεί προϋπολογισμός 
για τα μέλη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων που 
εκπροσωπούν μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις. Ο προϋπολογισμός αυτός 
ορίζεται από το συμβούλιο των εποπτών 
και επαρκεί για την κάλυψη δαπανών που 
σχετίζονται με την οργάνωση και 
παρακολούθηση προπαρασκευαστικών 
συνεδριάσεων και με την ανάθεση 
εξωτερικής έρευνας και της παροχής 
συμβουλών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ομάδα συμφεροντούχων θα λειτουργεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
όλοι οι συμφεροντούχοι της ομάδας να απολαύουν στην πράξη των ίδιων συνθηκών και 
δυνατοτήτων συμβολής στις εργασίες. Το παραπάνω σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι θα πρέπει να 
μην είναι αναγκασμένοι να εξαρτώνται από πόρους των οργανώσεων που εκπροσωπούν, καθώς 
αυτό θα συνεπαγόταν έντονες ανισότητες στην ποσότητα και ποιότητα της εργασίας που 
μπορούν να αναλάβουν οι διάφοροι εκπρόσωποι. Αυτό ισχύει για εκπροσώπους των 
εργαζομένων του τομέα, των καταναλωτών, των ΜΜΕ και άλλων.
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Tροπολογία 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

3α. Ορίζεται κατάλληλη οικονομική 
αποζημίωση για τα μέλη της ομάδας των 
συμφεροντούχων που εκπροσωπούν μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. It 
must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others.

Tροπολογία 433
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

4. Η θητεία των μελών της ομάδας 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
διαρκεί δυόμιση έτη και τη λήξη της 
ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής.

4. Η θητεία των μελών της ομάδας 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και της 
ομάδας συμφεροντούχων των ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων διαρκεί 
δυόμιση έτη και τη λήξη της ακολουθεί 
νέα διαδικασία επιλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στους ασφαλιστικούς φορείς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών συντάξεων, η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
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ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων διαιρείται: (i) στην 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και (ii) στην ομάδα 
συμφεροντούχων των ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

Tροπολογία 434
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

4. Η θητεία των μελών της ομάδας 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων
διαρκεί δυόμιση έτη και τη λήξη της 
ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής.

4. Η θητεία των μελών των ομάδων
συμφεροντούχων διαρκεί δυόμιση έτη και 
τη λήξη της ακολουθεί νέα διαδικασία 
επιλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Tροπολογία 435
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

4. Η θητεία των μελών της ομάδας 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
διαρκεί δυόμιση έτη και τη λήξη της 

4. Η θητεία των μελών της ομάδας 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
διαρκεί πέντε έτη και τη λήξη της 



PE439.927v03-00 34/111 AM\809582EL.doc

EL

ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής. ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής.

Or. en

Tροπολογία 436
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Τα μέλη μπορούν να υπηρετήσουν επί δύο 
διαδοχικές θητείες. 

διαγράφεται

Or. en

Tροπολογία 437
Thijs Berman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

4α. 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 όσον αφορά την πληροφόρηση. 
Όποτε η Αρχή ζητεί διαβούλευση θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση της ομάδας 
συμφεροντούχων στις σχετικές πληροφορίες.
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Tροπολογία 438
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
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 του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
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 (Τράπεζες) και την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Κινητές 
Αξίες και Αγορές) όπως ορίζεται στο 
άρθρο 42, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στα 
καθήκοντα που ορίζονται στα άρθρα 7 και 
8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συμφεροντούχων θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει καταλλήλως 
στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων, όπου ο εν λόγω όμιλος έχει ασφάλιση ή υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
μπορεί να υποβάλλει στην Αρχή γνώμες 
και συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα 
σχετικό με τα καθήκοντα της Αρχής τα 

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
υποβάλλει στην Αρχή γνώμες και 
συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα. 
Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
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οποία καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8. των μελών της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων πρέπει να 
αποκαλύπτεται οποτεδήποτε η ομάδα 
συμφεροντούχων εκδίδει κάποια γνώμη ή 
παρέχει κάποια συμβουλή.

Or. en

Tροπολογία 440
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
μπορεί να υποβάλλει στην Αρχή γνώμες 
και συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα 
σχετικό με 

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και η 
ομάδα συμφεροντούχων των ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων μπορεί να 
υποβάλλει στην Αρχή γνώμες και 
συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα σχετικό 
με 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στους ασφαλιστικούς φορείς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών συντάξεων, η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων διαιρείται: (i) στην 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και (ii) στην ομάδα 
συμφεροντούχων των ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

Tροπολογία 441
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 5. Οι ομάδες συμφεροντούχων μπορούν να 
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των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
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.

υποβάλλουν στην Αρχή γνώμες και
συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα σχετικό 
με τα καθήκοντα της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Tροπολογία 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
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 του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
υποβάλλει στην Αρχή γνώμες και 
συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα σχετικό 
με τα καθήκοντα της Αρχής, εστιάζοντας 
ιδιαιτέρως στα καθήκοντα που ορίζονται
στα άρθρα 7 και 8.

Or. en
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Tροπολογία 443
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
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 του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
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, 9 
και 10.

Or. en

Tροπολογία 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
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 του 
τραπεζικού τομέα 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

Αιτιολόγηση

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
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following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Tροπολογία 445
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

5α. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποφασίζει σχετικά με τα θέματα προς 
διαβούλευση και έχει επίσης τη 
δυνατότητα να επηρεάσει την ημερήσια 
διάταξη των συνεδριάσεων. Όλοι οι 
εκπρόσωποι της ομάδας έχουν την 
ευκαιρία να συμβάλλουν. Η τελική 
απόφαση σχετικά με τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται από την 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων, 
και η τοποθέτηση των θεμάτων που 
πρότεινε η κάθε υπο-ομάδα 
συμφεροντούχων στην ημερήσια διάταξη 
αποτελεί δικαίωμα της ομάδας αυτής. 
Κάθε υπο-ομάδα συμφεροντούχων είναι 
ελεύθερη να υποβάλλει τη γνώμη της και 
συμβουλές στην αρχή, ακόμη και εάν 
αυτά δεν συνάδουν με τις απόψεις της 
πλειονότητας της ομάδας 
συμφεροντούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ομάδες συμφεροντούχων θα έχουν διαφορετικά συμφέροντα και απόψεις λόγω του χώρου 
στον οποίο ανήκουν.  Οι καταναλωτές και άλλοι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράζουν τη γνώμη τους, η οποία δεν θα συμπίπτει απαραίτητα με εκείνη της πλειονότητας της 
ομάδας των συμφεροντούχων. Εάν δεν δοθεί το δικαίωμα αυτό στους συμφεροντούχους 
υπάρχει κίνδυνος να παραλύσουν οι εργασίες της ομάδας.
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Tροπολογία 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

5α. Η ομάδα των συμφεροντούχων 
αποφασίζει σχετικά με τα θέματα προς 
διαβούλευση όπως και σχετικά με την 
ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. 

Or. en

Tροπολογία 447
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

6. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό.

6. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και η 
ομάδα συμφεροντούχων ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων εγκρίνουν τον 
εσωτερικό τους κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στους ασφαλιστικούς φορείς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών συντάξεων, η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων διαιρείται: στην 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και (ii) στην ομάδα 
συμφεροντούχων των ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.
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Tροπολογία 448
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

6. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων
εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό.

6. Οι ομάδες συμφεροντούχων εγκρίνουν 
τον εσωτερικό τους κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Tροπολογία 449
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

6. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό.

6. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της πιθανότητας σημαντικής διάστασης απόψεων μέσα στην ομάδα συμφεροντούχων 
είναι σημαντικό να οριστεί ένας ισχυρός εσωτερικός κανονισμός από την αρχή.  Αυτό θα 
επιτευχθεί καλύτερα με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού από τα δύο τρίτα των μελών 
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τουλάχιστον. Έτσι προλαμβάνεται η ενδεχόμενη υπερίσχυση των εκπροσώπων της μίας από τις 
ομάδες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Tροπολογία 450
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

7. Η Αρχή δημοσιοποιεί τις γνώμες και τις 
συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεών της. 

7. Η Αρχή δημοσιοποιεί τις γνώμες και τις 
συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων και
αντασφαλίσεων και της ομάδας 
συμφεροντούχων ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεών τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στους ασφαλιστικούς φορείς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών συντάξεων, η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων διαιρείται: (i) στην 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και (ii) στην ομάδα 
συμφεροντούχων των ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

Tροπολογία 451
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

7. Η Αρχή δημοσιοποιεί τις γνώμες και τις 
συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων και τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεών της.

7. Η Αρχή δημοσιοποιεί τις γνώμες και τις 
συμβουλές των ομάδων συμφεροντούχων 
και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών 
τους. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Tροπολογία 452
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 10 ή 11 
δεν έρχεται με οιονδήποτε τρόπο σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. 

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι ο τομέας των 
ασφαλίσεων και των επαγγελματικών 
συντάξεων συνυπολογίζει τις δαπάνες του 
και ότι καμία απόφαση εκδιδόμενη 
δυνάμει των άρθρων 10 ή 11 δεν έρχεται 
με οιονδήποτε τρόπο ευθέως σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. 

Or. en

Tροπολογία 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 10 ή 11 
δεν έρχεται με οιονδήποτε τρόπο σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. 

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 10 ή 11 
δεν έρχεται με οιονδήποτε τρόπο σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. Στην 
αντίστοιχη απόφαση της Αρχής 
αναφέρεται ότι δεν επηρεάζονται οι 
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δημοσιονομικές αρμοδιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες του κράτους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της ΕΑΑΕΣ. Στόχος της προτεινόμενης προσθήκης είναι η 
ενίσχυση αυτής της αρχής. Με την προσθήκη μίας τέτοιας ρήτρας στην απόφαση της ΕΑΑΕΣ, η 
αρχή εξετάζει και αναλύει κάθε φορά εάν η γνώμη της δεν παρεμβαίνει στις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες του κράτους μέλους.

Tροπολογία 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 10 ή 11 
δεν έρχεται με οιονδήποτε τρόπο σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. 

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 10 ή 11 
δεν έρχεται σε άμεση και σοβαρή
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών.

Or. en

Tροπολογία 455
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 10 ή 11
δεν έρχεται με οιονδήποτε τρόπο σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. 

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει του άρθρου 10 δεν 
έρχεται με οιονδήποτε τρόπο σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν η ισχύς του άρθρου 23 περιοριστεί στις περιπτώσεις ευπάθειας των κρατών μελών, θα 
πρέπει να ισχύει μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως στο άρθρο 10, όπου τα κράτη 
μέλη ενδέχεται να παρέμβουν, ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν θα πρέπει να 
περιληφθεί, καθώς η παρέμβαση θα είναι δυνατή μόνο υπό κανονικές συνθήκες με σκοπό την 
διαρκή εποπτεία.

Tροπολογία 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 10 ή 11 
δεν έρχεται με οιονδήποτε τρόπο σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. 

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 10 ή 11 
δεν έρχεται ευθέως σε σύγκρουση με τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή θα πρέπει να εξοπλιστεί με δεσμευτικές εξουσίες όσον αφορά τη «Διευθέτηση 
διαφωνιών μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών» και τις «αποφάσεις για περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης». Οι ρήτρες διασφάλισης των κρατών μελών κατά αποφάσεων που έχουν ληφθεί από 
την Αρχή θα πρέπει να είναι περιορισμένες και να ακολουθούν γενικά τν κανόνα της «εξήγησης 
της μη συμμόρφωσης». Οι ρήτρες διασφάλισης δεν θα πρέπει να αποτελέσουν πιθανό κενό.

Tροπολογία 457
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 προσκρούει στις δημοσιονομικές του 
αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την 
Αρχή και την Επιτροπή εντός ενός μηνός 

διαγράφεται
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από τη γνωστοποίηση της απόφασης της 
Αρχής στην εθνική εποπτική αρχή ότι η 
απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από 
την εθνική εποπτική αρχή.
Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και 
καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον 
οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.
Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση της 
Αρχής αναστέλλεται.
Εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός 
από την ανακοίνωση του κράτους μέλους, 
η Αρχή το ενημερώνει αν εμμένει στην 
απόφασή της ή αν την τροποποιεί ή την 
ανακαλεί. 
Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της Συνθήκης, 
αποφασίζει εντός δυο μηνών αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να 
ισχύει ή ανακαλείται.
Αν το Συμβούλιο αποφασίσει να 
διατηρήσει την απόφαση της Αρχής ή αν 
δεν λάβει απόφαση εντός δυο μηνών, η 
αναστολή της απόφασης παύει αμέσως 
να ισχύει. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η ισχύς του άρθρου 23 περιοριστεί στις περιπτώσεις ευπάθειας των κρατών μελών, θα 
πρέπει να ισχύει μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως στο άρθρο 10, όπου τα κράτη 
μέλη ενδέχεται να παρέμβουν, ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν θα πρέπει να 
περιληφθεί, καθώς η παρέμβαση θα είναι δυνατή μόνο υπό κανονικές συνθήκες με σκοπό την 
διαρκή εποπτεία.
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Tροπολογία 458
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 προσκρούει στις δημοσιονομικές του 
αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την 
Αρχή και την Επιτροπή εντός ενός μηνός
από τη γνωστοποίηση της απόφασης της 
Αρχής στην εθνική εποπτική αρχή ότι η 
απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από 
την εθνική εποπτική αρχή.

2. Αν ένα κράτος μέλος δεν αποδέχεται
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 παράγραφος 3 επειδή προσκρούει στις 
δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, 
ενημερώνει την Αρχή, την Επιτροπή και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός είκοσι 
εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση 
της απόφασης της Αρχής στην εθνική 
εποπτική αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί 
σε εφαρμογή από την εθνική εποπτική 
αρχή.

Or. en

Tροπολογία 459
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 προσκρούει στις δημοσιονομικές του 
αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την 
Αρχή και την Επιτροπή εντός ενός μηνός
από τη γνωστοποίηση της απόφασης της 
Αρχής στην εθνική εποπτική αρχή ότι η 
απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από 
την εθνική εποπτική αρχή.

2. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 προσκρούει στις δημοσιονομικές του 
αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την 
Αρχή και την Επιτροπή εντός είκοσι 
εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση 
της απόφασης της Αρχής στην εθνική 
εποπτική αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί 
σε εφαρμογή από την εθνική εποπτική 
αρχή.

Or. en



PE439.927v03-00 48/111 AM\809582EL.doc

EL

Tροπολογία 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και 
καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον 
οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και παρέχει
αξιολόγηση αντικτύπου σχετικά με τον 
βαθμό με τον οποίο η απόφαση 
προσκρούει στις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητές του.

Or. en

Tροπολογία 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και 
καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον 
οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και παρέχει 
αξιολόγηση αντικτύπου σχετικά με τον 
βαθμό με τον οποίο η απόφαση 
προσκρούει στις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητές του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή θα πρέπει να εξοπλιστεί με δεσμευτικές εξουσίες όσον αφορά τη «Διευθέτηση 
διαφωνιών μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών» και τις «αποφάσεις για περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης». Οι ρήτρες διασφάλισης των κρατών μελών κατά αποφάσεων που έχουν ληφθεί από 
την Αρχή θα πρέπει να είναι περιορισμένες και να ακολουθούν γενικά τν κανόνα της «εξήγησης 
της μη συμμόρφωσης». Οι ρήτρες διασφάλισης δεν θα πρέπει να αποτελέσουν πιθανό κενό.

Tροπολογία 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της Συνθήκης,
αποφασίζει εντός δυο μηνών αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει 
ή ανακαλείται.

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο, λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
το εάν η απόφαση της Αρχής εξακολουθεί 
να ισχύει ή ανακαλείται, με ειδική 
πλειοψηφία των μελών της, χωρίς να 
λαμβάνει υπόψη την ψήφο του 
Συμβουλίου που εκπροσωπεί το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το 
αργότερο δύο μήνες μετά από την 
ενημέρωση του κράτους μέλους όπως 
ορίζεται στο τέταρτο εδάφιο. Η ειδική 
πλειοψηφία ορίζεται ως το 55% 
τουλάχιστον των μελών του Συμβουλίου, 
εξαιρουμένου του ενδιαφερομένου 
κράτους μέλους, περιλαμβάνοντας 
τουλάχιστον 14 κράτη μέλη και 
εκπροσωπεί κράτη μέλη που αποτελούν 
τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της 
Ένωσης, εξαιρουμένου του πληθυσμού 
του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

Or. en

Tροπολογία 463
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της Συνθήκης, 
αποφασίζει εντός δυο μηνών αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει 
ή ανακαλείται.

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των 
εκπεφρασμένων ψήφων σε μία από τις 
συνόδους του, το αργότερο εντός δύο 
μηνών μετά από την ενημέρωση του 
κράτους μέλους από την Αρχή, όπως 
αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο, αν η απόφαση της Αρχής 
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διατηρείται.

Or. en

Tροπολογία 464
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της Συνθήκης, 
αποφασίζει εντός δυο μηνών αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει 
ή ανακαλείται.

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της Συνθήκης, 
αποφασίζει εντός δυο μηνών αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να 
ισχύει.

Or. en

Tροπολογία 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της Συνθήκης, 
αποφασίζει εντός δυο μηνών αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει 
ή ανακαλείται.

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της Συνθήκης, 
αποφασίζει εντός δυο μηνών αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να 
ισχύει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κύριος στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η απάλειψη της αβεβαιότητας σε όλες εκείνες 
τις περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο δεν θα λάβει καμία απόφαση εντός της δεδομένης περιόδου 
των δύο μηνών. Η απουσία δραστηριότητας όσον αφορά ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα, όπως 
είναι οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες των κρατών μελών δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές 
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συνέπειες για τα κράτη μέλη.  Για αυτόν τον λόγο, προτείνεται να θεωρείται η αμφισβητούμενη 
απόφαση της Αρχής ως λήξασα μετά από το πέρας της περιόδου των δύο μηνών, εντός της 
οποίας το Συμβούλιο θα έπρεπε να έχει εκδώσει την απόφασή του.  

Tροπολογία 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Αν το Συμβούλιο αποφασίσει να 
διατηρήσει την απόφαση της Αρχής ή αν 
δεν λάβει απόφαση εντός δυο μηνών, η
αναστολή της απόφασης παύει αμέσως να 
ισχύει. 

Αν το Συμβούλιο αποφασίσει να 
διατηρήσει την απόφαση της Αρχής η 
αναστολή της απόφασης παύει αμέσως να 
ισχύει. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κύριος στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η απάλειψη της αβεβαιότητας σε όλες εκείνες 
τις περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο δεν θα λάβει καμία απόφαση εντός της δεδομένης περιόδου 
των δύο μηνών. Η απουσία δραστηριότητας όσον αφορά ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα, όπως 
είναι οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες των κρατών μελών δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές 
συνέπειες για τα κράτη μέλη.  Για αυτόν τον λόγο, προτείνεται να θεωρείται η αμφισβητούμενη 
απόφαση της Αρχής ως λήξασα μετά από το πέρας της περιόδου των δύο μηνών, εντός της 
οποίας το Συμβούλιο θα έπρεπε να έχει εκδώσει την απόφασή του.  

Tροπολογία 467
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Αν το Συμβούλιο αποφασίσει να 
διατηρήσει την απόφαση της Αρχής ή αν 
δεν λάβει απόφαση εντός δυο μηνών, η 
αναστολή της απόφασης παύει αμέσως να 
ισχύει.

Αν το Συμβούλιο αποφασίσει να 
ανακαλέσει την απόφαση της Αρχής ή αν 
δεν λάβει απόφαση εντός δυο μηνών, η 
αναστολή της απόφασης ανακαλείται
αμέσως.

Or. en
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Tροπολογία 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Εάν το Συμβούλιο δεν λάβει απόφαση 
εντός δύο μηνών, η απόφαση παύει να 
ισχύει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κύριος στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η απάλειψη της αβεβαιότητας σε όλες εκείνες 
τις περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο δεν θα λάβει καμία απόφαση εντός της δεδομένης περιόδου 
των δύο μηνών. Η απουσία δραστηριότητας όσον αφορά ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα, όπως 
είναι οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες των κρατών μελών δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές 
συνέπειες για τα κράτη μέλη.  Για αυτόν τον λόγο, προτείνεται να θεωρείται η αμφισβητούμενη 
απόφαση της Αρχής ως λήξασα μετά από το πέρας της περιόδου των δύο μηνών, εντός της 
οποίας το Συμβούλιο θα έπρεπε να έχει εκδώσει την απόφασή του.  

Tροπολογία 469
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Article 23 – paragraph 3 – subparagraph 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και 
καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον 
οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και 
καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον 
οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του. Στην 
περίπτωση αυτή, η απόφαση της Αρχής 
αναστέλλεται.

Or. en



AM\809582EL.doc 53/111 PE439.927v03-00

EL

Tροπολογία 470
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 
205 της Συνθήκης, εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών αποφασίζει αν η απόφαση της 
Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή 
ανακαλείται.

Η Αρχή ανακαλεί την απόφασή της ή 
επεξηγεί δεόντως για ποιον λόγο την 
διατηρεί. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική φύση αυτής της ρήτρας δημιουργεί την ανάγκη περιορισμού της ισχύος της μέσω 
του μηχανισμού «εξήγησης της μη συμμόρφωσης», ιδίως μάλιστα όσον αφορά την ανεξαρτησία 
των ΕΕΑ.

Tροπολογία 471
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 205 
της Συνθήκης, εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών αποφασίζει αν η απόφαση της 
Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή 
ανακαλείται.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εντός δέκα εργάσιμων ημερών αποφασίζει 
αν η απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να 
ισχύει.

Or. en
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Tροπολογία 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 205
της Συνθήκης, εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών αποφασίζει αν η απόφαση της 
Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή 
ανακαλείται.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
πέμπτο εδάφιο, εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών αποφασίζει αν η απόφαση της 
Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή 
ανακαλείται.

Or. en

Tροπολογία 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 205 
της Συνθήκης, εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών αποφασίζει αν η απόφαση της 
Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή
ανακαλείται.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 16
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εντός δέκα εργάσιμων ημερών αποφασίζει 
αν η απόφαση της Αρχής ανακαλείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φύση των αποφάσεων που ελήφθησαν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 είναι πολύ 
ιδιαίτερη, καθώς εκείνες θα εκδίδονται σε «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης». Για τον λόγο αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τον επαγγελματικό χαρακτήρα της απόφασης της ΕΑΑΕΣ, 
δικαιολογείται ό ορισμός αυστηρότερων κανόνων για την ανάκληση μιας τέτοιας απόφασης. 
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η έκδοση τέτοιων αποφάσεων θα είναι δυνατή μόνο μετά από την 
δήλωση της «ύπαρξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης». 
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Tροπολογία 474
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

Αν το Συμβούλιο δεν λάβει απόφαση εντός 
δέκα εργάσιμων ημερών, θεωρείται ότι η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να 
ισχύει.

Αν το Συμβούλιο δεν λάβει απόφαση εντός 
δέκα εργάσιμων ημερών, θεωρείται ότι η 
απόφαση της Αρχής ανακαλείται.

Or. en

Tροπολογία 475
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Αρχή 
δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 
δημοσιοποιούνται και αναφέρουν την 
ταυτότητα της εθνική εποπτικής αρχής ή 
του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που 
αφορούν και το γενικό περιεχόμενο της 
απόφασης, συνυπολογίζοντας το έννομο 
συμφέρον των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων για την προστασία του 
επαγγελματικού απόρρητου τους. 

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Αρχή 
δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 
δημοσιοποιούνται και αναφέρουν την 
ταυτότητα της αρμόδιας αρχής ή του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που 
αφορούν και το γενικό περιεχόμενο της 
απόφασης, εκτός αν η δημοσιοποίηση 
αυτή δεν συνάδει με το έννομο συμφέρον 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για 
την προστασία του επαγγελματικού 
απόρρητου τους ή εάν θα μπορούσε να 
θέσει σε σοβαρό τη σταθερότητα 
ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Κοινότητα.

Or. en
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Tροπολογία 476
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(α) τον πρόεδρο, ο οποίος δεν έχει 
δικαίωμα ψήφου·

(α) τον πρόεδρο, του οποίου η ψήφος 
υπερισχύει·

Or. en

Τροπολογία 477
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) τον αντιπρόεδρο, η ψήφος του 
οποίου υπερισχύει σε περίπτωση που 
αντικαθιστά τον πρόεδρο

Or. en

Τροπολογία 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) δύο εκπροσώπους της ομάδας 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων ο 
ένας εκπροσωπεί τις ΜΜΕ.

Or. en
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Τροπολογία 479
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συμβούλιο εποπτών συγκαλεί ομάδα για να 
διευκολύνει τη διευθέτηση της διαφωνίας.
Η ομάδα αποτελείται από τον πρόεδρο και 
δυο από τα μέλη του συμβουλίου, τα 
οποία δεν εκπροσωπούν τις διαφωνούσες 
εθνικές εποπτικές αρχές.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συμβούλιο εποπτών συγκαλεί μια 
ανεξάρτητη ομάδα για να διευκολύνει την 
αμερόληπτη διευθέτηση της διαφωνίας. Η 
ομάδα αποτελείται από τον πρόεδρο και 
τέσσερα από τα μέλη του συμβουλίου 
εποπτών. Ο πρόεδρος επιλέγει τα μέλη 
της ομάδας από το συμβούλιο εποπτών.
Κανένα από τα μέλη της ομάδας που 
συμμετέχουν στο συμβούλιο εποπτών δεν 
προέρχεται από εθνική εποπτική αρχή 
που εμπλέκεται στη διαφωνία ούτε έχει 
συμφέρον σε αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο το μέγεθος της ομάδας να αυξηθεί ώστε να αυξηθεί η πολυφωνία απόψεων 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 480
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συμβούλιο εποπτών συγκαλεί ομάδα για να 
διευκολύνει τη διευθέτηση της διαφωνίας.
Η ομάδα αποτελείται από τον πρόεδρο και 
δυο από τα μέλη του συμβουλίου, τα οποία 
δεν εκπροσωπούν τις διαφωνούσες 
εθνικές εποπτικές αρχές.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συμβούλιο εποπτών συγκαλεί μια 
ανεξάρτητη ομάδα για να διευκολύνει μια 
αμερόληπτη διευθέτηση της διαφωνίας. Η 
ομάδα αποτελείται από τον πρόεδρο, δύο 
από τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και 
δύο άτομα που ορίζονται από κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων τον οποίο τηρεί ο 
πρόεδρος. Κανένα από τα μέλη της 
ομάδας που συμμετέχουν στο συμβούλιο 
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εποπτών δεν προέρχεται από εθνική 
εποπτική αρχή που εμπλέκεται στη 
διαφωνία ούτε έχει συμφέρον σε αυτή. Η 
ομάδα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συμβούλιο εποπτών συγκαλεί ομάδα για να 
διευκολύνει τη διευθέτηση της διαφωνίας.
Η ομάδα αποτελείται από τον πρόεδρο και 
δυο από τα μέλη του συμβουλίου, τα οποία 
δεν εκπροσωπούν τις διαφωνούσες εθνικές 
εποπτικές αρχές.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συμβούλιο εποπτών συγκαλεί μια 
ανεξάρτητη ομάδα για να διευκολύνει την 
αμερόληπτη διευθέτηση της διαφωνίας. Η 
ομάδα αποτελείται από τον πρόεδρο και 
δυο από τα μέλη του συμβουλίου, τα οποία 
δεν εκπροσωπούν τις διαφωνούσες 
αρμόδιες αρχές και δεν έχουν κανένα 
συμφέρον στη διένεξη.

Or. en

Τροπολογία 482
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συμβούλιο εποπτών συγκαλεί ομάδα για 
να διευκολύνει τη διευθέτηση της 
διαφωνίας. Η ομάδα αποτελείται από τον 
πρόεδρο και δυο από τα μέλη του 
συμβουλίου, τα οποία δεν εκπροσωπούν 
τις διαφωνούσες εθνικές εποπτικές αρχές.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, ο 
πρόεδρος συγκαλεί ομάδα για να 
διευκολύνει τη διευθέτηση της διαφωνίας.
Η ομάδα αποτελείται από τον πρόεδρο και 
δυο από τα μέλη του συμβουλίου, τα οποία 
δεν εκπροσωπούν τις διαφωνούσες εθνικές 
εποπτικές αρχές.
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Or. en

Τροπολογία 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η σύνθεση της ομάδας είναι 
ισόρροπη και αντικατοπτρίζει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Οι 
εντολές αλληλεπικαλύπτονται και 
εφαρμόζεται η δέουσα ρύθμιση εκ 
περιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το συμβούλιο εποπτών συγκροτεί 
ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη 
από περιορισμένο αριθμό ανεξάρτητων 
προσώπων υψηλού επιπέδου τα οποία 
είναι προσηλωμένα στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων επιφορτίζεται 
με τα εξής καθήκοντα:
(α) εκφράζει τις απόψεις της σχετικά με 
το πρόγραμμα εργασίας της Αρχής·
(β) επικουρεί την Αρχή κατά τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων·
(γ) εφιστά την προσοχή της Αρχής σε 
ρυθμιστικές ανακολουθίες εντός της 
εσωτερικής αγοράς και υποδεικνύει 
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τομείς για περαιτέρω ενέργειες· και
(δ) ενημερώνει την Αρχή για τις 
σημαντικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή 
γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η θητεία των μελών της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων διαρκεί δυόμιση έτη 
και τη λήξη της ακολουθεί νέα 
διαδικασία επιλογής.
Τα μέλη μπορούν να υπηρετήσουν επί δύο 
διαδοχικές θητείες.

Or. en

Τροπολογία 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 - παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων εγκρίνει 
τον εσωτερικό κανονισμό της.

Or. en
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Τροπολογία 487
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και 
το προσωπικό του δεν πρέπει να έχουν 
υπηρετήσει ή να έχουν παράσχει 
υπηρεσίας σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα κατά τα τρία προηγούμενα έτη 
ούτε να το πράξουν κατά τα τρία έτη που 
έπονται μετά τη λήξη της θητείας τους 
στην Αρχή.

Or. en

Τροπολογία 488
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το συμβούλιο εποπτών ορίζει τον 
πρόεδρο.

3. Το συμβούλιο εποπτών ορίζει τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο.

Or. en

Τροπολογία 489
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το συμβούλιο εποπτών, κατόπιν 
προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων 
της Αρχής βάσει του σχεδίου ετήσιας 
έκθεσης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
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38 παράγραφος 7 και διαβιβάζει την εν 
λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου. Η έκθεση 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, 
για τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 
7, 8 και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις 
που εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει με 
απλή πλειοψηφία των μελών του.

Όλες οι άλλες αποφάσεις του συμβουλίου 
εποπτών λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία των μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the ΕΑΑΕΣ. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ΕΑΑΕΣ is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ΕΑΑΕΣ will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Τροπολογία 491
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, για 
τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 7, 8 
και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις που 
εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 16 της συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 3 
του Πρωτοκόλλου (αριθ. 36) σχετικά με 
τις μεταβατικές διατάξεις το οποίο 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι άλλες αποφάσεις του συμβουλίου 
εποπτών λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία των μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ειδική πλειοψηφία είναι κατάλληλη για όλες τις αποφάσεις που εγκρίνει η ΕΑΑΕΣ (και όχι 
μόνο για τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που προτείνει η 
Επιτροπή). Πράγματι, η καθιέρωση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία αντικατοπτρίζει κατά 
τον πιο ισόρροπο τρόπο την οικονομική μόχλευση κάθε εθνικής εποπτικής αρχής.

Τροπολογία 492
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, 
για τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 
7, 8 και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις 
που εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται από τα μέλη του με απλή 
πλειοψηφία σύμφωνα με την αρχή «ένα 
άτομο μία ψήφος».

Όλες οι άλλες αποφάσεις του συμβουλίου 
εποπτών λαμβάνονται με απλή 
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πλειοψηφία των μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο εποπτών απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες κύρους στους ιδιαίτερους τομείς 
δραστηριοτήτων τους και η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει πάντοτε να γίνεται με βάση 
την αρχή «ένα άτομο μια ψήφος». Η απαίτηση της ειδικής πλειοψηφίας δεν είναι απαραίτητη 
για την εκπλήρωση των στόχων της ΕΑΤ, ενώ η απλή πλειοψηφία με ίση βαρύτητα ψήφων 
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των απόψεων των εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 493
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, 
για τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 
7, 8 και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις 
που εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται από τα μέλη του με απλή 
πλειοψηφία σύμφωνα με την αρχή «ένα 
άτομο μία ψήφος».

Όλες οι άλλες αποφάσεις του συμβουλίου 
εποπτών λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία των μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νέα εποπτική δομή δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ρόλου των 
μικρότερων χωρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προς όφελος των μεγαλυτέρων χωρών. 
Το συμβούλιο εποπτών πρέπει να αποφασίζει με απλή πλειοψηφία και με βάση την αρχή «ένα 
άτομο μια ψήφος».
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Τροπολογία 494
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, 
για τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 
7, 8 και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις 
που εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται από τα μέλη του με απλή 
πλειοψηφία σύμφωνα με την αρχή «ένα 
άτομο μία ψήφος».

Όλες οι άλλες αποφάσεις του συμβουλίου 
εποπτών λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία των μελών.

Or. en

Τροπολογία 495
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, 
για τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 
7, 8 και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις 
που εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται από τα μέλη του με απλή 
πλειοψηφία σύμφωνα με την αρχή «ένα 
άτομο μία ψήφος».

Όλες οι άλλες αποφάσεις του συμβουλίου 
εποπτών λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία των μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο εποπτών απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες κύρους στους ιδιαίτερους τομείς 
δραστηριοτήτων τους και η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει πάντοτε να γίνεται με βάση 
την αρχή «ένα άτομο μια ψήφος». Η απαίτηση της ειδικής πλειοψηφίας δεν είναι απαραίτητη 
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για την εκπλήρωση των στόχων της ΕΑΤ, ενώ η απλή πλειοψηφία με ίση βαρύτητα ψήφων 
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των απόψεων των εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 496
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, για 
τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 7, 8
και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις που 
εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

1. Όσον αφορά τις πράξεις που ορίζονται 
στα άρθρα 7 έως 11 και όλα τα μέτρα και 
τις αποφάσεις που εγκρίνονται βάσει του 
Κεφαλαίου VΙ και κατά παρέκκλιση του 
πρώτου εδαφίου, το συμβούλιο εποπτών 
λαμβάνει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία 
των μελών του, όπως ορίζεται στο άρθρο 
16, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 3 του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις το οποίο 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.
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Τροπολογία 497
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, 
για τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 
7, 8 και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις 
που εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται από τα μέλη του με απλή 
πλειοψηφία σύμφωνα με την αρχή «ένα 
άτομο μία ψήφος».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απλώς αναστρέφει τη σειρά των εδαφίων 1 και 2 ώστε να επιτύχει νομική 
συνοχή, μνημονεύοντας αρχικά τον γενικό κανόνα και εν συνεχεία μόνο τις εξαιρέσεις. 
Περιλαμβάνει την πρόταση του εισηγητή για επικαιροποίηση του κειμένου προσαρμόζοντάς το 
στην αναφορά στη συνθήκη της Λισαβόνας.

Τροπολογία 498
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, για 
τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 7, 8 
και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις που 
εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.
Όλες οι άλλες αποφάσεις του συμβουλίου 
εποπτών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία 
των μελών.

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 16 της συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις πράξεις 
που ορίζονται στα άρθρα 7, 8 και όλα τα 
μέτρα και τις αποφάσεις που εγκρίνονται 
βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται από τα μέλη του με απλή 
πλειοψηφία σύμφωνα με την αρχή «ένα 
άτομο μία ψήφος».

Or. en
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Τροπολογία 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, για 
τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 7, 8 
και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις που 
εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 16, παράγραφος 4 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου αριθ. 36 
σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις το 
οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 7, 
8 και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις που 
εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπειες της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 500
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι άλλες αποφάσεις του συμβουλίου 
εποπτών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία 
των μελών.

Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις πράξεις 
που ορίζονται στα άρθρα 7, 8 και όλα τα 
μέτρα και τις αποφάσεις που εγκρίνονται 
βάσει του Κεφαλαίου VΙ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απλώς αναστρέφει τη σειρά των εδαφίων 1 και 2 ώστε να επιτύχει νομική 
συνοχή, μνημονεύοντας αρχικά τον γενικό κανόνα και εν συνεχεία μόνο τις εξαιρέσεις. 
Περιλαμβάνει την πρόταση του εισηγητή για επικαιροποίηση του κειμένου που προσαρμόζοντάς 
το στην αναφορά στη συνθήκη της Λισαβόνας.

Τροπολογία 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται 
από τον πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της 
Επιτροπής και τέσσερα μέλη που 
εκλέγονται από το συμβούλιο εποπτών 
μεταξύ των μελών του.

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται 
από τον πρόεδρο και έξι μέλη που 
εκλέγονται από το συμβούλιο εποπτών 
μεταξύ των μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΑΕΣ θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη. Για το λόγο αυτό η επιρροή της Επιτροπής 
στις δραστηριότητες της Αρχής θα είναι περιορισμένη. Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί 
στην κατάργηση του αντιπροσώπου της Επιτροπής από το Δ.Σ. της ΕΑΑΕΣ. Η ΕΑΤ θα ελέγχεται 
από τους ίδιους τους επόπτες. Η παρουσία εκπροσώπου της Επιτροπής στο διοικητικό 
συμβούλιο της ΕΑΑΕΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου, αρκεί για να διασφαλίσει την ορθή ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ επί Επιτροπής και ΕΑΑΕΣ και την εύρυθμη επικοινωνία μεταξύ τους.

Τροπολογία 502
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε μέλος εκτός από τον πρόεδρο
υπάρχει ένα αναπληρωματικό μέλος, το 
οποίο μπορεί να αντικαθιστά το μέλος του 

Για κάθε μέλος υπάρχει ένα 
αναπληρωματικό μέλος, το οποίο μπορεί 
να αντικαθιστά το μέλος του διοικητικού 
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διοικητικού συμβουλίου, αν το εν λόγω 
μέλος κωλύεται να παραστεί.

συμβουλίου, αν το εν λόγω μέλος 
κωλύεται να παραστεί. Ο πρόεδρος μπορεί 
να αντικατασταθεί από τον αντιπρόεδρο 
και τα μέλη από αναπληρωματικά μέλη 
που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 25, 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αντιπρόσωπος της Επιτροπής 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 504
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνέρχεται τουλάχιστον δυο φορές το 
χρόνο σε τακτικές συνεδριάσεις.

Συνέρχεται τουλάχιστον πριν από κάθε 
συνεδρίαση του συμβουλίου εποπτών και 
όσο συχνά κρίνεται αναγκαίο.

Or. en
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Τροπολογία 505
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ούτε τα κράτη μέλη, ούτε τα θεσμικά 
όργανα και οι οργανισμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε οποιοσδήποτε 
άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας 
επιδιώκουν να επηρεάσουν τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 506
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
54, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
μετά την έξοδός τους από την υπηρεσία, 
εξακολουθούν να δεσμεύονται από την 
υποχρέωση να συμπεριφέρονται με 
ακεραιότητα και διακριτικότητα σε 
σχέση με την αποδοχή ορισμένων θέσεων 
και ευεργετημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 507
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μετά από διαβουλεύσεις με το 
συμβούλιο εποπτών, το διοικητικό 
συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων της αρχής βάσει του 
σχεδίου έκθεσης στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 38 παράγραφος 7 και διαβιβάζει 
την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου. Η έκθεση 
δημοσιοποιείται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μετά από διαβουλεύσεις με το 
συμβούλιο εποπτών, το διοικητικό 
συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων της αρχής βάσει του σχεδίου 
έκθεσης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
38 παράγραφος 7 και διαβιβάζει την εν 
λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ως 
τις 15 Ιουνίου. Η έκθεση αυτή 
δημοσιεύεται.

6. Μετά από διαβουλεύσεις με το 
συμβούλιο εποπτών, το διοικητικό 
συμβούλιο εγκρίνει έκθεση πεπραγμένων 
της Αρχής («Έκθεση») βάσει του σχεδίου 
έκθεσης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
38 παράγραφος 7 και διαβιβάζει την 
Έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου.
Η Έκθεση δημοσιοποιείται.

Or. en
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Τροπολογία 509
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει και 
παύει τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφοι 3 
και 5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 510
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει και 
παύει τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφοι 3 
και 5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 511
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή εκπροσωπείται από τον 
πρόεδρο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
επαγγελματίας πλήρους απασχόλησης.

1. Η Αρχή εκπροσωπείται από τον πρόεδρο 
και τον αντιπρόεδρο οι οποίοι είναι 
ανεξάρτητοι επαγγελματίες πλήρους 
απασχόλησης.
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Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την 
προετοιμασία της εργασίας του 
συμβουλίου εποπτών και προεδρεύει στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου εποπτών και 
του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την 
προετοιμασία της εργασίας του 
συμβουλίου εποπτών και προεδρεύει στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου εποπτών και 
του διοικητικού συμβουλίου.

Ο αντιπρόεδρος ενεργεί ως αναπληρωτής 
του προέδρου και είναι επίσης υπεύθυνος 
για τις εξωτερικές σχέσεις με την μικτή 
επιτροπή, την ΕΣΣΚ και τους διεθνείς 
οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 512
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 
συμβούλιο εποπτών με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής.

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, την 
οποία οργανώνει το συμβούλιο εποπτών 
και επιλέγει τις τρεις ισχυρότερες 
υποψηφιότητες που διαβιβάζονται προς 
εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από το διορισμό, η επιλογή του 
υποψηφίου από το συμβούλιο εποπτών 
υπόκειται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από το διορισμό, οι τρεις υποψήφιοι 
που επελέγησαν από το συμβούλιο 
εποπτών υπόκειται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ορίζει 
ένα εξ αυτών ως πρόεδρο.

Επίσης το συμβούλιο εποπτών επιλέγει 
μεταξύ των μελών του αναπληρωτή, που 
ασκεί τις λειτουργίες του προέδρου όταν ο 
τελευταίος απουσιάζει.

Επίσης το συμβούλιο εποπτών επιλέγει 
μεταξύ των μελών του αναπληρωτή, που 
ασκεί τις λειτουργίες του προέδρου όταν ο 
τελευταίος απουσιάζει.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ανάθεση στο συμβούλιο εποπτών της κατάρτισης περιορισμένου καταλόγου θα συμβάλει στην 
άρση των πολιτικών κριτηρίων από την αρχική διαδικασία και θα διασφαλίζει ότι στον 
περιορισμένο κατάλογο θα περιέχονται υποψηφιότητες με ύψιστα τεχνικά προσόντα. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τον τελικό λόγο όσον αφορά το ποιος από τους τρεις 
υποψήφιους πρέπει να ορισθεί για τη διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας.

Τροπολογία 513
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 
συμβούλιο εποπτών με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής.

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, την 
οποία οργανώνει το συμβούλιο εποπτών 
και επιλέγει τις τρεις ισχυρότερες 
υποψηφιότητας που διαβιβάζονται προς 
εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από το διορισμό, η επιλογή του 
υποψηφίου από το συμβούλιο εποπτών 
υπόκειται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από το διορισμό, οι τρεις υποψήφιοι 
που επελέγησαν από το συμβούλιο 
εποπτών υπόκειται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ορίζει 
ένα εξ αυτών ως πρόεδρο.

Επίσης το συμβούλιο εποπτών επιλέγει 
μεταξύ των μελών του αναπληρωτή, που 
ασκεί τις λειτουργίες του προέδρου όταν ο 
τελευταίος απουσιάζει.

Επίσης το συμβούλιο εποπτών επιλέγει 
μεταξύ των μελών του αναπληρωτή, που 
ασκεί τις λειτουργίες του προέδρου όταν ο 
τελευταίος απουσιάζει.

Or. en
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Τροπολογία 514
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 
συμβούλιο εποπτών με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής.

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 
συμβούλιο εποπτών με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση 
για θέματα ασφάλισης, αντασφάλισης και 
οργανισμούς επαγγελματικών συντάξεων, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πρόεδρος πρέπει να έχει σταθερή και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ασφάλισης καθώς 
και για θέματα εποπτείας του ΙΕΣΠ και εφαρμογή της οδηγίας ΙΕΣΠ. 

Τροπολογία 515
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 
συμβούλιο εποπτών με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής.

2. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος 
διορίζονται από το συμβούλιο εποπτών με 
κριτήρια τα προσόντα, τις ικανότητες, τις 
γνώσεις τους για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και αγορές, και την πείρα τους
σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία 
και ρύθμιση, μετά από ανοικτή διαδικασία 
επιλογής.

Πριν από το διορισμό, η επιλογή του 
υποψηφίου από το συμβούλιο εποπτών 
υπόκειται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από το διορισμό, η επιλογή των 
υποψηφίων από το συμβούλιο εποπτών 
υπόκειται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επίσης το συμβούλιο εποπτών επιλέγει Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου 
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μεταξύ των μελών του αναπληρωτή, που 
ασκεί τις λειτουργίες του προέδρου όταν ο 
τελευταίος απουσιάζει.

και του αντιπροέδρου, το συμβούλιο 
εποπτών επιλέγει μεταξύ των μελών του 
προσωρινό αναπληρωτή, που ασκούν τις 
λειτουργίες του προέδρου και του 
αντιπροέδρου όταν αυτοί απουσιάζουν.

Or. en

Τροπολογία 516
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 54, ο πρόεδρος, 
μετά την έξοδό του από την υπηρεσία, 
εξακολουθεί να δεσμεύεται από την 
υποχρέωση να συμπεριφέρεται με 
ακεραιότητα και διακριτικότητα σε 
σχέση με την αποδοχή ορισμένων θέσεων 
και ευεργετημάτων.

Or. en

Τροπολογία 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 
ζητήσει από τον πρόεδρο να υποβάλει 
έκθεση πεπραγμένων.

2. Υποβάλλεται ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων της Αρχής στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον 
πρόεδρο να υποβάλει έκθεση 
πεπραγμένων.

Or. de
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Τροπολογία 518
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το συμβούλιο εποπτών με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
αγορές και την πείρα του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το συμβούλιο εποπτών, κατόπιν 
προτάσεως του διοικητικού συμβουλίου,
με κριτήρια τα προσόντα, τις ικανότητες, 
τις γνώσεις του για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και αγορές και την πείρα του 
σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία 
και ρύθμιση, μετά από ανοικτή διαδικασία 
επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 519
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά το εννεάμηνο που προηγείται της 
λήξης της πενταετούς θητείας του 
εκτελεστικού διευθυντή, το συμβούλιο 
εποπτών πραγματοποιεί αποτίμηση.

4. Κατά το εννεάμηνο που προηγείται της 
λήξης της πενταετούς θητείας του 
εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό 
συμβούλιο πραγματοποιεί αποτίμηση.

Σε αυτή την αποτίμηση το συμβούλιο 
εποπτών αποτιμά ειδικά:

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, το 
διοικητικό συμβούλιο εκτιμά ιδίως:

(α) τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 
κατά την πρώτη θητεία και τον τρόπο με 
τον οποίο επιτεύχθηκαν·

(α) τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 
κατά την πρώτη θητεία και τον τρόπο με 
τον οποίο επιτεύχθηκαν·

(β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της 
Αρχής για τα επόμενα έτη.

(β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της 
Αρχής για τα επόμενα έτη.

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, το 
συμβούλιο εποπτών μπορεί να παρατείνει 
τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή 

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 



AM\809582EL.doc 79/111 PE439.927v03-00

EL

άπαξ. διευθυντή άπαξ.

Or. en

Τροπολογία 520
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να 
παυθεί μόνο με απόφαση του συμβουλίου 
εποπτών.

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να 
παυθεί μόνο με απόφαση του συμβουλίου 
εποπτών και κατόπιν πρότασης του 
διοικητικού συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 521
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν πρέπει 
να έχει εργαστεί ή να έχει παράσχει
υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς κατά την τελευταία τριετία 
ούτε πρέπει να το πράξει κατά τη 
διάρκεια τριών ετών μετά την έξοδό του 
από την υπηρεσία της Αρχής.

Or. en
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Τροπολογία 522
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 54, ο εκτελεστικός 
διευθυντής, μετά την έξοδό του από την 
υπηρεσία, εξακολουθεί να δεσμεύεται από 
την υποχρέωση να συμπεριφέρεται με 
ακεραιότητα και διακριτικότητα σε 
σχέση με την αποδοχή ορισμένων θέσεων 
και ευεργετημάτων.

Or. en

Τροπολογία 523
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IV – ενότητα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου:

ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
(ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθιερωθεί ότι η μικτή επιτροπή αποτελεί επιπλέον και συμβουλευτικό 
όργανο στο πλαίσιο των ΕΕΑ καθώς και μεταξύ των ΕΕΑ και του EΣΣΚ.
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Τροπολογία 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

1. Συγκροτούνται Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές (Μικτή Επιτροπή) ("Μικτή 
Επιτροπή") με έδρα την Φρανκφούρτη.

Or. en

Τροπολογία 525
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών.

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με τις άλλες ΕΕΑ, ιδίως όσον 
αφορά:

– τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων·
– τη λογιστική και τους ελέγχους·
– μικροπροληπτικές αναλύσεις των 
διατομεακών εξελίξεων, των κινδύνων 
και των ευαίσθητων σημείων για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·
– τα επενδυτικά προϊόντα για 
μικροεπενδυτές·
– τα μέτρα για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες· και
– την ανταλλαγή πληροφοριών με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου και την ανάπτυξη σχέσεων 
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μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου και των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μικτή επιτροπή αναπτύσσει και άλλα πεδία κοινής δράσης. Κατά συνέπεια, προτείνεται να 
προσδιοριστεί ο αριθμός των τομέων συνεργασίας στους κανονισμούς. Με βάση το 
προπαρασκευαστικό έργο της μικτής επιτροπής οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις 
συνιστώσες επιτροπές.

Τροπολογία 526
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών.

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με τις άλλες ΕΕΑ, ιδίως όσον 
αφορά:

– τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων·
– τη λογιστική και τους ελέγχους·
– μικροπροληπτικές αναλύσεις των 
διατομεακών εξελίξεων, των κινδύνων 
και των ευαίσθητων σημείων για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·
– τα επενδυτικά προϊόντα για 
μικροεπενδυτές·
– τα μέτρα για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· και
– την ανταλλαγή πληροφοριών με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου και την ανάπτυξη σχέσεων 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου και των πυλώνων 
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της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 527
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών.

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών. Επιπλέον, 
διασφαλίζει την διατομεακή εποπτική 
συνοχή και τον συντονισμό, ιδίως όσον 
αφορά:
- τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων·
- τη λογιστική και τους ελέγχους·
- τις μικροπροληπτικές αναλύσεις για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·
- τα επενδυτικά προϊόντα για 
μικροεπενδυτές·
- τα μέτρα για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· και
- την ανταλλαγή πληροφοριών με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου.

Or. en
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Τροπολογία 528
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών.

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί 
πρωταρχική δομή στο ΕΣΧΕ που η Αρχή 
συνεργάζεται τακτικά και στενά και 
εξασφαλίζει διατομεακή συνέπεια με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

Or. en

Τροπολογία 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40α
Εποπτεία

1. Η Μικτή Επιτροπή εκτελεί καθήκοντα 
αρχής ενοποιημένης εποπτείας σε σχέση 
με όλους τους συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και βασικούς 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α.
2. Η Μικτή Επιτροπή χρηματοδοτεί τις 
εν λόγω εποπτικές δραστηριότητες 
εισπράττοντας τέλος από κάθε 
συμμετέχοντα στην αγορά τον οποίο 
εποπτεύει, με βάση τον κίνδυνο να τεθεί 
αυτός υπό εκκαθάριση.

Or. en
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Τροπολογία 530
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Μικτή Επιτροπή αποτελείται από τον
πρόεδρο και τους προέδρους της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών και, ανάλογα με την περίπτωση, 
τον πρόεδρο υποεπιτροπής 
συγκροτούμενης βάσει του άρθρου 43.

1. Η Μικτή Επιτροπή αποτελείται από 
ανεξάρτητο πρόεδρο, ανεξάρτητο 
αντιπρόεδρο και τους προέδρους της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών και, ανάλογα με την περίπτωση, 
τον πρόεδρο υποεπιτροπής 
συγκροτούμενης βάσει του άρθρου 43.

Or. en

Τροπολογία 531
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42 α
1. Η Μικτή Επιτροπή επιτηρεί και 
συντονίζει τα σώματα των εποπτών τα 
οποία εποπτεύουν τα μεγάλα 
διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που θεωρούνται σημαντικά από 
συστημικής απόψεως.
2. Ο κατάλογος των συστημικά 
σημαντικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στο πλαίσιο του άρθρου 2.1 
καθορίζεται από την ΕΣΣΚ σε στενή 
συνεργασία με τη Μικτή Επιτροπή.
3. Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να αναλάβει απευθείας τις 
ευθύνες και αρμοδιότητες που 
εκχωρούνται στην Αρχή με βάση τον 
παρόντα κανονισμό για μεμονωμένα 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αφού 
διαβουλευτεί δεόντως με τους 
εποπτευόμενους οργανισμούς και τα 
συμβούλια και τις εμπλεκόμενες ομάδες 
συμφεροντούχων των εμπλεκομένων 
αρχών, ιδίως σε περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών 
δραστηριοτήτων και οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται διατομεακά στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων περισσοτέρων της 
μιας αρχών.

Or. en

Τροπολογία 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44
Σύνθεση

διαγράφεται

1. Το συμβούλιο προσφυγών είναι κοινός 
φορέας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών.
2. Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά 
μέλη, τα οποία είναι πρόσωπα με σχετικές 
γνώσεις και πείρα, αποκλειόμενου του εν 
ενεργεία προσωπικού των αρμόδιων 
αρχών ή άλλων εθνικών ή κοινοτικών 
οργάνων που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της Αρχής. Το συμβούλιο 
προσφυγών ορίζει τον πρόεδρό του. Οι 
αποφάσεις του συμβουλίου προσφυγών 
λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 
τεσσάρων από τα έξι μέλη του. Το 
συμβούλιο προσφυγών συγκαλείται από 
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τον πρόεδρό του όποτε παραστεί ανάγκη.
3. Δύο μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και δυο αναπληρωματικά ορίζει το 
διοικητικό συμβούλιο της αρχής από 
συνοπτικό κατάλογο τον οποίο προτείνει 
η Επιτροπή, μετά από δημόσια 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 
οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
μετά από διαβούλευση με το συμβούλιο 
εποπτών.
Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΑΕΣ] 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… 
[ΕΑΤ].
4. Η θητεία των μελών του συμβουλίου 
προσφυγών διαρκεί πέντε έτη. Η θητεία 
αυτή μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.
5. Μέλος του συμβουλίου προσφυγών, το 
οποίο ορίστηκε από το διοικητικό 
συμβούλιο της Αρχής, δεν είναι δυνατό να 
παυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, 
εκτός αν κριθεί ένοχος για σοβαρό 
παράπτωμα και το διοικητικό συμβούλιο 
λάβει σχετική απόφαση, αφού 
προηγουμένως διαβουλευτεί με το 
συμβούλιο εποπτών.
6. Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων 
εξασφαλίζουν επαρκή επιχειρησιακή και 
γραμματειακή υποστήριξη του 
συμβουλίου προσφυγών.

Or. en
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Τροπολογία 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη, 
τα οποία είναι πρόσωπα με σχετικές 
γνώσεις και πείρα, αποκλειόμενου του εν 
ενεργεία προσωπικού των εθνικών 
εποπτικών αρχών ή άλλων εθνικών ή 
κοινοτικών οργάνων που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της Αρχής.

2. Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη.
Περιλαμβάνει πρόσωπα, αποκλειόμενου 
του εν ενεργεία προσωπικού των εθνικών 
εποπτικών αρχών ή άλλων εθνικών ή 
οργάνων της ΕΕ ή χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της Αρχής, εγνωσμένου 
κύρους με αποδεδειγμένο ιστορικό 
συναφούς γνώσης και επαγγελματικής 
πείρας, συμπεριλαμβανομένης εποπτικής 
πείρας σε επαρκώς υψηλό επίπεδο στους 
τομείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων 
και επαγγελματικών συντάξεων, των 
αγορών κινητών αξιών ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και 
τουλάχιστον δύο μέλη με επαρκή νομική 
πείρα ώστε να παρέχουν έγκυρες νομικές 
συμβουλές στην Αρχή κατά την άσκηση 
των καθηκόντων της.

Or. en

Τροπολογία 534
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συμβούλιο προσφυγών ορίζει τον 
πρόεδρό του.

Ο πρόεδρος, που ορίζεται από κοινού από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή, πρέπει να είναι 
επαγγελματίας νομικός.

Or. en
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Τροπολογία 535
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις του συμβουλίου προσφυγών 
λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 
τεσσάρων από τα έξι μέλη του.

Οι αποφάσεις του συμβουλίου προσφυγών 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, με 
υπερισχύουσα ψήφο του Προέδρου.

Or. en

Τροπολογία 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου 
είναι ισόρροπη και αντικατοπτρίζει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

Or. en

Τροπολογία 537
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δύο μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και δυο αναπληρωματικά ορίζει το 
διοικητικό συμβούλιο της αρχής από 
συνοπτικό κατάλογο τον οποίο προτείνει 
η Επιτροπή, μετά από δημόσια 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 
οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 

3. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και τα αναπληρωματικά ορίζονται, 
κατόπιν διαβούλευσης με τα διοικητικά 
συμβούλια των αρχών, ως εξής:



PE439.927v03-00 90/111 AM\809582EL.doc

EL

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
μετά από διαβούλευση με το συμβούλιο 
εποπτών.

- δύο μέλη και δύο αναπληρωματικά από 
το Συμβούλιο·
- δύο μέλη και δύο αναπληρωματικά από 
την Επιτροπή·
- δύο μέλη και δύο αναπληρωματικά από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 538
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δύο μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και δυο αναπληρωματικά ορίζει το 
διοικητικό συμβούλιο της αρχής από 
συνοπτικό κατάλογο τον οποίο προτείνει 
η Επιτροπή, μετά από δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά από 
διαβούλευση με το συμβούλιο εποπτών.

3. Δύο μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
ορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, δύο από το Συμβούλιο και 
τα άλλα δύο μέλη από την Επιτροπή, μετά 
από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος η οποία δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και μετά από διαβούλευση με το 
συμβούλιο εποπτών.

Or. en

Τροπολογία 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δύο μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και δυο αναπληρωματικά ορίζει το 

3. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το 
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διοικητικό συμβούλιο της αρχής από 
συνοπτικό κατάλογο τον οποίο προτείνει η 
Επιτροπή, μετά από δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά από 
διαβούλευση με το συμβούλιο εποπτών.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κατάλογο 
τελικής επιλογής τον οποίο προτείνει η 
Επιτροπή, μετά από δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά από 
διαβούλευση με το συμβούλιο εποπτών. Το 
συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
τουλάχιστον ένα μέλος που εκπροσωπεί 
οργάνωση καταναλωτών, ένα μέλος που 
εκπροσωπεί τις ΜΜΕ και ένα μέλος που 
εκπροσωπεί την ερευνητική κοινότητα.
Το τελευταίο, καθώς και ο αναπληρωτής 
του, ορίζονται από την Ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

Or. en

Τροπολογία 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δύο μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και δυο αναπληρωματικά ορίζει το 
διοικητικό συμβούλιο της αρχής από 
συνοπτικό κατάλογο τον οποίο προτείνει η 
Επιτροπή, μετά από δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά από 
διαβούλευση με το συμβούλιο εποπτών.

3. Δυο μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και δυο αναπληρωματικά ορίζει το 
διοικητικό συμβούλιο της αρχής από 
συνοπτικό κατάλογο τον οποίο προτείνει η 
Επιτροπή, μετά από ακρόαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος η οποία δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και μετά από διαβούλευση με το 
συμβούλιο εποπτών.

Or. en
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Τροπολογία 541
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΤ] 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… 
[ΕΑΚΑΑ].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 542
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΤ] 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… 
[ΕΑΚΑΑ].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΤ] 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… 
[ΕΑΚΑΑ].

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 544
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μέλος του συμβουλίου προσφυγών, το 
οποίο ορίστηκε από το διοικητικό 
συμβούλιο της Αρχής, δεν είναι δυνατό να 
παυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, 
εκτός αν κριθεί ένοχος για σοβαρό 
παράπτωμα και το διοικητικό συμβούλιο
λάβει σχετική απόφαση, αφού 
προηγουμένως διαβουλευτεί με το 
συμβούλιο εποπτών.

5. Μέλος του συμβουλίου προσφυγών δεν 
είναι δυνατό να παυθεί κατά τη διάρκεια 
της θητείας του, εκτός αν κριθεί ένοχος για 
σοβαρό παράπτωμα και το όργανο που 
τον/την όρισε λάβει σχετική απόφαση, 
αφού προηγουμένως διαβουλευτεί με το 
συμβούλιο εποπτών.

Or. en

Τροπολογία 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45
Ανεξαρτησία και αμεροληψία

διαγράφεται

1. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
είναι ανεξάρτητα κατά τη λήψη των 
αποφάσεών τους. Δεν δεσμεύονται από 
οδηγίες. Δεν επιτρέπεται να εκτελούν 
άλλα καθήκοντα στην Αρχή, στο 
διοικητικό της συμβούλιο ή στο 
συμβούλιο εποπτών της.
2. Τα μέλη των συμβουλίων προσφυγών 
δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε 
εκδίκαση προσφυγής στην οποία έχουν 
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προσωπικό συμφέρον, ή στην οποία είχαν 
προηγουμένως παρέμβει ως 
αντιπρόσωποι ενός διαδίκου, ή εάν 
συνέπραξαν στην απόφαση κατά της 
οποίας στρέφεται η προσφυγή.
3. Εάν μέλος του συμβουλίου προσφυγών 
κρίνει ότι κάποιο άλλο μέλος δεν πρέπει 
να συμμετάσχει στην εκδίκαση 
προσφυγής για έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ή 
για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ενημερώνει 
σχετικά το συμβούλιο προσφυγών.
4. Οποιοδήποτε μέρος της εκδίκασης 
προσφυγής μπορεί να έχει αντίρρηση 
σχετικά με τη συμμετοχή μέλους του 
συμβουλίου προσφυγών για κάποιον από 
τους λόγους που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, ή αν υπάρχουν 
υποψίες για μεροληπτική στάση.
Η ένσταση δεν μπορεί να βασίζεται στην 
εθνικότητα μελών, ούτε είναι παραδεκτή 
αν, έχοντας επίγνωση του λόγου 
ένστασης, το μέρος της εκδίκασης της 
προσφυγής προέβη παρόλα αυτά σε άλλο 
διαδικαστικό βήμα, και όχι στην ένσταση 
στη σύνθεση του συμβουλίου προσφυγών.
5. Το συμβούλιο προσφυγών αποφασίζει 
για τα ληπτέα μέτρα στις περιπτώσεις 
των παραγράφων 1 και 2 χωρίς τη 
συμμετοχή του υπόψη μέλους.
Για τη λήψη της εν λόγω απόφασης, το 
υπόψη μέλος αντικαθίσταται στο 
συμβούλιο προσφυγών από το 
αναπληρωματικό μέλος του, εκτός αν και 
το τελευταίο μέλος βρίσκεται στην ίδια 
κατάσταση. Αν συμβεί αυτό, ο πρόεδρος 
ορίζει ως αντικαταστάτη κάποιο από τα 
διαθέσιμα αναπληρωματικά μέλη.
6. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
δεσμεύονται να ενεργούν ανεξάρτητα και 
υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν δήλωση 
δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων, 
όπου δηλώνουν είτε την απουσία κάθε 
συμφέροντος που μπορεί να θεωρηθεί ότι 
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θίγει την ανεξαρτησία τους, είτε κάθε 
άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που μπορεί να 
θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους.
Οι δηλώσεις αυτές γίνονται δημοσίως, 
κάθε έτος και εγγράφως.

Or. en

Τροπολογία 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το συμβούλιο προσφυγών μπορεί, βάσει 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να 
ασκήσει κάθε εξουσία η οποία εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Αρχής, ή μπορεί να 
παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο 
όργανο της Αρχής. Το όργανο αυτό 
δεσμεύεται από την απόφαση του 
συμβουλίου προσφυγών.

5. Το συμβούλιο προσφυγών μπορεί ή να 
επιβεβαιώσει την απόφαση που έλαβε η 
αρμόδια Αρχή ή να παραπέμψει την 
υπόθεση στο αρμόδιο όργανο της Αρχής.
Το όργανο αυτό δεσμεύεται από την 
απόφαση του συμβουλίου προσφυγών.

Or. en

Τροπολογία 547
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
μπορούν να καταθέτουν απευθείας 
προσφυγή στο Δικαστήριο κατά των 
αποφάσεων της Αρχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 263 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών 
δημόσιων αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων•

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η ΕΑΑΕΣ θα αποτελέσει κοινοτική αρχή θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό θα διασφαλίσει και την ανεξαρτησία της. 
Για τον λόγο αυτό, δεν θα εφαρμόζεται χρηματοδότηση από τους εθνικούς επόπτες. 

Τροπολογία 549
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών 
δημόσιων αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων•

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 550
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών 
δημόσιων αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων·

(α) υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών 
δημόσιων αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, οι οποίες καταβάλλονται 
σύμφωνα με τη στάθμιση των ψήφων ως 
έχει στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις το οποίο 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
το άρθρο 3, παράγραφος 3 του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις θα συνεχίσει να 
εφαρμόζεται πέραν της προβλεπόμενης 
προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου 2014·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία καθορίζει τις συνεισφορές που καταβάλλονται από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές ασφάλισης στον προϋπολογισμό της ΕΑΑΕΣ. Ο προτεινόμενος κανόνας 
βασίζεται στην τρέχουσα πρακτική.

Τροπολογία 551
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επιχορήγηση από την Κοινότητα, που 
εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα της 
Επιτροπής)·

(β) επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, που εμφανίζεται σε χωριστό 
κεφάλαιο του προϋπολογισμού στο τμήμα 
[ΧΙ] του γενικού προϋπολογισμού της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τροπολογία 552
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο 
εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει για το 
επόμενο οικονομικό έτος κατάσταση 
προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών και 
διαβιβάζει αυτό το προσχέδιο
προϋπολογισμού, συνοδευόμενο από το 
οργανόγραμμα, στο διοικητικό συμβούλιο.
Κάθε έτος, βάσει του προσχεδίου που 
καταρτίζεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο 
συντάσσει κατάσταση προβλεπόμενων 
εσόδων και δαπανών της Αρχής για το 
επόμενο οικονομικό έτος. Αυτή η 
κατάσταση προβλέψεων, συνοδευόμενη 
από σχέδιο οργανογράμματος, 
διαβιβάζεται από το διοικητικό συμβούλιο 
στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου. Πριν 
από την έκδοση της κατάστασης 
προβλέψεων, το σχέδιο που κατάρτισε ο 
εκτελεστικός διευθυντής εγκρίνεται από το 
συμβούλιο εποπτών.

1. Με εξαίρεση το πρώτο έτος 
λειτουργίας της Αρχής που περατούται 
στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ( βλ. άρθρο 49, 
παράγραφος 6α κατωτέρω), μέχρι τις 15 
Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο εκτελεστικός 
διευθυντής καταρτίζει για το επόμενο 
οικονομικό έτος κατάσταση 
προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών και 
διαβιβάζει αυτό το προσχέδιο 
προϋπολογισμού, συνοδευόμενο από τον 
πίνακα θέσεων προσωπικού, στο 
διοικητικό συμβούλιο και στο συμβούλιο 
εποπτών. Κάθε έτος, βάσει του 
προσχεδίου που καταρτίζεται από τον 
εκτελεστικό διευθυντή και εγκρίνεται από 
το διοικητικό συμβούλιο, το συμβούλιο 
εποπτών συντάσσει κατάσταση 
προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της 
Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος.
Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, 
συνοδευόμενη από σχέδιο του πίνακα 
θέσεων, διαβιβάζεται από το συμβούλιο 
εποπτών στην Επιτροπή μέχρι τις 31 
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Μαρτίου. Πριν από την έκδοση της 
κατάστασης προβλέψεων, το σχέδιο που 
κατάρτισε ο εκτελεστικός διευθυντής 
εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται για το πρώτο έτος λειτουργίας των ΕΕΑ που περατούται στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 
οι προϋπολογισμοί τους να εγκρίνονται από τα μέλη των αντίστοιχων επιτροπών επιπέδου 3, 
κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και εν συνεχεία να διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο προς έγκριση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή 
ανεξαρτησία των ΕΕΑ, ούτως ώστε να ξεκινήσουν να λειτουργούν με αυστηρό δημοσιονομικό 
τρόπο. Η ανεξαρτησία αυτή αντισταθμίζεται από τη λογοδοσία στα πολιτικά όργανα της ΕΕ. 

Τροπολογία 553
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω 
διατάξεων, κατά το πρώτο έτος 
λειτουργίας της Αρχής που περατούται 
στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ο 
προϋπολογισμός εγκρίνεται από τα μέλη 
της επιτροπής επιπέδου 3, κατόπιν 
διαβούλευσης με την Επιτροπή και εν
συνεχεία διαβιβάζεται προς έγκριση στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 554
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Για το πρώτο έτος λειτουργίας της 
Αρχής που περατούται στις 31 
Δεκεμβρίου 2011, ο προϋπολογισμός 
εγκρίνεται από τα μέλη της επιτροπής 
επιπέδου 3, κατόπιν διαβούλευσης με την 
Επιτροπή και εν συνεχεία διαβιβάζεται 
προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται για το πρώτο έτος λειτουργίας των ΕΕΑ που περατούται στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 
οι προϋπολογισμοί τους να εγκρίνονται από τα μέλη των αντίστοιχων επιτροπών επιπέδου 3, 
κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και εν συνεχεία να διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο προς έγκριση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή 
ανεξαρτησία των ΕΕΑ, ούτως ώστε να ξεκινήσουν να λειτουργούν με αυστηρό δημοσιονομικό 
τρόπο. Η ανεξαρτησία αυτή αντισταθμίζεται από τη λογοδοσία στα πολιτικά όργανα της ΕΕ.

Τροπολογία 555
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το προσωπικό της Αρχής, 
συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού 
διευθυντή της, ισχύουν ο κανονισμός 
υπηρεσιακής καταστάσεως, οι όροι 
απασχόλησης του λοιπού προσωπικού και 
οι κανόνες που θέσπισαν από κοινού τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την εφαρμογή των 
ανωτέρω πράξεων.

1. Για το προσωπικό της Αρχής, 
εξαιρουμένου του προέδρου της, ισχύουν 
ο κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως, 
οι όροι απασχόλησης του λοιπού 
προσωπικού και οι κανόνες που θέσπισαν 
από κοινού τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εφαρμογή 
των ανωτέρω πράξεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πρόεδρος δεν πρέπει να υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 
της ΕΕ. Οι όροι απασχόλησης του προέδρου πρέπει να καθορίζονται από το συμβούλιο 
εποπτών όπως συμβαίνει ήδη με τον πρόεδρο και τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πρόεδροι θα συμμετέχουν 
στο ΕΣΣΚ και την επιτροπή παρακολούθησής του, σκόπιμο είναι να υιοθετηθεί προσέγγιση 
αντίστοιχη με αυτή της ΕΚΤ.

Τροπολογία 556
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επί 18 μήνες μετά τη λήξη της θητείας 
τους δεν καταλαμβάνουν θέση σε 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
παλαιότερα εποπτεύονταν από το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.

Or. en

Τροπολογία 557
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει 
σχετικά με τις γλωσσικές ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται στην Αρχή.

2. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει 
σχετικά με τις γλωσσικές ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται στην Αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 558
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η συμμετοχή στο έργο της Αρχής 
είναι επίσης ανοικτή στις τρίτες χώρες οι 
οποίες εφαρμόζουν νομοθεσία που έχει 
αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως ισοδύναμη στους 
αναφερόμενους στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 τομείς αρμοδιότητας της Αρχής, και 
στον βαθμό που η συμμετοχή αυτή 
ενισχύει τη συνοχή των εποπτικών 
αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν άμεσο 
ενδιαφέρον για την Αρχή και τις εν λόγω 
χώρες. Η συμμετοχή τους υπόκειται στη 
συμπερίληψη των διοικητικών ρυθμίσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 18.

Or. en

Τροπολογία 559
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή αυτή πρέπει να υλοποιείται 
υπό τη μορφή αποτελεσματικής διμερούς 
και πολυμερούς ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ αρμόδιων αρχών και της Αρχής, 
τηρώντας πλήρως τις ισχύουσες 
διατάξεις για την εμπιστευτικότητα και 
την προστασία των δεδομένων που 
προβλέπει η συναφής κοινοτική 
νομοθεσία·

Or. en
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Τροπολογία 560
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη διοικητική εγκατάσταση και την 
αρχική διοικητική λειτουργία της Αρχής, 
μέχρις ότου η Αρχή αποκτήσει την 
επιχειρησιακή ικανότητα να εκτελεί τον 
προϋπολογισμό της, υπεύθυνη είναι η 
Επιτροπή.

1. Για τη διοικητική εγκατάσταση και την 
αρχική διοικητική λειτουργία της Αρχής, 
μέχρις ότου η Αρχή αποκτήσει την 
επιχειρησιακή ικανότητα να εκτελεί τον 
προϋπολογισμό της, υπεύθυνη είναι η 
Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων που συστάθηκε με την 
απόφαση αριθ. 2009/79/ΕΚ της 
Επιτροπής (επιτροπή επιπέδου 3).

Or. en

Τροπολογία 561
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την διάρκεια της περιόδου μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και πριν από την ίδρυση της 
Αρχής, η επιτροπή επιπέδου 3 ενεργεί σε 
στενή συνεργασία με την Επιτροπή για να 
προετοιμάσει την αντικατάσταση της 
επιτροπής επιπέδου 3 από την Αρχή. Οι 
επιτροπές επιπέδου 3 προβαίνουν σε όλες 
τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, οι 
οποίες υπόκεινται στην τελική απόφαση 
των αρμοδίων οργάνων της Αρχής. Σε 
αυτό περιλαμβάνεται ο καθορισμός της 
διαδικασίας επιλογής του προέδρου και 
του εκτελεστικού διευθυντή της Αρχής, 
καθώς και των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου και η διοργάνωση της 
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επιλογής των ατόμων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις των προπαρασκευαστικών ενεργειών που 
μπορούν να αναληφθούν πριν από τη σύσταση των ΕΕΑ. Για λόγους αποτελεσματικότητας, 
είναι επιτακτική ανάγκη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, οι επιτροπές επιπέδου 3 να 
μπορούν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να προετοιμάσουν τη δημιουργία των ΕΕΑ, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι προπαρασκευαστικές αυτές εργασίες θα εγκριθούν από τα 
αντίστοιχα όργανα των ΕΕΑ. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα συμβάλει στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συρρίκνωση της περιόδου κατά την οποίαν οι ΕΕΑ δεν θα είναι πλήρως 
επιχειρησιακές λόγω του μη ορισμού των αντίστοιχων προέδρων και εκτελεστικών διευθυντών.

Τροπολογία 562
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Κατά την περίοδο που μεσολαβεί από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και την ημερομηνία ορισμού 
του προέδρου και των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου, και του ορισμού 
του εκτελεστικού διευθυντή, της ΕΕΑ 
προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος της 
υφιστάμενης επιτροπής επιπέδου 3, ενώ 
την ευθύνη διοίκησης ασκεί ο γενικός 
γραμματέας της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις των προπαρασκευαστικών ενεργειών που 
μπορούν να αναληφθούν πριν από τη σύσταση των ΕΕΑ. Για λόγους αποτελεσματικότητας, 
είναι επιτακτική ανάγκη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, οι επιτροπές επιπέδου 3 να 
μπορούν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να προετοιμάσουν τη δημιουργία των ΕΕΑ, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι προπαρασκευαστικές αυτές εργασίες θα εγκριθούν από τα 
αντίστοιχα όργανα των ΕΕΑ. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα συμβάλει στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συρρίκνωση της περιόδου κατά την οποίαν οι ΕΕΑ δεν θα είναι πλήρως 
επιχειρησιακές λόγω του μη ορισμού των αντίστοιχων προέδρων και εκτελεστικών διευθυντών.
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Τροπολογία 563
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Αρχή θεωρείται ο νόμιμος διάδοχος 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών 
Εποπτείας Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων. Το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία ίδρυσης 
της Αρχής, όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις καθώς και όλες οι 
εκκρεμείς δράσεις της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, μεταφέρονται αυτομάτως 
στην Αρχή. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Αρχών Εποπτείας Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων συντάσσει 
κατάσταση στην οποία αναφέρεται το 
ενεργητικό και παθητικό από την 
ημερομηνία της μεταφοράς αυτής. Η 
κατάσταση ελέγχεται και εγκρίνεται από 
τα μέλη της και από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 564
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε όλα τα μέλη του προσωπικού με 
συμβάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 θα προταθεί η δυνατότητα 
σύναψης σύμβασης έκτακτου υπαλλήλου 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος (α) 
του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους 

2. Για να υπάρξει δυνατότητα ομαλής 
μετάβασης του υπάρχοντος προσωπικού 
στην Αρχή, όλα τα μέλη του προσωπικού 
με συμβάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων και 
των συμβάσεων απόσπασης, θα προταθεί 
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λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για τους διάφορους βαθμούς 
που προβλέπονται στον πίνακα θέσεων 
προσωπικού της Αρχής.

η δυνατότητα σύναψης σύμβασης 
εργασίας έκτακτου υπαλλήλου, με 
ισοδύναμες οι αντίστοιχες οικονομικές 
και νομικές συνθήκες, σύμφωνα με το 
αντίστοιχο νομικό πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να προβλεφθούν ειδικές μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά το υφιστάμενο 
προσωπικό των επιτροπών επιπέδου 3.

Τροπολογία 565
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η αρχή η εξουσιοδοτημένη 
για τη σύναψη συμβάσεων θα διοργανώσει 
εσωτερική επιλογή περιοριζόμενη στο 
προσωπικό που έχει συνάψει συμβάσεις με 
την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών 
Εποπτείας Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων ή με τη 
γραμματεία της, προκειμένου να ελεγχθούν 
η ικανότητα, η αποδοτικότητα και η 
ακεραιότητα του προσωπικού προ 
πρόκειται να προσληφθεί.

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η αρχή η εξουσιοδοτημένη 
για τη σύναψη συμβάσεων θα διοργανώσει 
εσωτερική επιλογή περιοριζόμενη στο 
προσωπικό που έχει συνάψει συμβάσεις με 
την Επιτροπή Επιπέδου 3 ή με τη 
γραμματεία της, προκειμένου να ελεγχθούν 
η ικανότητα, η αποδοτικότητα και η 
ακεραιότητα του προσωπικού που 
πρόκειται να προσληφθεί. Η εσωτερική 
διαδικασία επιλογής πρέπει να λαμβάνει 
πλήρως υπόψη τις ικανότητες και την
εμπειρία του ατόμου κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του πριν από τη 
μεταβατική περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να προβλεφθούν ειδικές μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά το υφιστάμενο 
προσωπικό των επιτροπών επιπέδου 3.
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Τροπολογία 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του 
άρθρου 67 και ανά τριετία στη συνέχεια, η 
Επιτροπή εκδίδει γενική έκθεση σχετικά με 
την πείρα που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα 
της λειτουργίας της Αρχής και των 
διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του 
άρθρου 67 και ανά τριετία στη συνέχεια, η 
Επιτροπή εξετάζει τον παρόντα 
κανονισμό και ιδίως τη λειτουργία του 
άρθρου 23, και εκδίδει γενική έκθεση 
σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε ως 
αποτέλεσμα της λειτουργίας της Αρχής και 
των διαδικασιών που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στη δημιουργία υποχρέωσης για την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έννοια της φορολογικής ευθύνης των 
κρατών μελών και να επικαιροποιήσει τον κανονισμό ώστε να είναι συνεπής με ενδεχόμενες 
βελτιώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός πλαισίου κοινοτικών κανονισμών για τη 
διαχείριση της κρίσης στον τραπεζικό τομέα, που εξετάζει επί του παρόντος η Επιτροπή.

Τροπολογία 567
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση 
της λειτουργίας της Ομάδας 
Συμφεροντούχων και την ενδεχόμενη 
ενίσχυσή της, ούτως ώστε η διατύπωση 
των συμβουλών αυτών να καταστεί 
υποχρεωτική.

Or. en
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Τροπολογία 568
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε προς τη 
ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στους 
τομείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Κοινότητα. Η αξιολόγηση 
βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων με την ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων παροχής επαγγελματικών 
συντάξεων.

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της Αρχής και την 
εξέλιξη προς τη ρυθμιστική και εποπτική 
σύγκλιση και ολοκλήρωση στους τομείς 
της διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η έκθεση 
αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίον ο 
τομέας αντιμετωπίζει το κόστος που 
απορρέει από τη συνήθη λειτουργία του 
και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
επιτευχθεί η πλήρης εσωτερικοποίηση 
του κόστους αυτού, λαμβάνοντας υπόψη 
μια κυκλική προοπτική. Η αξιολόγηση 
βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων με την ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων παροχής επαγγελματικών 
συντάξεων.

Or. en

Τροπολογία 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε προς τη 
ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στους 
τομείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Κοινότητα. Η αξιολόγηση 

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε προς τη 
ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στους 
τομείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Κοινότητα και υποβάλλει 
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βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων με την ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων παροχής επαγγελματικών 
συντάξεων.

έκθεση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, καθώς και τις κατάλληλες 
προτάσεις για τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού. Η αξιολόγηση βασίζεται σε 
εκτενείς διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων με 
την ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων παροχής επαγγελματικών 
συντάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στη δημιουργία υποχρέωσης για την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έννοια της φορολογικής ευθύνης των 
κρατών μελών και να επικαιροποιήσει τον κανονισμό ώστε να είναι συνεπής με ενδεχόμενες 
βελτιώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός πλαισίου κοινοτικών κανονισμών για τη 
διαχείριση της κρίσης στον τραπεζικό τομέα, που εξετάζει επί του παρόντος η Επιτροπή.

Τροπολογία 570
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε προς τη 
ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στους 
τομείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Κοινότητα. Η αξιολόγηση 
βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων με την ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων παροχής επαγγελματικών 
συντάξεων.

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε προς τη 
ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στους 
τομείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Κοινότητα. Η αξιολόγηση 
βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων με την ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και την 
Ομάδα Συμφεροντούχων των ιδρυμάτων 
παροχής επαγγελματικών συντάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των ασφαλιστών και των 
ταμείων επαγγελματικής σύνταξης, ο τομέας των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
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παροχής επαγγελματικών συντάξεων χωρίζεται σε: (i) ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και (ii) ομάδα συμφεροντούχων των ιδρυμάτων παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων

Τροπολογία 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εκπονεί την έκθεσή της 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της 
Ομάδας Συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων παροχής επαγγελματικών 
συντάξεων, του συμβουλίου εποπτών και 
της Μικτής Επιτροπής. Οι προτάσεις 
αυτές προσαρτώνται στην έκθεση που 
δημοσιεύει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
συνεκτιμά επίσης τις απόψεις άλλων 
ομάδων συμφεροντούχων.

Or. en

Τροπολογία 572
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η έκθεση της Επιτροπής αξιολογεί, 
μεταξύ άλλων: τον βαθμό σύγκλισης των 
πάγιων πρακτικών εποπτείας που έχει 
επιτευχθεί από τις εθνικές αρχές· τη 
λειτουργία των σωμάτων των εποπτών· 
τον μηχανισμό εποπτείας των 
διασυνοριακών ιδρυμάτων, ιδίως όσων 
έχουν ενωσιακή διάσταση· τη λειτουργία 
του άρθρου 23 όσον αφορά τις 
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διασφαλίσεις και τις ρυθμιστικές αρχές· 
την εποπτική σύγκλιση στα πεδία της 
διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων στην 
Ένωση και το ζήτημα του εάν οι 
προληπτικές και οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
συνδυάζονται ή να είναι διαχωρισμένες.
Περιέχει προτάσεις σχετικά με την 
περαιτέρω ανάπτυξη του ρόλου της 
Αρχής και του ΕΣΧΕ, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή δομή εποπτείας.
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