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Τροπολογία 468
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Με την 
αντίστοιχη απόφαση της, η Αρχή δηλώνει 
ότι δεν θίγονται οι δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες του κράτους δεν θίγονται επ`ουδενί από την δραστηριότητα 
της Αρχής. Στόχος της προτεινόμενης προσθήκης είναι η ενίσχυση αυτής της αρχής. Μέσω της 
ενσωμάτωσης παρόμοιας ρήτρας στην απόφαση της ΕΑΚΑΑ, η Αρχή οφείλει κάθε φορά να 
εξετάζει και να αναλύει κατά πόσο η απόφασή της παρεμβαίνει στις  δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες του κράτους μέλους.

Τροπολογία 470
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα 
εσωτερικεύει, με κυκλική προοπτική, τις 
δαπάνες του και ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 10 ή 11 
δεν έρχεται με οιονδήποτε τρόπο 
απευθείας σε σύγκρουση με τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών 

Or. en

Τροπολογία 471
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 άμεσα και σε σημαντικό 
βαθμό σε σύγκρουση με τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών. 

Or. en
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Τροπολογία 472
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 άμεσα σε σύγκρουση με τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην Αρχή πρέπει να δοθούν δεσμευτικές εξουσίες ως προς τις «διαφορές μεταξύ των εθνικών 
εποπτικών αρχών» και τις «αποφάσεις για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης» Οι ρήτρες 
διασφάλισης των κρατών μελών έναντι των αποφάσεων της Αρχής πρέπει να είναι 
περιορισμένες και να ακολουθούν εν γένει την αρχή «συμμόρφωση ή εξήγηση». Οι ρήτρες 
διασφάλισης δεν πρέπει να είναι εν δυνάμει «παραθυράκι».

Τροπολογία 473
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 άμεσα σε σύγκρουση με τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
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απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 474
Marta Andreasen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 άμεσα ή έμμεσα σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πράξεις της Αρχής δεν πρέπει να υπονομεύουν την δημοσιονομική ανεξαρτησία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 475
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 23 διατηρηθεί και παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια ορισμένων κρατών μελών, 
τότε πρέπει να ισχύει μόνο στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε έκτακτες περιστάσεις, λόγου 
χάρη βάσει του άρθρου 10, όταν είναι πιθανή η παρέμβαση των κρατών μελών με δημόσιο 
χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται διότι η μεσολάβηση εφαρμόζεται μόνο σε 
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φυσιολογικές συνθήκες, για τρέχουσα εποπτεία. 

Τροπολογία 476
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αρμόδια αρχή ότι η απόφαση 
δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την 
αρμόδια αρχή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

If art. Εάν το άρθρο 23 διατηρηθεί και παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια ορισμένων κρατών 
μελών, τότε πρέπει να ισχύει μόνο στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε έκτακτες περιστάσεις, 
λόγου χάρη βάσει του άρθρου 10, όταν είναι πιθανή η παρέμβαση των κρατών μελών, 
ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται διότι η μεσολάβηση 
εφαρμόζεται μόνο σε φυσιολογικές συνθήκες, για τρέχουσα εποπτεία. 

Τροπολογία 477
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αρμόδια αρχή ότι η απόφαση 

διαγράφεται
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δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την 
αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 478
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αρμόδια αρχή ότι η απόφαση 
δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την αρμόδια 
αρχή.

2. Αν ένα κράτος μέλος δεν αποδέχεται
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 διότι προσκρούει αυτή στις 
δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, 
ενημερώνει την Αρχή, την Επιτροπή και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός ενός 
μηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης 
της Αρχής στην αρμόδια αρχή ότι η 
απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από 
την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 479
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 προσκρούει στις δημοσιονομικές του 

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

αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την 
Αρχή και την Επιτροπή εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση 
της απόφασης της Αρχής στην αρμόδια 
αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε 
εφαρμογή από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 480
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αρμόδια αρχή ότι η απόφαση 
δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την αρμόδια 
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 δέκα 
εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση 
της απόφασης της Αρχής στην αρμόδια 
αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε 
εφαρμογή από την αρμόδια αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αρμόδια αρχή ότι η απόφαση 
δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την αρμόδια 
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 αρμόδια 
αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε 
εφαρμογή από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 482
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

If art. Εάν το άρθρο 23 διατηρηθεί και παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια ορισμένων κρατών 
μελών, τότε πρέπει να ισχύει μόνο στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε έκτακτες περιστάσεις, 
λόγου χάρη βάσει του άρθρου 10, όταν είναι πιθανή η παρέμβαση των κρατών μελών, 
ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται διότι η μεσολάβηση 
εφαρμόζεται μόνο σε φυσιολογικές συνθήκες, για τρέχουσα εποπτεία. 
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Τροπολογία 483
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 484
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
εκτίμηση αντικτύπου ως προς τον βαθμό 
στον οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 
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Τροπολογία 485
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
εκτίμηση αντικτύπου ως προς τον βαθμό 
στον οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Or. en

Τροπολογία 486
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
εκτίμηση αντικτύπου ως προς τον βαθμό 
στον οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην Αρχή πρέπει να δοθούν δεσμευτικές εξουσίες ως προς τις «διαφορές μεταξύ των εθνικών 
εποπτικών αρχών» και τις «αποφάσεις για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης» Οι ρήτρες 
διασφάλισης των κρατών μελών έναντι των αποφάσεων της Αρχής πρέπει να είναι 
περιορισμένες και να ακολουθούν εν γένει την αρχή «συμμόρφωση ή εξήγηση». Οι ρήτρες 
διασφάλισης δεν πρέπει να είναι εν δυνάμει «παραθυράκι».
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Τροπολογία 487
Marta Andreasen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
δύναται να αιτιολογήσει με ποιον τρόπο η 
απόφαση προσκρούει στις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητές του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να κρίνουν τις δικές τους δημοσιονομικές αρμοδιότητες.

Τροπολογία 488
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της 
Αρχής αναστέλλεται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

If art. Εάν το άρθρο 23 διατηρηθεί και παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια ορισμένων κρατών 
μελών, τότε πρέπει να ισχύει μόνο στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε έκτακτες περιστάσεις, 
λόγου χάρη βάσει του άρθρου 10, όταν είναι πιθανή η παρέμβαση των κρατών μελών, 
ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται διότι η μεσολάβηση 
εφαρμόζεται μόνο σε φυσιολογικές συνθήκες, για τρέχουσα εποπτεία. 
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Τροπολογία 489
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της 
Αρχής αναστέλλεται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 490
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός 
από την ανακοίνωση του κράτους μέλους, 
η Αρχή το ενημερώνει εάν εμμένει στην 
απόφασή της ή εάν την τροποποιεί ή την 
ανακαλεί. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

If art. Εάν το άρθρο 23 διατηρηθεί και παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια ορισμένων κρατών 
μελών, τότε πρέπει να ισχύει μόνο στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε έκτακτες περιστάσεις, 
λόγου χάρη βάσει του άρθρου 10, όταν είναι πιθανή η παρέμβαση των κρατών μελών, 
ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται διότι η μεσολάβηση 
εφαρμόζεται μόνο σε φυσιολογικές συνθήκες, για τρέχουσα εποπτεία. 
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Τροπολογία 491
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός 
από την ανακοίνωση του κράτους μέλους, 
η Αρχή το ενημερώνει εάν εμμένει στην 
απόφασή της ή εάν την τροποποιεί ή την 
ανακαλεί. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 492
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
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απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 493
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

If art. Εάν το άρθρο 23 διατηρηθεί και παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια ορισμένων κρατών 
μελών, τότε πρέπει να ισχύει μόνο στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε έκτακτες περιστάσεις, 
λόγου χάρη βάσει του άρθρου 10, όταν είναι πιθανή η παρέμβαση των κρατών μελών, 
ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται διότι η μεσολάβηση 
εφαρμόζεται μόνο σε φυσιολογικές συνθήκες, για τρέχουσα εποπτεία. 

Τροπολογία 494
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 την ενημέρωση του κράτους 
μέλους από την Αρχή, όπως αναφέρεται 
στο προηγούμενο εδάφιο, αν η απόφαση 
της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει.

Or. en
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Τροπολογία 495
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αν η απόφαση της 
Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή 
ανακαλείται, 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·  
η απόφαση λαμβάνεται σε μία από τις 
συνόδους του, το αργότερο εντός δύο 
μηνών και κατόπιν ενημέρωσης του 
κράτους μέλους από την Αρχή, όπως 
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 
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Τροπολογία 496
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αν η απόφαση της 
Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή 
ανακαλείται, 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· 
η απόφαση λαμβάνεται σε σύνοδο που 
πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο 
μηνών μετά την ενημέρωση του κράτους 
μέλους από την Αρχή, όπως αναφέρεται 
στο εδάφιο 4.

Or. en

Τροπολογία 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 16 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζει εντός 
δυο μηνών αν η απόφαση της Αρχής 
εξακολουθεί να ισχύει ή ανακαλείται.

Or. en
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Τροπολογία 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 16 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζει εντός 
δυο μηνών αν η απόφαση της Αρχής 
εξακολουθεί να ισχύει ή ανακαλείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κύρια επιδίωξη της παρούσας τροπολογίας είναι εξάλειψη οποιασδήποτε αβεβαιότητας σε όλες 
εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες το Συμβούλιο δεν λαμβάνει απόφαση εντός του δεδομένου 
διμήνου. Η απραξία σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες 
των κρατών μελών δεν επιτρέπεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τα κράτη μέλη. Για τον λόγο 
αυτό προτείνεται να θεωρούνται ως μη ισχύουσες οι υπό αμφισβήτηση αποφάσεις της Αρχής 
μετά την παρέλευση του διμήνου από την υποτιθέμενη ημερομηνία λήψης απόφασης εκ μέρους 
του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 499
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

If art. Εάν το άρθρο 23 διατηρηθεί και παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια ορισμένων κρατών 
μελών, τότε πρέπει να ισχύει μόνο στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε έκτακτες περιστάσεις, 
λόγου χάρη βάσει του άρθρου 10, όταν είναι πιθανή η παρέμβαση των κρατών μελών, 
ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται διότι η μεσολάβηση 
εφαρμόζεται μόνο σε φυσιολογικές συνθήκες, για τρέχουσα εποπτεία. 

Τροπολογία 500
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κύρια επιδίωξη της παρούσας τροπολογίας είναι εξάλειψη οποιασδήποτε αβεβαιότητας σε όλες 
εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες το Συμβούλιο δεν λαμβάνει απόφαση εντός του δεδομένου 
διμήνου. Η απραξία σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες 
των κρατών μελών δεν επιτρέπεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τα κράτη μέλη. Για τον λόγο 
αυτό προτείνεται να θεωρούνται ως μη ισχύουσες οι υπό αμφισβήτηση αποφάσεις της Αρχής 
μετά την παρέλευση του διμήνου από την υποτιθέμενη ημερομηνία λήψης απόφασης εκ μέρους 
του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν το Συμβούλιο δεν λάβει απόφαση 
εντός δύο μηνών, η ισχύς της απόφασης 
λήγει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κύρια επιδίωξη της παρούσας τροπολογίας είναι εξάλειψη οποιασδήποτε αβεβαιότητας σε όλες 
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εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες το Συμβούλιο δεν λαμβάνει απόφαση εντός του δεδομένου 
διμήνου. Η απραξία σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες 
των κρατών μελών δεν επιτρέπεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τα κράτη μέλη. Για τον λόγο 
αυτό προτείνεται να θεωρούνται ως μη ισχύουσες οι υπό αμφισβήτηση αποφάσεις της Αρχής 
μετά την παρέλευση του διμήνου από την υποτιθέμενη ημερομηνία λήψης απόφασης εκ μέρους 
του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 504
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
10 παράγραφος 2 προσκρούει στις 
δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, 
μπορεί να ενημερώσει την Αρχή, την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο εντός τριών 
εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση 
της απόφασης της Αρχής στην αρμόδια 
αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε 
εφαρμογή από την αρμόδια αρχή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 505
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 3. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
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απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
10 παράγραφος 2 προσκρούει στις 
δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, μπορεί 
να ενημερώσει την Αρχή, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο εντός τριών εργάσιμων 
ημερών από τη γνωστοποίηση της 
απόφασης της Αρχής στην αρμόδια αρχή 
ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή 
από την αρμόδια αρχή.

απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
10 παράγραφος 2 προσκρούει στις 
δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, μπορεί 
να ενημερώσει την Αρχή, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο εντός δύο εργάσιμων 
ημερών από τη γνωστοποίηση της 
απόφασης της Αρχής στην αρμόδια αρχή 
ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή 
από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 506
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2).
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Τροπολογία 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 508
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή ανακαλεί την απόφασή της ή 
αιτιολογεί δεόντως για ποιους λόγους την 
διατηρεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ακραίος χαρακτήρας της εν λόγω ρήτρας επιβάλλει τον περιορισμό της ισχύος της σε ένα 
μηχανισμό του τύπου «συμμόρφωση ή εξήγηση», ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία των ΕΕΑ.
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Τροπολογία 509
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 510
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αποφασίζει αν η απόφαση 
της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή
ανακαλείται 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·  
η απόφαση λαμβάνεται σε μία από τις 
συνόδους του, το αργότερο εντός δύο 
μηνών μετά την ενημέρωση του κράτους 
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μέλους από την Αρχή, όπως αναφέρεται 
στο προηγούμενο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 ή ανακαλείται.

Or. en

Τροπολογία 512
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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ανακαλείται. ισχύει ή ανακαλείται.

Or. en

Τροπολογία 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 205 
της Συνθήκης, εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών αποφασίζει αν η απόφαση της 
Αρχής ανακαλείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φύση των αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 10, παράγραφος 2 είναι ιδιάζουσα, 
δεδομένου ότι θα ληφθούν σε «καταστάσεις κρίσης». Για τον λόγο αυτό και δεδομένων των 
συνθηκών και του επαγγελματικού χαρακτήρα της απόφασης της ΕΑΚΑΑ, είναι δικαιολογημένη 
η εισαγωγή αυστηρότερων κανόνων για την ανάκληση μιας τέτοιας απόφασης. Καλό είναι 
επίσης να επισημανθεί ότι η λήψη παρόμοιων αποφάσεων είναι δυνατή μόνο αφού διαπιστωθεί 
«η ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης». 

Τροπολογία 514
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ακραίος χαρακτήρας της εν λόγω ρήτρας επιβάλλει τον περιορισμό της ισχύος της σε ένα 
μηχανισμό του τύπου «συμμόρφωση ή εξήγηση», ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία των ΕΕΑ.

Τροπολογία 515
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 516
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
πέντε εργάσιμων ημερών, θεωρείται ότι η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να 
ισχύει.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ασαφής όρος «δημοσιονομικές αρμοδιότητες» των κρατών μελών ενδέχεται να προκαλέσει 
πολλές ερμηνευτικές συζητήσεις και να παρακωλύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών ως προς την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών (λόγου χάρη τον καθορισμό 
των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων για τους διασυνοριακούς ομίλους –γενικά των 
απαιτήσεων του πυλώνα 2). 

Τροπολογία 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 έχει ανακληθεί.

Or. en

Τροπολογία 518
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν λάβει τις αποφάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο 
άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4, η Αρχή 
ενημερώνει τον αποδέκτη σχετικά με την 
πρόθεσή της να λάβει την απόφαση, 
τάσσοντας προθεσμία εντός της οποίας ο 
αποδέκτης μπορεί να διατυπώσει τις 
απόψεις του για το θέμα, λαμβανόμενου
πλήρως υπόψη του επείγοντα χαρακτήρα 
του θέματος. 

1. Πριν λάβει τις αποφάσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η 
Αρχή ενημερώνει τον αποδέκτη σχετικά με 
την πρόθεσή της να λάβει την απόφαση, 
τάσσοντας προθεσμία εντός της οποίας ο 
αποδέκτης μπορεί να διατυπώσει τις 
απόψεις του για το θέμα, λαμβανομένων 
πλήρως υπόψη του επείγοντα χαρακτήρα, 
της πολυπλοκότητας και των δυνητικών 
συνεπειών του θέματος. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό κατά τον προσδιορισμό χρονοδιαγράμματος να λαμβάνονται επίσης υπόψη η 
πολυπλοκότητα και οι συνέπειες μιας πράξης και όχι μόνο το επείγον του θέματος, 

Τροπολογία 519
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Αρχή 
δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 
δημοσιοποιούνται και αναφέρουν την 
ταυτότητα της αρμόδιας αρχής ή του 
συμμετέχοντος στις χρηματαγορές που 
αφορούν και το γενικό περιεχόμενο της 
απόφασης, συνυπολογίζοντας το έννομο 
συμφέρον των συμμετεχόντων στις 
χρηματαγορές για την προστασία του 
επαγγελματικού απορρήτου τους. 

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Αρχή 
δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 
δημοσιοποιούνται και αναφέρουν την 
ταυτότητα της αρμόδιας αρχής ή των 
συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές που αφορούν και το γενικό 
περιεχόμενο της απόφασης, εκτός αν η 
δημοσιοποίηση αυτή αντιβαίνει στο
έννομο συμφέρον των συμμετεχόντων στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές για την 
προστασία του επαγγελματικού απόρρητου 
τους ή αν ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό 
κίνδυνο τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα. 

Or. en

Τροπολογία 520
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) έξι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει με την ΕΚΤ, το το συμβούλιο εποπτών πρέπει να διαθέτει ένα ποσοστό 
"ανεξάρτητων" μελών, δηλαδή μελών μη συνδεομένων με τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία 521
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 522
Udo Bullmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) τον αντιπρόεδρο, του οποίου η 
ψήφος υπερισχύει εφόσον αντικαθιστά 
τον πρόεδρο·

Or. en

Τροπολογία 523
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον επικεφαλής της αρμόδιας αρχής σε 
κάθε κράτος μέλος· Εάν υπάρχουν 
περισσότερες από μια αρμόδιες αρχές σε 

β) τον επικεφαλής της αρμόδιας αρχής σε 
κάθε κράτος μέλος· Εάν υπάρχουν 
περισσότερες της μιας αρμόδιες αρχές στο 
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ένα κράτος μέλος, οι αρχές συμφωνούν 
σχετικά με έναν από τους επικεφαλής ο 
οποίος θα είναι ο εκπρόσωπος στο 
συμβούλιο εποπτών. 

έδαφος στο οποίο το κράτος μέλος έχει 
την ευθύνη της εφαρμογής του ενωσιακού 
δικαίου, οι επικεφαλής των οργάνων 
αυτών γίνονται από κοινού εκπρόσωποι
στο συμβούλιο εποπτών και αποφασίζουν 
μεταξύ τους με ποιο τρόπο θα ασκήσουν 
την κοινή εκπροσώπηση, 
συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε ψήφου 
βάσει του άρθρου 29·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν ενίοτε σε ορισμένα κράτη μέλη περισσοτέρες της 
μίας αρμόδιες αρχές με αρμοδιότητα επί συγκεκριμένου τομέα. Όπου συμβαίνει αυτό, είναι 
αναγκαία η θέσπιση διαδικασίας με την οποία θα μπορεί να ψηφίζει ο επικεφαλής της πλέον 
κατάλληλης εθνικής εποπτικής αρχής.

Τροπολογία 524
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) δύο εκπροσώπους της ομάδας 
συμφεροντούχων κινητών αξιών και 
αγορών χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Εξ΄αυτών, μόνο ένας πρέπει να είναι 
εκπρόσωπος των επαγγελματιών 
συμμετεχόντων στις χρηματαγορές ή των 
υπαλλήλων αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 525
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

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 
αρμόδιες αρχές.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συμβούλιο εποπτών συγκαλεί ανεξάρτητη 
ομάδα για να διευκολύνει τη διευθέτηση 
της διαφωνίας. Η ομάδα αποτελείται από 
τον πρόεδρο και τέσσερα μέλη του 
συμβουλίου εποπτών. Ο πρόεδρος 
επιλέγει τα μέλη της ομάδας που 
προέρχονται 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 να διευρυνθεί η σύσταση της ομάδας ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πολυφωνία 
κατά τη λήψη των αποφάσεων.

Τροπολογία 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

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 
αρμόδιες αρχές.

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,
δύο 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 527
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

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 αρμόδιες 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 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 528
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η σύνθεση της ομάδας πρέπει να 
είναι ισόρροπη και να αντικατοπτρίζει 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. 
Οι θητείες αλληλεπικαλύπτονται και 
εφαρμόζεται κατάλληλο σύστημα εκ 
περιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 529
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και το 
προσωπικό τους οφείλουν να μην έχουν 
εργαστεί ή προσφέρει υπηρεσίες σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τα 
τρία προηγούμενα έτη και υποχρεούνται 
να μην εργαστούν ή προσφέρουν 
υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα κατά τα τρία έτη που 
ακολουθούν την περάτωση των 
υποχρεώσεών τους στους κόλπους της 
Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 530
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κράτη μέλη, θεσμικά όργανα της Ένωσης 
και λοιποί δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς 
απέχουν από οποιασδήποτε προσπάθεια 
επηρεασμού των μελών του συμβουλίου 
εποπτών κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε συγκρούσεις 
συμφερόντων και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους.

Or. en
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Τροπολογία 531
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 532
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Το συμβούλιο εποπτών, κατόπιν 
πρότασης του διοικητικού συμβουλίου 
εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων 
της Αρχής σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 7 περί σχεδίου 
έκθεσης και διαβιβάζει την εν λόγω 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ως 
τις 15 Ιουνίου. Η έκθεση δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 533
Sari Essayah

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 534
Anni Podimata

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 
απλή πλειοψηφία των μελών του σύμφωνα 
με την αρχή «ένα άτομο μία ψήφος».
Όσον αφορά τις πράξεις που ορίζονται στα 
άρθρα 7, 8 και όλα τα μέτρα και τις 
αποφάσεις που εγκρίνονται βάσει του 
Κεφαλαίου VΙ και κατά παρέκκλιση της 
πρώτης πρότασης του παρόντος 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.

Or. en

Τροπολογία 535
Carl Haglund

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.

Αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 
μελών του σύμφωνα με την αρχή «ένα 
άτομο μία ψήφος».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο εποπτών αποτελείται από διακεκριμένους στους τομείς τους εμπειρογνώμονες και 
η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει κατά συνέπεια να πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με 
την αρχή «ένα άτομο μία ψήφος». Δεν χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΕΑΤ, εξάλλου η απλή πλειοψηφία διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των
απόψεων των εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 536
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.

Αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 
μελών του σύμφωνα με την αρχή «ένα 
άτομο μία ψήφος». 

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Τροπολογία 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
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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.

απλή πλειοψηφία των μελών του

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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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. 

Τροπολογία 538
Diogo Feio

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 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. Για όλες τις 
άλλες αποφάσεις, το συμβούλιο εποπτών 
αποφασίζει με απλή πλειοψηφία και κάθε 
μέλος έχει μία ψήφο.

Or. en



PE439.931v01-00 40/92 AM\809655EL.doc

EL

Τροπολογία 539
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. 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, 
όσον αφορά τις πράξεις που ορίζονται στα 
άρθρα 7 έως 11 και όλα τα μέτρα και τις 
αποφάσεις που εγκρίνονται βάσει του 
Κεφαλαίου VΙ.

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 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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. 

διαγράφεται

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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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. 

Τροπολογία 541
Carl Haglund

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. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο εποπτών αποτελείται από διακεκριμένους στους τομείς τους εμπειρογνώμονες και 
η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει κατά συνέπεια να πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με 
την αρχή «ένα άτομο μία ψήφος». Δεν χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΕΑΤ, εξάλλου η απλή πλειοψηφία διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των 
απόψεων των εμπειρογνωμόνων.
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Τροπολογία 542
Anni Podimata

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.

Όσον αφορά αποφάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 3, η προτεινόμενη 
από την ομάδα απόφαση θεωρείται ως 
εγκριθείσα εφόσον εγκρίνεται από την
απλή πλειοψηφία των μελών του 
συμβουλίου εποπτών.  

Or. en

Τροπολογία 543
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
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only the exceptions.

Τροπολογία 544
Sari Essayah

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. 

1. Όλες οι άλλες αποφάσεις του 
συμβουλίου εποπτών λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία των μελών του σύμφωνα με 
την αρχή «ένα άτομο μία ψήφος».

Or. en

Τροπολογία 545
Gianni Pittella

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 τα έξι ανεξάρτητα μέλη που 
διορίζονται με κοινή συμφωνία των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη που διορίζονται με κοινή 
συμφωνία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (·όπως συμβαίνει με την εκτελεστική 
επιτροπή της ΕΚΤ)  
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Τροπολογία 546
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 ΕΑΚΑΑ πρέπει να είναι ανεξάρτητη στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Για τον λόγο αυτό, η 
επιρροή της Επιτροπής στις δραστηριότητές της εν λόγω Αρχής πρέπει να είναι περιορισμένη. Η 
προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκει την απομάκρυνση του εκπροσώπου της Επιτροπής από το 
διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΚΑΑ.   Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να ελέγχεται από τους ίδιους τους 
επόπτες. Η παρουσία του εκπροσώπου της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΚΑΑ 
χωρίς δικαίωμα ψήφου επαρκεί για να διασφαλίσει την δέουσα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
Επιτροπής και ΕΑΚΑΑ καθώς και τους αναγκαίους διαύλους επικοινωνίας. 

Τροπολογία 547
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 πέντε μέλη που 
εκλέγονται από το συμβούλιο εποπτών 
μεταξύ των μελών του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να είναι ανεξάρτητη στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Για τον λόγο αυτό, η 
επιρροή της Επιτροπής στις δραστηριότητές της εν λόγω Αρχής πρέπει να είναι περιορισμένη. Η 
προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκει την απομάκρυνση του εκπροσώπου της Επιτροπής από το 
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διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΚΑΑ.   Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να ελέγχεται από τους ίδιους τους 
επόπτες. Η παρουσία του εκπροσώπου της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΚΑΑ 
χωρίς δικαίωμα ψήφου επαρκεί για να διασφαλίσει την δέουσα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
Επιτροπής και ΕΑΚΑΑ καθώς και τους αναγκαίους διαύλους επικοινωνίας. 

Τροπολογία 548
Gianni Pittella

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 διοικητικού συμβουλίου, αν το εν 
λόγω μέλος κωλύεται να παραστεί. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη που διορίζονται με κοινή 
συμφωνία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (·όπως συμβαίνει με την εκτελεστική 
επιτροπή της ΕΚΤ)  

Τροπολογία 549
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 
διοικητικού συμβουλίου, αν το εν λόγω 
μέλος κωλύεται να παραστεί. 

Για κάθε μέλος υπάρχει ένα 
αναπληρωματικό μέλος, το οποίο μπορεί 
να αντικαθιστά το μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου, αν το εν λόγω μέλος 
κωλύεται να παραστεί. Ο πρόεδρος μπορεί 
να αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο 
και τα μέλη από αναπληρωματικά μέλη 
διορισμένα σύμφωνα με το άρθρο 25, 
παράγραφος 2.
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Or. en

Τροπολογία 550
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θητεία των μελών που εκλέγονται από 
το συμβούλιο εποπτών διαρκεί δυόμιση 
έτη. Μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη που διορίζονται με κοινή 
συμφωνία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (·όπως συμβαίνει με την εκτελεστική 
επιτροπή της ΕΚΤ)  

Τροπολογία 551
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
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Τροπολογία 552
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 
καθώς και όποτε άλλοτε κρίνεται 
σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 553
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κράτη μέλη, θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιποί δημόσιοι 
ή ιδιωτικοί φορείς απέχουν από 
οποιασδήποτε προσπάθεια επηρεασμού 
των μελών του συμβουλίου εποπτών.

Or. en

Τροπολογία 554
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 έξοδό τους από την υπηρεσία, 
εξακολουθούν να δεσμεύονται από την 
υποχρέωση να συμπεριφέρονται με 
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ακεραιότητα και διακριτικότητα όσον 
αφορά την αποδοχή ορισμένων θέσεων 
και ευεργετημάτων.

Or. en

Τροπολογία 555
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 556
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
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Τροπολογία 557
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 από τον αντιπρόεδρο, οι οποίοι είναι 
ανεξάρτητοι επαγγελματίες πλήρους 
απασχόλησης. 

Or. en

Τροπολογία 558
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αντιπρόεδρος ενεργεί ως αναπληρωτής 
του προέδρου και είναι υπεύθυνος επίσης 
για τις εξωτερικές σχέσεις με την Μικτή 
Επιτροπή, το ΕΣΣΚ και διεθνείς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 559
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 τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
και τις αγορές, και την πείρα του σχετικά 

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
και τις αγορές, και την πείρα του σχετικά 
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με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και 
ρύθμιση, μετά από ανοικτή διαδικασία
επιλογής.

με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και 
ρύθμιση, μετά από ανοικτή διαδικασία 
επιλογής την οποία διεκπεραιώνει το 
συμβούλιο εποπτών, το οποίο και επιλέγει 
τρεις καλύτερους υποψηφίους προς 
αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 560
Udo Bullmann

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 τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
και τις 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 τους συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και τις αγορές, και την 
πείρα τους σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 561
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 υπόκεινται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο 
διορίζει έναν εξ αυτών πρόεδρο.

Or. en
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Τροπολογία 562
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πριν από το διορισμό, οι υποψήφιοι που 
επελέγησαν από το συμβούλιο εποπτών 
υπόκεινται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 563
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου 
και του αντιπροέδρου, το συμβούλιο 
εποπτών επιλέγει μεταξύ των μελών του 
προσωρινό αναπληρωτή, που ασκεί τις 
λειτουργίες του προέδρου ή του 
αντιπροέδρου όταν αυτοί απουσιάζουν.

Or. en

Τροπολογία 564
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
54, ο πρόεδρος, μετά την έξοδό του από 
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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 565
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στα άρθρα 7a, 8, 9, 10, 11a 
και 18, η έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες που αναφέρονται 
λεπτομερώς στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
της Αρχής και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, καθώς 
και, κατά περίπτωση, απάντηση σε 
γνώμες και εκθέσεις της ομάδας 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα. 
Περιλαμβάνει επίσης, σε βάση ad hoc, 
οιαδήποτε σχετική πληροφορία ζητηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί με πιο επίσημο τρόπο η ανάγκη λογοδοσίας της ΕΕΑ έναντι της 
ομάδας συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα και του Κοινοβουλίου προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες τόσο των εκλογέων όσο και των εχόντων 
νόμιμο συμφέρον.
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Τροπολογία 566
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 τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
και τις 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 
πρότασης του διοικητικού συμβουλίου με 
κριτήρια τα προσόντα, τις ικανότητες, τις 
γνώσεις του για τους συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και τις αγορές και την πείρα 
του σχετικά με τη χρηματοπιστωτική 
εποπτεία και ρύθμιση, μετά από ανοικτή 
διαδικασία επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 567
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

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.

Or. en

Τροπολογία 568
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτή την αποτίμηση το συμβούλιο Σε αυτή την αποτίμηση το διοικητικό 
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εποπτών αποτιμά ειδικά: συμβούλιο αποτιμά ειδικά:

Or. en

Τροπολογία 569
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 570
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
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Τροπολογία 571
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής οφείλει να μην 
έχει εργαστεί ή προσφέρει υπηρεσίες σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τα 
τρία προηγούμενα έτη και υποχρεούται να 
μην εργαστεί ή προσφέρει υπηρεσίες σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τα 
τρία έτη που ακολουθούν την περάτωση 
των υποχρεώσεών του στους κόλπους της 
Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 572
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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
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Τροπολογία 573
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Εδάφιο IV – Τμήμα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
(ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 
(Η έγκρισή της προϋποθέτει αλλαγές στο 
σύνολο του κειμένου.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να προσδιοριστεί ότι η μεικτή επιτροπή λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο 
τόσο στους κόλπους της ΕΕΑ όσο και μεταξύ ΕΕΑ και ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 574
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

1. Συγκροτείται Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή) 
(εις το εξής «Μικτή Συμβουλευτική 
Επιτροπή») με έδρα τις Βρυξέλλες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζει την σημασία της Μικτής Επιτροπής και προτείνει μια μόνιμη βάση για τη 
γραμματεία της σε γεωγραφική τοποθεσία κεντρική ως προς το ΕΣΧΕ.
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Τροπολογία 575
Ramon Tremosa i Balcells

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) (εις το εξής 
«Μικτή Επιτροπή») με έδρα τη 
Φρανκφούρτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για περισσότερη αποτελεσματικότητα, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (Μικτή Επιτροπή) 
πρέπει να εδρεύουν στο ίδιο μέρος με τις υπόλοιπες αρχές, ώστε να δημιουργούνται οικονομίες 
κλίμακας και πρέπει να βρίσκονται εκεί που θα τοποθετηθεί το ΕΣΣΚ, ήτοι στη Φρανκφούρτη. 

Τροπολογία 576
Peter Skinner

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 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών. 

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια και άντληση διδαγμάτων με την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Τράπεζες) 
και με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις), ιδίως σχετικά με: 

- τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων·
- τη λογιστική και τους ελέγχους·
- τις μικροπροληπτικές αναλύσεις για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 
- τα επενδυτικά προϊόντα για 
μικροεπενδυτές·
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– 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 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας άλλος ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι η προσπάθεια βελτίωσης της 
ποιότητας και της συνοχής της ροής πληροφοριών τόσο μεταξύ ΕΕΑ και ΕΣΣΚ όσο και μεταξύ 
των γραμματειών ΕΕΑ και ΕΣΣΚ. 

Τροπολογία 577
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 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών. 

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια σε όλους τους πυλώνες της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, 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
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– την ανταλλαγή πληροφοριών με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου και την ανάπτυξη σχέσεων 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου και των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Τροπολογία 578
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 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και με την Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών. 

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

– τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων·
– τη λογιστική και τους ελέγχους·
– τις μικροπροληπτικές αναλύσεις των 
διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σημείων με στόχο 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 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μικτή επιτροπή αναπτύσσει νέους τομείς κοινής δράσης. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να 
προσδιοριστούν ορισμένοι τομείς συνεργασίας στους κανονισμούς.  Με βάση την 
προπαρασκευαστική εργασία της μικτής επιτροπής, οι συνιστώσες επιτροπές θα λάβουν τις 
τελικές αποφάσεις.  

Τροπολογία 579
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 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών. 

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών· εξασφαλίζει επίσης σε 
διατομεακό επίπεδο συνέπεια και 
συντονισμό της εποπτείας, 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 580
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 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών. 

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί 
πρωταρχική δομή στο ΕΣΧΕ , όπου η 
Αρχή συνεργάζεται τακτικά και στενά και 
εξασφαλίζει διατομεακή συνέπεια με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 

Or. en

Τροπολογία 581
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους για τη 
διοικητική υποστήριξη της Μικτής 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών. Οι πόροι αυτοί καλύπτουν τις 
δαπάνες προσωπικού, τις διοικητικές
δαπάνες, τις δαπάνες υποδομής και τις 
λειτουργικές δαπάνες.

3. Η Μικτή Επιτροπή έχει μόνιμη 
γραμματεία, στελεχωμένη με αποσπάσεις 
από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές. Η Αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους 
για τις διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες 
υποδομής και τις λειτουργικές δαπάνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια μόνιμη γραμματεία δίνει τη δυνατότητα στην μικτή επιτροπή να κινείται αποτελεσματικά, 
να πληροί τα καθήκοντα που της ανατίθενται και να μπορεί να προσδοκά διεύρυνση του ρόλου 
της συν τω χρόνω. Επιπλέον, θα μπορέσει να προσδώσει ένα διατομεακό γνωστικό κεφάλαιο 
και μια κοινή νοοτροπία εποπτείας στο προσωπικό που προέρχεται με απόσπαση από τις τρεις 
ΕΕΑ. 
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Τροπολογία 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Μόνο οι εποπτικές αρχές που 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
μπορούν να εποπτεύουν τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 583
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40α
Σε περίπτωση που σημαντικό 
διασυνοριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
καλύπτει διαφορετικούς τομείς, η 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Μικτή 
Επιτροπή) αποφασίζει ποια ευρωπαϊκή 
εποπτική αρχή θα ενεργεί ως επικεφαλής 
αρμόδια αρχή και/ή θα λαμβάνει 
δεσμευτικές αποφάσεις για την επίλυση 
προβλημάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών 
εποπτικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκει να παράσχει νομική ασφάλεια σε χρηματοπιστωτικούς 
ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων σε περίπτωση διαφωνειών μεταξύ εθνικών εποπτικών 
αρχών.
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Τροπολογία 584
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 Τραπεζών και, 
ανάλογα με την περίπτωση, τον πρόεδρο 
υποεπιτροπής συγκροτούμενης βάσει του 
άρθρου 43. 

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

Or. en

Τροπολογία 585
Peter Skinner

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 Τραπεζών και, 
ανάλογα με την περίπτωση, τον πρόεδρο 
υποεπιτροπής συγκροτούμενης βάσει του 
άρθρου 43. 

1. Η Μικτή Επιτροπή διαθέτει συμβούλιο 
το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και 
τους προέδρους των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών και, ανάλογα με την 
περίπτωση, τον πρόεδρο υποεπιτροπής 
συγκροτούμενης βάσει του άρθρου 43. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί καλύτερα η διάρθρωση της μικτής επιτροπής και να αποκτήσει 
αυτή συμβούλιο αποτελούμενο από τους επικεφαλής των τριών ΕΕΑ.
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Τροπολογία 586
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών καθώς και 
των υποεπιτροπών που αναφέρονται στο 
άρθρο 43 προσκαλούνται ως παρατηρητές 
ο εκτελεστικός διευθυντής, η Επιτροπή
και το ΕΣΣΚ , .

2. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου της 
Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών καθώς και των 
υποεπιτροπών που αναφέρονται στο άρθρο 
43 προσκαλούνται ως παρατηρητές ο 
εκτελεστικός διευθυντής και ένας 
εκπρόσωπος της Επιτροπής και του
ΕΣΣΚ, .

Or. en

Τροπολογία 587
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ορίζεται 
ετησίως εκ περιτροπής μεταξύ των 
προέδρων της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών.

3. Ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ορίζεται 
ετησίως εκ περιτροπής μεταξύ των 
προέδρων της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Τράπεζες), της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ασφαλίσεις και 
Επαγγελματικές Συντάξεις)και της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Κινητές 
Αξίες και Αγορές). Πρόεδρος της Μικτής 
Επιτροπής είναι ένας αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία να δοθεί η δέουσα βαρύτητα εντός του ΕΣΣΚ στην εξειδίκευση 
μικροεπιπέδου των οποίων είναι φορείς οι ΕΕΑ.  Επίσης σημαντικό είναι να μην υπάρχει 
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υπερβολική προσήλωση εκ μέρους του ΕΣΣΚ στις τράπεζες, οπότε εκτιμάται ότι ο τραπεζικός, ο 
ασφαλιστικός και ο τομέας τίτλων και των αγορών εκπροσωπούνται επαρκώς και οι τρεις από 
έναν πρόεδρο της μικτής επιτροπής.

Τροπολογία 588
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών συνέρχεται τουλάχιστον 
μια φορά το δίμηνο.

Το συμβούλιο της Μικτής Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το 
δίμηνο.

Or. en

Τροπολογία 589
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42α
Η Μικτή Επιτροπή παρακολουθεί και 
συντονίζει τα σώματα εποπτών που 
εποπτεύουν τα μεγάλα διασυνοριακά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
θεωρούνται συστημικά σημαντικά.
Ο κατάλογος των συστημικά σημαντικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 2, παράγραφος 1 καθορίζεται από 
το ΕΣΣΚ σε στενή συνεργασία με τη 
Μικτή Επιτροπή.
Η Μικτή Επιτροπή δύναται να 
αποφασίσει και να αναλάβει άμεσα τις 
ευθύνες και αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Αρχή με τον παρόντα 
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κανονισμό για μεμονωμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,     μετά από 
τις δέουσες διαβουλεύσεις με τα υπό 
επιτήρηση ιδρύματα και τα συμβούλια 
και τις ομάδες συμφεροντούχων των 
ενδιαφερομένων αρχών, ιδίως σε 
περιπτώσεις χρηματοπιστωτικών ομίλων 
ετερογενών δραστηριοτήτων και 
ιδρυμάτων που επιδίδονται σε 
διατομεακές δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στα πεδία αρμοδιότητας 
περισσοτέρων της μίας αρχών.

Or. en

Τροπολογία 590
Peter Skinner

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 αρμόδιων 
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 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

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να μπορεί το συμβούλιο προσφυγών να επιστρατεύσει άτομα με ειδικές γνώσεις 
σε όλους τους τομείς στους οποίους θα κληθεί ενδεχομένως να εκδώσει απόφαση βάσει των 
ενεργειών των τριών τομεακών ΕΕΑ. Έχει επίσης σημασία να μπορεί επίσης να επιστρατεύσει 
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επαρκή νομική εμπειρογνωμοσύνη δεδομένου ότι θα κληθεί κατά πάσα πιθανότητα να 
αποφανθεί σε ζητήματα σχετικά με τη νομική εφαρμογή ορισμένων ενεργειών των ΕΕΑ. 

Τροπολογία 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 αρμόδιων 
αρχών ή άλλων εθνικών ή κοινοτικών 
οργάνων που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της Αρχής.

2. Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη.
Αποτελείται από πρόσωπα 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 592
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, από κοινού οριζόμενος από 
το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να είναι 
επαγγελματίας δικηγόρος.

Or. en
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Τροπολογία 593
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 τη 
ψήφο του προέδρου να υπερισχύει.

Or. en

Τροπολογία 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η σύνθεση του συμβουλίου 
προσφυγών πρέπει να είναι ισόρροπη και 
να αντικατοπτρίζει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο σύνολό της.

Or. en

Τροπολογία 595
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 δημόσια 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 
οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

3. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τα διοικητικά 
συμβούλια των αρχών, ως εξής:
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μετά από διαβούλευση με το συμβούλιο 
εποπτών. 

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

Or. en

Τροπολογία 596
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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 
ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυο 
μέλη ορίζει το Συμβούλιο και τα άλλα δυο 
μέλη ορίζει 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. 

Or. en

Τροπολογία 597
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 δημόσια πρόσκληση 

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

πραγματοποιεί το 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

Αιτιολόγηση

Οι ΕΕΑ πρέπει να είναι ανεξάρτητες στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Για τον λόγο αυτό, η επιρροή 
της Επιτροπής στη σύνθεση του Συμβουλίου Προσφυγών πρέπει να είναι περιορισμένη. Ο 
συνοπτικός κατάλογος της Επιτροπής περιορίζει ενδεχομένως αυτή την επιλογή. Τα μέλη του 
του διοικητικού συμβουλίου του ΕΑΚΑΑ πρέπει να είναι ελεύθερα, με την επιφύλαξη της 
συγκατάθεσης του συμβουλίου εποπτών, να επιλέξουν τα πλέον κατάλληλα μέλη του Συμβουλίου 
Προσφυγών. Η συγκατάθεση του συμβουλίου εποπτών είναι απαραίτητη διότι πρόκειται για το 
πιο σημαντικό τμήμα της ΕΑΚΑΑ.  

Τροπολογία 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά από 
διαβούλευση με το συμβούλιο εποπτών. 

3. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και τα αναπληρωματικά αυτών ορίζονται 
από 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. 

Or. en
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Τροπολογία 599
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. …/… [ΕΑΑΕΣ] 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… 
[ΕΑΤ]. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 600
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. …/… [ΕΑΑΕΣ] 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… 
[ΕΑΤ]. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 601
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 

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 
ή την όρισε λάβει σχετική απόφαση, αφού 
προηγουμένως διαβουλευτεί με το 
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προηγουμένως διαβουλευτεί με το 
συμβούλιο εποπτών.

συμβούλιο εποπτών.

Or. en

Τροπολογία 602
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων
εξασφαλίζουν επαρκή επιχειρησιακή και 
γραμματειακή υποστήριξη του συμβουλίου 
προσφυγών.

6. Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Τράπεζες) και η Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) εξασφαλίζουν επαρκή 
επιχειρησιακή και γραμματειακή 
υποστήριξη του συμβουλίου προσφυγών 
μέσω της μικτής επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το συμβούλιο προσφυγών θα αποτελεί τμήμα της μικτής επιτροπής, ενδείκνυται η 
παροχή υποστήριξης στο συμβούλιο από τη γραμματεία της μικτής επιτροπής. 

Τροπολογία 603
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων 
αρχών, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά 
απόφασης της Αρχής αναφερόμενης στα 
άρθρα 9, 10 και 11 και οποιαδήποτε άλλης 
απόφασης που ελήφθη από την Αρχή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η 
οποία απευθύνεται στο εν λόγω πρόσωπο, 

1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων 
αρχών, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά 
απόφασης της Αρχής αναφερόμενης στα 
άρθρα 9, 10 και 11 και οποιαδήποτε άλλης 
απόφασης που ελήφθη από την Αρχή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η 
οποία απευθύνεται στο εν λόγω πρόσωπο, 
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ή κατά απόφασης η οποία, παρότι έχει τη 
μορφή απόφασης απευθυνόμενης προς 
κάποιο άλλο πρόσωπο, αφορά άμεσα και 
μεμονωμένα το εν λόγω πρόσωπο.

ή κατά απόφασης η οποία, παρότι έχει τη 
μορφή απόφασης απευθυνόμενης προς 
κάποιο άλλο πρόσωπο, αφορά άμεσα και 
μεμονωμένα το εν λόγω πρόσωπο. 
Προσφυγή μπορεί επίσης να ασκηθεί 
κατά καταγγελθείσης εσφαλμένης 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και προκειμένου 
να παρέχεται αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων στις 
χρηματαγορές, δίδεται στους εν λόγω συμμετέχοντες το δικαίωμα προσφυγής στο συμβούλιο 
προσφυγών βάσει ενδεχόμενης εσφαλμένης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Τροπολογία 604
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 είτε 
να επιβεβαιώσει την απόφαση που έλαβε 
η αρμόδια αρχή είτε να παραπέμψει την 
υπόθεση στο αρμόδιο όργανο της Αρχής. 
Το όργανο αυτό δεσμεύεται από την 
απόφαση του συμβουλίου προσφυγών.

Or. en

Τροπολογία 605
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Είναι δυνατή η προσφυγή ενώπιον του 1. Είναι δυνατή η προσφυγή ενώπιον του 
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Πρωτοδικείου ή του Δικαστηρίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 230 της συνθήκης, 
κατά απόφασης του συμβουλίου 
προσφυγών ή, σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του 
συμβουλίου προσφυγών, της Αρχής.

ειδικού δικαιοδοτικού τμήματος του 
προσαρτημένου στο Πρωτοδικείο ή στο 
Δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 257 
και 263 της Συνθήκης, κατά απόφασης του 
συμβουλίου προσφυγών ή, σε περιπτώσεις 
όπου δεν υπάρχει δικαίωμα προσφυγής 
ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών, της 
Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται ο υπερβολικός φόρτος και οι χρονοτριβές αλλά και για να 
λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των προς διαιτήτευση διαφορών, πρέπει να 
δημιουργηθεί ειδικό δικαιοδοτικό τμήμα που προσαρτάται στο Πρωτοδικείο και αποφαίνεται 
αρμοδίως επί των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των ΕΕΑ και των συμμετεχόντων στις 
χρηματαγορές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 257 της Συνθήκης. 
Δυνατότητες φιλικού διακανονισμού πρέπει να εξετάζονται σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 606
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το ειδικό δικαιοδοτικό τμήμα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
οργανισμού του Δικαστηρίου, είναι 
αρμόδιο να αποφαίνεται πρωτοδίκως επί 
διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και των 
συμμετεχόντων στις χρηματαγορές. Το εν 
λόγω τμήμα διερευνά σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας τις υφιστάμενες δυνατότητες 
φιλικού διακανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται ο υπερβολικός φόρτος και οι χρονοτριβές αλλά και για να
λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των προς διαιτήτευση διαφορών, πρέπει να 
δημιουργηθεί ειδικό δικαιοδοτικό τμήμα που προσαρτάται στο Πρωτοδικείο και αποφαίνεται 
αρμοδίως επί των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των ΕΕΑ και των συμμετεχόντων στις 
χρηματαγορές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 257 της Συνθήκης. 
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Δυνατότητες φιλικού διακανονισμού πρέπει να εξετάζονται σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 607
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. 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.

Or. en

Τροπολογία 608
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποχρεωτικές εισφορές της αρμόδιας 
εθνικής εποπτικής αρχής ή αρχών· 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποχρεωτικές εισφορές της αρμόδιας 
εθνικής εποπτικής αρχής ή αρχών· 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ θα είναι αρχή της Κοινότητας, πρέπει να χρηματοδοτείται στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Μεριμνά επίσης για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της. Για τους λόγους αυτούς, δεν προβλέπονται χρηματοδοτήσεις εκ μέρους των 
εθνικών αρχών.

Τροπολογία 610
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποχρεωτικές εισφορές της αρμόδιας 
εθνικής εποπτικής αρχής ή αρχών·

(α) υποχρεωτικές εισφορές της αρμόδιας 
εθνικής εποπτικής αρχής 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



AM\809655EL.doc 77/92 PE439.931v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία καθορίζει τις συνεισφορές που πρόκειται να καταβάλλονται από τις 
αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές των χρηματαγορών στον προϋπολογισμό της ΕΑΚΑΑ. Ο 
προτεινόμενος κανόνας βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές. 

Τροπολογία 611
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία εμφαίνεται σε χωριστό 
κονδύλιο του προϋπολογισμού στο Τμήμα 
[X] του γενικού προϋπολογισμού της 
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: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Τροπολογία 612
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 

1. Εξαιρουμένου του πρώτου έτους 
λειτουργίας της Αρχής, το οποίο λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 49, παράγραφος 6α, 
μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο 
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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.

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 
και στο συμβούλιο εποπτών. Κάθε έτος, 
βάσει του προσχεδίου που καταρτίζεται 
από τον εκτελεστικό διευθυντή και 
εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, 
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 
συμβούλιο εποπτών στην Επιτροπή μέχρι 
τις 31 Μαρτίου. Πριν από την έκδοση της 
κατάστασης προβλέψεων, το σχέδιο που 
κατάρτισε ο εκτελεστικός διευθυντής 
εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ότι για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των ΕΕΑ που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 
οι προϋπολογισμοί αυτών εγκρίνονται από τα μέλη των αντιστοίχων Επιτροπών Επιπέδου 3, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, και στη συνέχεια διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και 
στο Κοινοβούλιο για έγκριση.  Έχει θεμελιώδη σημασία η εξασφάλιση της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των ΕΕΑ ούτως ώστε να αρχίσουν να λειτουργούν επί υγειών οικονομικών 
βάσεων. Η ανεξαρτησία αυτή εξισορροπείται από την υποχρέωση λογοδοσίας στα πολιτικά 
θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Τροπολογία 613
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 
της Αρχής που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2011, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από 
τα μέλη της Επιτροπής Επιπέδου 3, 
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κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, 
και στη συνέχεια διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για έγκριση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ότι για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των ΕΕΑ που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 
οι προϋπολογισμοί αυτών εγκρίνονται από τα μέλη των αντιστοίχων Επιτροπών Επιπέδου 3, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, και στη συνέχεια διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και 
στο Κοινοβούλιο για έγκριση.  Έχει θεμελιώδη σημασία η εξασφάλιση της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των ΕΕΑ ούτως ώστε να αρχίσουν να λειτουργούν επί υγειών οικονομικών 
βάσεων. Η ανεξαρτησία αυτή εξισορροπείται από την υποχρέωση λογοδοσίας στα πολιτικά 
θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Τροπολογία 614
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω 
διατάξεων και κατά τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της Αρχής που λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2011, ο προϋπολογισμός 
εγκρίνεται από τα μέλη της Επιτροπής 
Επιπέδου 3, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
την Επιτροπή, και στη συνέχεια 
διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή για έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μεταβατικός μηχανισμός για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας κατά τη 
διάρκεια ενός σύντομου χρονικού διαστήματος. 
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Τροπολογία 615
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 Ένωσης για την εφαρμογή 
των ανωτέρω πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πρόεδρος δεν πρέπει να υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως των 
υπαλλήλων της ΕΕ.  Οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης του προέδρου πρέπει να 
καθορίζονται από το συμβούλιο εποπτών όπως συμβαίνει άλλωστε για τον Πρόεδρο και τα μέλη 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεδομένου ότι οι πρόεδροι 
θα ανήκουν στο ΕΣΣΚ και στη διευθύνουσα επιτροπή του, ενδείκνυται μια συνεκτική προς την 
ΕΚΤ προσέγγιση.

Τροπολογία 616
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση της εξωσυμβατικής 
ευθύνης, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών 
μελών, η Αρχή αποκαθιστά τις ζημίες που
προξενεί η ίδια ή το προσωπικό της κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του. Το 
Δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάζει 
κάθε διαφορά που αφορά την 
αποκατάσταση τέτοιων ζημιών.

1. Στην περίπτωση της εξωσυμβατικής 
ευθύνης, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών 
μελών, η Αρχή αποκαθιστά οποιεσδήποτε 
αδικαιολόγητες ζημίες προξενεί η ίδια ή το 
προσωπικό της κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Το Δικαστήριο είναι 
αρμόδιο να εκδικάζει κάθε διαφορά που 
αφορά την αποκατάσταση τέτοιων ζημιών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της δράσης του, δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο να προξενήσει η ΕΕΑ 
ζημίες σε μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χάριν του γενικού καλού. Για παρόμοιες 
ζημίες που μπορούν όμως να αιτιολογηθούν σε ένα πλαίσιο διασφάλισης συστημικής 
σταθερότητας δεν θα πρέπει να υπέχει ευθύνη η ΕΕΑ.

Τροπολογία 617
Udo Bullmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν θα μπορούν να προσλαμβάνονται από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν 
διατελέσει υπό τη επιτήρηση του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας επί 18 
μήνες αφού εγκαταλείψουν τη θέση τους.

Or. en

Τροπολογία 618
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 619
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
εφόσον η εν λόγω συμμετοχή εδραιώνει 
την συνεκτικότητα του εποπτικού έργου 
σε τομείς που ενδιαφέρουν άμεσα τόσο 
την Αρχή όσο και τις εν λόγω τρίτες 
χώρες. Η συμμετοχή τους υπόκειται στην 
σύναψη των αναφερόμενων στο άρθρο 18 
διοικητικών διακανονισμών.

Or. en

Τροπολογία 620
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω συμμετοχή οφείλει να 
μετουσιωθεί σε μια αποτελεσματική 
διμερή και πολυμερή ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών και της Αρχής, σε απόλυτη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις 
για την εμπιστευτικότητα και την 
προστασία των δεδομένων που προβλέπει 
η συναφής κοινοτική νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 621
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατά την διάρκεια της περιόδου που 
έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και πριν την ίδρυση της 
Αρχής, η Επιτροπή Επιπέδου 3 προβαίνει, 
σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 
αντικατάσταση της Επιτροπής Επιπέδου 
3 από την Αρχή. Οι Επιτροπές Επιπέδου 
3 δύναται να προβούν σε όλες τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες που 
κρίνουν χρήσιμες, με την επιφύλαξη της 
τελικής απόφασης από τα αρμόδια 
όργανα της Αρχής. Περιλαμβάνονται σε 
αυτές ο καθορισμός της διαδικασίας 
επιλογής προέδρου και εκτελεστικού 
διευθυντή της Αρχής και μελών του 
διοικητικού συμβουλίου, καθώς και η 
διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η αποσαφήνιση των διατάξεων ως προς τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που 
μπορούν να γίνουν πριν την καθιέρωση των ΕΕΑ. Για λόγους αποδοτικότητας, είναι επιτακτική 
ανάγκη, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού,  να ληφθούν από τις τρεις Επιτροπές Επιπέδου 
3 όλα τα χρήσιμα μέτρα που θα προετοιμάσουν την δημιουργία των ΕΕΑ, υπό την προϋπόθεση 
της σχετικής συγκατάθεσης των αρμόδιων οργάνων των ΕΕΑ. Αυτή η προσέγγιση θα 
συνεισφέρει στη συντόμευση, στο μέτρο του δυνατού, της περιόδου κατά την οποία οι ΕΕΑ δεν 
είναι πλήρως λειτουργικές διότι δεν έχουν διοριστεί ακόμη οι αντίστοιχοι πρόεδροι και 
εκτελεστικοί διευθυντές.  
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Τροπολογία 622
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Στη διάρκεια της περιόδου που 
μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και της 
ημερομηνίας ορισμού του προέδρου και 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 
καθώς και του διορισμού του 
εκτελεστικού διευθυντή, προσωρινά 
καθήκοντα προέδρου της ΕΕΑ θα ασκεί ο 
πρόεδρος της υπάρχουσας Επιτροπής 
Επιπέδου 3 και διοικητικά καθήκοντα θα 
ασκεί ο γενικός γραμματέας αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η αποσαφήνιση των διατάξεων ως προς τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που 
μπορούν να γίνουν πριν την καθιέρωση των ΕΕΑ. Για λόγους αποδοτικότητας, είναι επιτακτική 
ανάγκη, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού,  να ληφθούν από τις τρεις Επιτροπές Επιπέδου 
3 όλα τα χρήσιμα μέτρα που θα προετοιμάσουν την δημιουργία των ΕΕΑ, υπό την προϋπόθεση 
της σχετικής συγκατάθεσης των αρμόδιων οργάνων των ΕΕΑ. Αυτή η προσέγγιση θα 
συνεισφέρει στη συντόμευση, στο μέτρο του δυνατού, της περιόδου κατά την οποία οι ΕΕΑ δεν 
είναι πλήρως λειτουργικές διότι δεν έχουν διοριστεί ακόμη οι αντίστοιχοι πρόεδροι και 
εκτελεστικοί διευθυντές.  

Τροπολογία 623
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Αρχή θεωρείται ο νόμιμος διάδοχος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών 
Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών. Το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία ίδρυσης 
της Αρχής, όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις καθώς και όλες οι 
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εκκρεμείς δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών μεταφέρονται 
αυτομάτως στην Αρχή. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών 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 Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 624
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 
λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για τους διάφορους βαθμούς 
που προβλέπονται στο δυναμολόγιο της 
Αρχής.

2. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ομαλή μετάβαση του υπάρχοντος 
προσωπικού στην Αρχή, σε όλα τα μέλη 
του προσωπικού με συμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
απόσπασης, θα προταθεί η δυνατότητα 
σύναψης σύμβασης έκτακτου υπαλλήλου 
με παρόμοιες ή παραπλήσιες οικονομικές 
και νομικές προϋποθέσεις βάσει του 
εφαρμοστέου νομικού πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η εισαγωγή συγκεκριμένων μεταβατικών διατάξεων σχετικά με το υπάρχον 
προσωπικό των επιτροπών επιπέδου 3.
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Τροπολογία 625
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 Ρυθμιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών 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 προ 
πρόκειται να προσληφθεί. Η εσωτερική 
διαδικασία επιλογής πρέπει να λάβει 
πλήρως υπόψη της τα προσόντα και την 
εμπειρία που θα επιδείξει ο κάθε 
υπάλληλος στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του στη μεταβατική 
περίοδο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η εισαγωγή συγκεκριμένων μεταβατικών διατάξεων σχετικά με το υπάρχον 
προσωπικό των επιτροπών επιπέδου 3.

Τροπολογία 626
Udo Bullmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της λειτουργίας της ομάδας 
συμφεροντούχων και εξέταση του 
ενδεχομένου ενίσχυσής της ούτως ώστε 
να καταστεί η παροχή των εν λόγω 
συμβουλών υποχρεωτική.
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Or. en

Τροπολογία 627
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκπονεί την έκθεσή της 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της 
ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών 
και αγορών, του συμβουλίου εποπτών και 
της Μικτής Επιτροπής. Οι προτάσεις 
αυτές προσαρτώνται στην έκθεση που 
δημοσιεύει η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 628
Peter Skinner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκπονεί την έκθεσή της αφού 
λάβει υπόψη τις προτάσεις για την 
ανάπτυξη της Αρχής και του ΕΣΧΕ οι 
οποίες έχουν υποβληθεί από την ομάδα 
συμφεροντούχων κινητών αξιών και 
αγορών, που συγκροτήθηκε δυνάμει του 
άρθρου 22, από το συμβούλιο εποπτών, 
που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 
26, και από τη Μικτή Επιτροπή, που 
συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 40. Οι 
προτάσεις αυτές επισυνάπτονται σε 
παράρτημα της έκθεσης που 
δημοσιεύεται από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή συνεκτιμά επίσης τις απόψεις 
άλλων ομάδων συμφεροντούχων.
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Or. en

Τροπολογία 629
Peter Skinner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων, την 
επίδοση των Αρχών υπό το πρίσμα του 
άρθρου 6, την εφαρμογή της ρήτρας 
διασφάλισης του άρθρου 23 και τη 
λειτουργία του ΕΣΧΕ σε σχέση με το 
άρθρο 39. Η έκθεση περιέχει προτάσεις 
για τους τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης 
του ρόλου της Αρχής και του ΕΣΧΕ, με 
στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής εποπτικής αρχιτεκτονικής, 
συμπεριλαμβανομένων εν ανάγκη 
προτάσεων για αλλαγές στις Συνθήκες 
και στην τομεακή νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί στις ΕΕΑ η αρμοδιότητα άμεσης εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ, είναι 
απαραίτητο να αλλάξει όλη η σχετική τομεακή νομοθεσία ή να αλλάξει η Συνθήκη ούτως ώστε 
να αποφευχθούν οποιοιδήποτε περιορισμοί βασισμένοι στις Συνθήκες σχετικά με τη διακριτική 
ευχέρεια των αρχών. Η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει αυτή τη δυνατότητα κατά την εκπόνηση 
προτάσεων σχετικά με την ανάπτυξη των ΕΕΑ.

Τροπολογία 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση της Επιτροπής αξιολογεί 
μεταξύ άλλων: τον βαθμό σύγκλισης των 
συνήθων εποπτικών πρακτικών τον οποίο 
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έχουν επιτύχει οι εθνικές αρχές· τη 
λειτουργία των σωμάτων εποπτών· τον 
μηχανισμό εποπτείας των διασυνοριακών 
ιδρυμάτων, ιδίως όσων έχουν ενωσιακή 
διάσταση· τη λειτουργία του άρθρου 23 
όσον αφορά τις διασφαλίσεις και τη 
ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στον 
τομέα της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 631
Peter Skinner

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 Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 632
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 

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της Αρχής και την 
μετεξέλιξη προς τη ρυθμιστική και 
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κρίσεων στην Κοινότητα. Η αξιολόγηση 
βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων με την ομάδα 
συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

εποπτική σύγκλιση στους τομείς της 
διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η έκθεση 
αξιολογεί τους τρόπους με τους οποίους 
ανταποκρίνεται το σύστημα στις δαπάνες 
που απορρέουν από την φυσιολογική του 
λειτουργία και τους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να καταστεί δυνατή η 
πλήρης εσωτερίκευση αυτών. Η 
αξιολόγηση βασίζεται σε εκτενείς 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων με την 
ομάδα συμφεροντούχων Κινητών Αξιών 
και Αγορών.

Or. en

Τροπολογία 633
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 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 Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε προς τη 
ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στους 
τομείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Ένωση. Η έκθεση αξιολογεί 
επίσης την αποδοτικότητα του 
Συστήματος των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών στο σύνολό του καθώς 
και τις δημοσιονομικές ανάγκες της 
Αρχής σε σχέση με την αύξηση των 
αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων 
της Αρχής. Η αξιολόγηση βασίζεται σε 
εκτενείς διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων με 
την ομάδα συμφεροντούχων Κινητών 
Αξιών και Αγορών.

Or. en
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Τροπολογία 634
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η υλοποίηση της νέας εποπτικής 
αρχιτεκτονικής πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης και η 
αποτελεσματικότητά της πρέπει να 
αξιολογηθεί προσεκτικά. Πρέπει επίσης 
να εξεταστεί σε μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη προοπτική η μετεξέλιξη 
της εποπτικής αρχιτεκτονικής προς ένα 
σύστημα που θα βασίζεται μόνο σε δύο 
αρχές, η μία  υπεύθυνη για τη 
μικροπροληπτική εποπτεία και η άλλη 
υπεύθυνη για τη διαφάνεια, τη προστασία 
των επενδυτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εποπτική αρχιτεκτονική της πρότασης της Επιτροπής οργανώνεται με βάση ένα συμβατικό 
σχήμα εποπτικών αρχών για ορισμένους τύπους μεσαζόντων. Εντούτοις και δεδομένου ότι η 
διάκριση μεταξύ μεσαζόντων είναι ασαφής, μια διαφορετική αρχιτεκτονική πρέπει να εξεταστεί 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία 635
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εξετάζουν τον παρόντα 
κανονισμό με βάση την έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
προσδιορίζουν αν πρέπει να 
επανεξεταστούν οι αποστολές και η 
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οργάνωση της Αρχής.  

Or. en


