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Τροπολογία 269
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών («Αρχή»).

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή για τις Τράπεζες («Αρχή»).

Or. en

Τροπολογία 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ, οδηγίας 2002/87/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/48/EΚ, της οδηγίας 
2006/49/EΚ, της οδηγίας 2002/87/EΚ, της 
οδηγίας 2005/60/EΚ, της οδηγίας 
2002/65/ΕΚ και της οδηγίας 94/19/EΚ, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης κοινοτικής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ, οδηγίας 2002/87/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/48/EΚ, της οδηγίας 
2006/49/EΚ, της οδηγίας 2002/87/EΚ, της 
οδηγίας 2005/60/EΚ, της οδηγίας 
2002/65/ΕΚ και της οδηγίας 94/19/EΚ, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης κοινοτικής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή. Η 
Αρχή ενεργεί αποκλειστικά εντός του
πεδίου εφαρμογής αυτών των πράξεων
στον βαθμό που μπορούν να 
εφαρμοσθούν σε πιστωτικά ιδρύματα και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί το πεδίο εντός του οποίου μπορεί να ενεργεί η Αρχή. Ο παρών 
κανονισμός δεν μπορεί να τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων τομεακών 
κανονισμών.

Τροπολογία 271
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ, οδηγίας 2002/87/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/48/EΚ, της οδηγίας 
2006/49/EΚ, της οδηγίας 2002/87/EΚ, της 
οδηγίας 2005/60/EΚ, της οδηγίας 
2002/65/ΕΚ και της οδηγίας 94/19/EΚ, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης κοινοτικής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
καθώς και της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ, οδηγίας 2002/87/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/48/EΚ, της οδηγίας 
2006/49/EΚ, της οδηγίας 2002/87/EΚ, της 
οδηγίας 2005/60/EΚ, της οδηγίας 
2002/65/ΕΚ και της οδηγίας 94/19/EΚ, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης πράξης της ΕΕ με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

Or. en

Τροπολογία 272
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ, οδηγίας 2002/87/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/48/EΚ, της οδηγίας 
2006/49/EΚ, της οδηγίας 2002/87/EΚ, της 
οδηγίας 2005/60/EΚ, της οδηγίας 
2002/65/ΕΚ και της οδηγίας 94/19/EΚ, 

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ, οδηγίας 2002/87/ΕΚ, 
οδηγίας 2006/48/EΚ, της οδηγίας 
2006/49/EΚ, της οδηγίας 2002/87/EΚ, της 
οδηγίας 2005/60/EΚ, της οδηγίας 
2002/65/ΕΚ και της οδηγίας 94/19/EΚ, 
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συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης κοινοτικής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης νομοθετικής πράξης της ΕΕ με την 
οποία ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες που ορίζουν το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών συνιστούν, βάσει της ορολογίας του άρθρου 290 της Συνθήκης της Λισαβόνας,
«νομοθετικές πράξεις». Προκειμένου να μην προσκρούσουν στην ασφάλεια δικαίου της ΕΑΤ, 
δεν πρέπει να υπάρχουν στον παρόντα κανονισμό περαιτέρω ορισμοί των δραστηριοτήτων της 
ΕΑΤ όπως «αρμοδιότητα ανάληψης δράσης σε ορισμένους τομείς, όπως ιδίως η εταιρική 
διακυβέρνηση και ο έλεγχος». 

Τροπολογία 273
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή ενεργεί επίσης στο πεδίο 
δραστηριοτήτων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, των χρηματοπιστωτικών 
ομίλων, των (εναλλακτικών) 
επιχειρήσεων επενδύσεων, των 
ιδρυμάτων πληρωμών και των 
ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχου και 
κατάρτισης χρηματοπιστωτικών 
εκθέσεων, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
δράσεις της Αρχής είναι αναγκαίες για 
την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και 
συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Or. en
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Τροπολογία 274
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Αρχή ενεργεί επίσης στο πεδίο 
δραστηριοτήτων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, των χρηματοπιστωτικών 
ομίλων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, 
των ιδρυμάτων πληρωμών και των 
ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων
εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχου και 
κατάρτισης χρηματοπιστωτικών 
εκθέσεων, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
δράσεις της Αρχής είναι αναγκαίες για 
την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και 
συνεπούς εναρμόνισης της νομοθεσίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και 
της ομοιόμορφης εφαρμογής αυτής
καθώς και ακόλουθων νομικά 
δεσμευτικών πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 275
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ισχύουν με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής, ιδίως με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 226 της συνθήκης για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωση προς το 
κοινοτικό δίκαιο. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ισχύουν με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής, ιδίως με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς το 
δίκαιο της ΕΕ. 

Or. en
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Τροπολογία 276
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

4. Η Αρχή προωθεί τη χρηματοπιστωτική 
βιωσιμότητα και μια ισχυρή ευρωπαϊκή 
χρηματοπιστωτική αγορά με σκοπό να 
συμβάλει: (i) στη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 277
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας και της 
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εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής 
αγοράς, στη βάση της 
χρηματοπιστωτικής ένταξης και των 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού, της 
αποτροπής και της διόρθωσης του 
συστημικού και διασυνοριακού κινδύνου, 
και ειδικά συμπεριλαμβανομένων υψηλού 
ευρωπαϊκού επιπέδου, αποτελεσματικής,
συνεκτικής ρύθμισης και εποπτείας, (ii) 
στην προστασία των καταθετών και των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει
να συμβάλει στη διασφάλιση της
συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 278
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (iα) στην αποτροπή του 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών 
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αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

όσον αφορά την αυστηρότητα της 
εποπτείας και της επιβολής του 
κανονισμού, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 279
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών και άλλων 
συμφεροντούχων, καθώς επίσης και των 
δημοσίων οικονομικών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
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το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 280
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και της 
βιώσιμης αλληλεπίδρασής της με την 
πραγματική οικονομία, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει
να συμβάλει στη διασφάλιση της
συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
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Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 281
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη μείωση της 
προκυκλικότητας των 
χρηματοοικονομικών και, γενικότερα, 
στη διαφύλαξη της βραχυπρόθεσμης, 
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 282
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην προαγωγή της 
ομαλής εφαρμογής της νομισματικής
πολιτικής στις αγορές και στη
διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
πιστώσεων, καθώς και του ελέγχου των 
τραπεζικών καταθέσεων και των 
θεσμικών κεφαλαίων, αλλά και στην 
ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει
να συμβάλει στη διασφάλιση της
συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 283
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού και 
της καινοτομίας στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς και διασφάλισης της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Γι’ 
αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει
στη διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής
και αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en



PE439.966v01-00 14/92 AM\809989EL.doc

EL

Τροπολογία 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού και 
της καινοτομίας στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς και διασφάλισης της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Γι’ 
αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει 
στη διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής 
και αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού όπως ορίζεται στην 
έκθεση Skinner.
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Τροπολογία 285
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας, και (vi) 
στην ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών για 
την αξιολόγηση της επίδρασης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και της 
διαδικασίας διανομής στη 
χρηματοπιστωτική θέση των ιδρυμάτων 
και στην προστασία των καταναλωτών, 
προκειμένου να συμβάλει στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή
πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της
συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 286
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην επίτευξη των 
στόχων της ΟΝΕ και στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 287
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
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και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, και vi) αποτρέποντας τη 
δημιουργία μελλοντικών πιστωτικών 
φουσκών από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στην ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία που είχαν οι πιστωτικές φούσκες στην ισχύουσα κρίση καθιστά υποχρεωτική την 
ύπαρξη σαφούς αναφοράς της πρόληψής τους μεταξύ των στόχων της ΕΑΤ. 

Τροπολογία 288
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
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λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας, και (vi) 
στην αποτροπή του ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ και τη συμβολή στη 
διασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή
πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της
συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό κάθε ενέργεια της ΕΑΤ να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη
γενικότερη εικόνα του παγκόσμιου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής του 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Η ΕΑΤ πρέπει επίσης να πραγματοποιήσει οικονομική ανάλυση 
προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις έχοντας καλύτερη γνώση του αντικτύπου των 
ενεργειών της στην ευρύτερη αγορά και του αντικτύπου των συμβάντων στο πλαίσιο της 
ευρύτερης αγοράς στις ενέργειές της. Αυτό συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο 
κρατών μελών.

Τροπολογία 289
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
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εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας, καθώς
και (vi) στην αποτροπή του ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ και τη συμβολή στη 
διασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή 
πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας, και (vi) 
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το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

στην αποτροπή του ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ και τη συμβολή στη 
διασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή 
πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας και (vi) 
στην αποτροπή του ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή
πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της
συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω,
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
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Επιτροπή. γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας, και (vi) 
στην ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών για 
την αξιολόγηση της επίδρασης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και της 
διαδικασίας διανομής στη 
χρηματοπιστωτική θέση των ιδρυμάτων 
και στην προστασία των καταναλωτών, 
προκειμένου να συμβάλει στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή 
πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βάσει των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο 2008/2009, πρέπει να διενεργηθούν 
σε κοινοτικό επίπεδο προσομοιώσεις αντίξοων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
αναλύσεων επιπτώσεων για τους πελάτες, χρησιμοποιώντας κοινές μεθοδολογίες, 
δημιουργώντας έτσι ισότιμους όρους ανταγωνισμού κατά την εξέταση ενδεχομένου παρέμβασης 
διάσωσης.

Τροπολογία 293
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, (v) και (vii) στην ενίσχυση 
του διεθνούς συντονισμού και της 
συνεργασίας εποπτείας, καθώς και στην 
ενίσχυση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας και την υποστήριξη 
της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης των 
λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών. Γι’ 
αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει
στη διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής
και αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 294
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και
αποτελεσματικής εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εναρμόνισης και 
εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2 ανωτέρω, ενισχύοντας την 
εποπτική ολοκλήρωση και σύγκλιση, 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, και πραγματοποιώντας
οικονομικές αναλύσεις των αγορών 
προκειμένου να προωθηθεί η επίτευξη 
των στόχων της Αρχής. 

Or. en
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Τροπολογία 295
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, και πραγματοποιώντας 
οικονομικές αναλύσεις των αγορών 
προκειμένου να προωθηθεί η επίτευξη 
των στόχων της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό κάθε ενέργεια της ΕΑΤ να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη 
γενικότερη εικόνα του παγκόσμιου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής του 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Η ΕΑΤ πρέπει επίσης να πραγματοποιήσει οικονομική ανάλυση 
προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις έχοντας καλύτερη γνώση του αντικτύπου των 
ενεργειών της στην ευρύτερη αγορά και του αντικτύπου των συμβάντων στο πλαίσιο της 
ευρύτερης αγοράς στις ενέργειές της. Αυτό συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο 
κρατών μελών.
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Τροπολογία 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, και πραγματοποιώντας 
οικονομικές αναλύσεις των αγορών 
προκειμένου να προωθηθεί η επίτευξη 
των στόχων της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού, όπως ορίζεται στην 
έκθεση Skinner.
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Τροπολογία 297
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
καταθετών και των επενδυτών, (iii) στην 
εξασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και (v) στην ενίσχυση του 
διεθνούς συντονισμού εποπτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο η Αρχή πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή και πραγματοποιώντας
οικονομική ανάλυση των αγορών 
προκειμένου να προωθηθεί η επίτευξη 
των στόχων της Αρχής. Λαμβάνει υπόψη
διεθνώς συμφωνηθέντες κανόνες και 
πρακτικές.

Or. en
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Τροπολογία 298
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, 
η Αρχή δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα 
ιδρύματα με ενωσιακή διάσταση, 
διασφαλίζοντας ιδίως την ύπαρξη στενού 
δεσμού με τα σώματα εποπτών που είναι 
επιφορτισμένα με την εποπτεία τους.

Or. en

Τροπολογία 299
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η Αρχή θα δρα ανεξάρτητα 
και αντικειμενικά, προωθώντας 
αποκλειστικά το συμφέρον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ουσιαστική σημασία να διασφαλισθεί η ρυθμιστική, εποπτική, θεσμική και 
χρηματοπιστωτική ανεξαρτησία των ΕΕΑ. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η εισαγωγή σαφούς 
διάταξης στους κανονισμούς που θα σχετίζεται με την ανεξαρτησία των ΕΕΑ. Η διάταξη αυτή 
θα συμπληρώνει άλλες διατάξεις των κανονισμών που επικεντρώνονται στην ανεξαρτησία 
μεταξύ άλλων και του προέδρου των ΕΕΑ.
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Τροπολογία 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας
1. Η Αρχή αποτελεί μέρος του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, κύριος 
στόχος του οποίου είναι να εξασφαλίζεται 
η κατάλληλη εφαρμογή των κανόνων που 
ισχύουν για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
ώστε να διαφυλαχθεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα στο σύνολό του και η επαρκής 
προστασία των χρηστών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
2. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
περιλαμβάνει τους εξής οργανισμούς:
α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου·
β) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Κινητές Αξίες και Αγορές) που θεσπίζει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΚΑΑ]· 
γ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) που θεσπίζει ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΑΕΣ]· 
δ) την Αρχή· 
ε) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Μικτή Επιτροπή) την οποία προβλέπει 
το άρθρο 40·
στ) τις αρχές των κρατών μελών που 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΚΑΑ], 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2009 
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[ΕΑΑΕΣ] και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.…/… [ΕΑΤ]·
ζ) την Επιτροπή, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα 
άρθρα7 και 9.
3. Η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά, διασφαλίζει τη διατομεακή 
συνέπεια των εργασιών, και καταλήγει σε 
κοινές θέσεις στον τομέα της εποπτείας 
των χρηματοπιστωτικών ομίλων 
ετερογενών δραστηριοτήτων και για άλλα 
διατομεακά θέματα με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου καθώς 
και με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) και την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές) μέσω 
της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Μικτή Επιτροπή) που αναφέρεται στο 
άρθρο 40. 
4. Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΕ, οι 
συμμετέχοντες στο ΕΣΧΕ συνεργάζονται 
με εμπιστοσύνη και πλήρη αμοιβαίο 
σεβασμό, ιδίως προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η αναμεταξύ τους ροή 
κατάλληλων και αξιόπιστων 
πληροφοριών.
5. Μόνο οι εποπτικές αρχές που 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
έχουν δικαίωμα να εποπτεύουν 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμπεριληφθεί η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας, όπως ορίζεται στην έκθεση Goulard.
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Τροπολογία 301
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας
1. Η Αρχή αποτελεί μέρος ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, εφεξής 
«ΕΣΧΕ», το οποίο λειτουργεί ως 
ολοκληρωμένο δίκτυο εποπτών που 
φέρνει σε επαφή όλες τις αρχές στα κράτη 
μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
αρμοδιότητες στον τομέα της 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας όπως 
αναφέρονται στον παρόντα και σε άλλους 
σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ. Κύριος 
στόχος του είναι να εξασφαλισθεί μια 
ισχυρή και συνεπής ευρωπαϊκή εποπτεία 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα στηρίξει 
την αειφόρο ευρωπαϊκή ανάπτυξη και θα 
υπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων 
και των πολιτών.
2. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
περιλαμβάνει τους εξής οργανισμούς:
α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου·
β) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Κινητές Αξίες και Αγορές) που θεσπίζει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΚΑΑ]· 
γ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) που θεσπίζει ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΑΕΣ]· 
δ) την Αρχή· 
ε) τη Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών (ΜΕΕΕΑ) την οποία 
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προβλέπει το άρθρο 40,
στ) τις αρχές των κρατών μελών που 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΚΑΑ], 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2009 
[ΕΑΑΕΣ] και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.…/… [ΕΑΤ]·
ζ) την Επιτροπή, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα 
άρθρα7 και 9.
3. Όλοι οι συμμετέχοντες του ΕΣΧΕ 
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους με 
εμπιστοσύνη και πλήρη αμοιβαίο
σεβασμό, σύμφωνα με την αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της 
Συνθήκης ΕΕ.
4. Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
υπόκεινται σε νομικά δεσμευτικές 
πράξεις βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου
και στην εποπτεία των αρμόδιων αρχών 
που αποτελούν μέρος του ΕΣΧΕ. 
5. Το ΕΣΧΕ δεν αποτρέπει τις αρμόδιες 
αρχές από την άσκηση των εθνικών 
εποπτικών αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές νομικά δεσμευτικές 
πράξεις και τις διεθνείς προληπτικές 
αρχές που αφορούν την εποπτεία των 
τραπεζών.
6. Μόνο οι εποπτικές αρχές που 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
έχουν δικαίωμα να εποπτεύουν 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 302
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» 
σημαίνει «πιστωτικά ιδρύματα» όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2006/48/EΚ, 
«επιχειρήσεις επενδύσεων» όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2006/49/EΚ, και 
«χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών 
δραστηριοτήτων» όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2002/87/ΕΚ·

(1) «χρηματοπιστωτικά ιδρύματα»
σημαίνει κάθε επιχείρηση της οποίας
κύρια δραστηριότητα είναι να δέχεται
καταθέσεις, να χορηγεί πιστώσεις, να 
παρέχει ασφαλιστικές ή άλλες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στους 
πελάτες ή τα μέλη της ή να 
δραστηριοποιείται στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών επενδύσεων ή των
συναλλακτικών δραστηριοτήτων με δική 
της πρωτοβουλία, και κάθε άλλη 
επιχείρηση ή οντότητα που 
δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση της οποίας η επιχειρηματική 
δραστηριότητα είναι παρόμοιου
χαρακτήρα, ακόμα και αν δεν διενεργεί
απευθείας συναλλαγές με το ευρύ κοινό·

Or. en

Τροπολογία 303
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» 
σημαίνει «πιστωτικά ιδρύματα» όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2006/48/EΚ, 
«επιχειρήσεις επενδύσεων» όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2006/49/EΚ, και 
«χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών 
δραστηριοτήτων» όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2002/87/ΕΚ·

(1) «χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» 
σημαίνει επιχειρήσεις και οντότητες που 
υπόκεινται σε κάποια από τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2. Ωστόσο, όσον αφορά την
οδηγία 2005/60/ΕΚ, «χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα» σημαίνει αποκλειστικά 
πιστωτικά ιδρύματα και 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως 
ορίζονται στην εν λόγω οδηγία·
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Or. en

Τροπολογία 304
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» 
σημαίνει «πιστωτικά ιδρύματα» όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2006/48/EΚ, 
«επιχειρήσεις επενδύσεων» όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2006/49/EΚ, και 
«χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών 
δραστηριοτήτων» όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2002/87/ΕΚ·

(1) «χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» 
σημαίνει «πιστωτικά ιδρύματα» όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2006/48/EΚ, 
«επιχειρήσεις επενδύσεων» όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2006/49/EΚ,
«χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών 
δραστηριοτήτων» όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2002/87/ΕΚ και εν γένει όλα τα 
είδη επιχειρήσεων και οντοτήτων που 
υπόκεινται σε κάποια από τις νομοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 305
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» 
σημαίνει «πιστωτικά ιδρύματα» όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2006/48/EΚ, 
«επιχειρήσεις επενδύσεων» όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2006/49/EΚ, και
«χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών 
δραστηριοτήτων» όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2002/87/ΕΚ·

(1) «χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» 
σημαίνει «πιστωτικά ιδρύματα» όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2006/48/EΚ, 
«επιχειρήσεις επενδύσεων» όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2006/49/EΚ, και
«χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών 
δραστηριοτήτων» όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2002/87/ΕΚ, καθώς και δημόσιες 
τράπεζες, ιδίως οι τράπεζες ανάπτυξης·

Or. fr



PE439.966v01-00 34/92 AM\809989EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία παραπέμπει στην ΕΤΕπ η οποία αποτελεί δημόσια τράπεζα ανάπτυξης που
δεν υπόκειται σε έλεγχο από καμία εθνική αρχή. Το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από
πολιτική συζήτηση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 
2006, ζήτησε την υπαγωγή του εν λόγω ιδρύματος στους ίδιους προληπτικούς κανόνες στους
οποίους υπάγονται τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και σε πραγματικά ανεξάρτητο ρυθμιστικό
έλεγχο.

Τροπολογία 306
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «αρμόδιες αρχές» σημαίνει τις 
αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στις 
οδηγίες 2006/48/EΚ και 2006/49/EΚ και, 
όσον αφορά τα καθεστώτα εγγύησης 
καταθέσεων, τους φορείς που 
διαχειρίζονται καθεστώτα εγγύησης
καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 
94/19/EΚ.

(2) «αρμόδιες αρχές» σημαίνει τις 
αρμόδιες αρχές για τα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς όπως ορίζονται στις οδηγίες 
2006/48/EΚ, 2006/49/EΚ, 2007/64/ΕΚ, 
2009/110/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ 
και, όσον αφορά τα καθεστώτα εγγύησης 
καταθέσεων, τους δημόσιους φορείς που 
διαχειρίζονται καθεστώτα εγγύησης 
καταθέσεων ή, όταν αυτά τα διαχειρίζεται 
ιδιωτική εταιρεία, τη δημόσια αρχή που 
εποπτεύει το καθεστώς, σύμφωνα με την 
οδηγία 94/19/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 307
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «αρμόδιες αρχές» σημαίνει τις 
αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στις 
οδηγίες 2006/48/EΚ και 2006/49/EΚ και, 

(2) «αρμόδιες αρχές» σημαίνει τις 
αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στις 
οδηγίες 2006/48/EΚ και 2006/49/EΚ και, 
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όσον αφορά τα καθεστώτα εγγύησης 
καταθέσεων, τους φορείς που 
διαχειρίζονται καθεστώτα εγγύησης 
καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 
94/19/EΚ.

όσον αφορά τα καθεστώτα εγγύησης 
καταθέσεων, τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στην οδηγία 94/19/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 308
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Με τον όρο συστημικός κίνδυνος 
εννοείται ο κίνδυνος διαταραχής των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που 
προκαλείται από την ανεπάρκεια του 
συνόλου ή μερών του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και ενδέχεται να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική 
οικονομία. Όλα τα είδη 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
διαμεσολαβητικών φορέων, αγορών, 
υποδομών και μέσων ενδέχεται να είναι 
συστημικά σημαντικά σε κάποιον βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 309
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Ο διασυνοριακός κίνδυνος 
προκαλείται λόγω οικονομικής 
ανισορροπίας ή χρηματοπιστωτικής 
αποτυχίας του συνόλου ή μερών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να 
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έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις 
συναλλαγές μεταξύ των οικονομικών 
παραγόντων δύο ή περισσοτέρων κρατών 
μελών, για τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ή για τα δημόσια οικονομικά της 
ΕΕ ή κάποιου από τα κράτη μέλη της. 
Όλα τα είδη οικονομικού και 
χρηματοπιστωτικού κινδύνου ενδέχεται 
να συνδέονται διασυνοριακά σε ορισμένο 
βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 310
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή αποτελεί κοινοτικό φορέα με 
νομική προσωπικότητα.

1. Η Αρχή αποτελεί φορέα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με νομική 
προσωπικότητα.

Or. en

Τροπολογία 311
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η Αρχή θα δρα ανεξάρτητα 
και αντικειμενικά προωθώντας 
αποκλειστικά το συμφέρον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τρεις ΕΕΑ πρέπει να ενεργούν προασπιζόμενες το συμφέρον του συνόλου της ΕΕ.

Τροπολογία 312
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι εθνικές εποπτικές αρχές ενεργούν, 
ως μέλη της Αρχής, με ευρωπαϊκή 
διάσταση.

Or. en

Τροπολογία 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Η Αρχή έχει την έδρα της στη 
Φρανκφούρτη. 

Or. en

Τροπολογία 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Η Αρχή έχει την έδρα της [στη 
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Φρανκφούρτη]. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκολύνει τον συντονισμό του έργου των αρχών.

Τροπολογία 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Η Αρχή έχει την έδρα της (...). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2003 υπογραμμίζουν ότι: 
«Τέλος, οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών, συνερχόμενοι σε επίπεδο Αρχηγού Κράτους ή 
Κυβερνήσεως, συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στις προσχωρούσες χώρες, αφ’ ής 
στιγμής προσχωρήσουν στην Ένωση, κατά την κατανομή των εδρών άλλων υπηρεσιών και 
οργανισμών που θα συσταθούν στο μέλλον, χωρίς αυτό να θίγει το γεγονός ότι αν ιδρυθεί ποτέ 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η έδρα της θα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης της 8ης Απριλίου 1965.»

Τροπολογία 316
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή αναλαμβάνει τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική και συνεπής ευρωπαϊκή 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, η Αρχή αναλαμβάνει τα 
ακόλουθα καθήκοντα:
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Or. en

Τροπολογία 317
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συμβάλλει στην καθιέρωση κοινών 
ρυθμιστικών και εποπτικών κανόνων και 
πρακτικών υψηλής ποιότητας, μεταξύ 
άλλων με γνωμοδοτήσεις προς τα θεσμικά 
όργανα της Κοινότητας και με την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών, 
συστάσεων και σχεδίων τεχνικών 
κανόνων, που πρέπει να βασίζονται στη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2·

(α) συμβάλλει στην καθιέρωση κοινών 
ρυθμιστικών και εποπτικών κανόνων και 
πρακτικών υψηλής ποιότητας, μεταξύ 
άλλων με γνωμοδοτήσεις προς τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με 
την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών, 
συστάσεων και σχεδίων τεχνικών 
κανόνων, που πρέπει να βασίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στη νομοθεσία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 318
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινής 
εποπτικής νοοτροπίας, εξασφαλίζοντας τη 
συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
αποτρέποντας ρυθμιστικές αυθαιρεσίες, 
μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες 
μεταξύ αρμόδιων αρχών, προάγοντας τη 
συνεκτική λειτουργία των σωμάτων 
εποπτών και λαμβάνοντας μέτρα σε 

(β) συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινής 
εποπτικής νοοτροπίας, εξασφαλίζοντας τη 
συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
αποτρέποντας ρυθμιστικές αυθαιρεσίες, 
μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες 
μεταξύ αρμόδιων αρχών, προάγοντας την 
αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με 
ενωσιακή διάσταση και διασφαλίζοντας 
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περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης· τη συνεκτική λειτουργία των σωμάτων 
εποπτών και λαμβάνοντας μέτρα σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 319
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινής 
εποπτικής νοοτροπίας, εξασφαλίζοντας τη 
συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
αποτρέποντας ρυθμιστικές αυθαιρεσίες, 
μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες 
μεταξύ αρμόδιων αρχών, προάγοντας τη 
συνεκτική λειτουργία των σωμάτων 
εποπτών και λαμβάνοντας μέτρα σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

(β) συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των 
κανόνων και της νομοθεσίας της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση κοινής εποπτικής νοοτροπίας, 
εξασφαλίζοντας τη συνεπή, αποδοτική και 
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και της νομοθεσίας στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, αποτρέποντας ρυθμιστικές αυθαιρεσίες, 
μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες 
μεταξύ αρμόδιων αρχών, διασφαλίζοντας
τη συνεκτική λειτουργία των σωμάτων 
εποπτών και λαμβάνοντας μέτρα, μεταξύ 
άλλων, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 320
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινής 
εποπτικής νοοτροπίας, εξασφαλίζοντας τη 
συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική 

(β) συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων συμβάλλοντας στη διαμόρφωση 
κοινής εποπτικής νοοτροπίας, 
εξασφαλίζοντας τη συνεπή, αποδοτική και 
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εφαρμογή της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
αποτρέποντας ρυθμιστικές αυθαιρεσίες, 
μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες 
μεταξύ αρμόδιων αρχών, προάγοντας τη 
συνεκτική λειτουργία των σωμάτων 
εποπτών και λαμβάνοντας μέτρα σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, αποτρέποντας ρυθμιστικές 
αυθαιρεσίες, μεσολαβώντας και 
ρυθμίζοντας διαφωνίες μεταξύ αρμόδιων 
αρχών, προάγοντας τη συνεκτική 
λειτουργία των σωμάτων εποπτών και 
λαμβάνοντας μέτρα σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions.</Original> The supervisory process involves discretionary decision-making, 
which under the current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying 
and naming some institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU 
dimension”, is not appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Τροπολογία 321
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων
αρχών·

(γ) προωθεί και διευκολύνει την ανάθεση 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
αρμόδιων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 322
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων (γ) ενθαρρύνει και διευκολύνει την 
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και αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων
αρχών·

ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ αρμόδιων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 323
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) συνεργάζεται στενά με το ΕΣΣΚ, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας στο ΕΣΣΚ τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του και 
διασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση 
των προειδοποιήσεων και των συστάσεων 
της ΕΣΣΚ·

(δ) συνεργάζεται στενά με το ΕΣΣΚ, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας στο ΕΣΣΚ τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2
και διασφαλίζοντας σωστή 
παρακολούθηση των προειδοποιήσεων και 
των συστάσεων της ΕΣΣΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έπεται του κατάλληλου περιορισμού της εξουσίας συλλογής πληροφοριών σε 
μετέπειτα τροπολογίες του άρθρου 21 παράγραφος 2. Είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη 
βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση του 
συστημικού κινδύνου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην υπονομευθεί η ψυχολογία της αγοράς 
λόγω ενδεχόμενης δημοσιοποίησης ευαίσθητων και εμπιστευτικών δεδομένων που θα 
μπορούσαν να διαταράξουν την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τροπολογία 324
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) συνεργάζεται στενά με τη μονάδα 
της ΕΑΚΑΑ που είναι υπεύθυνη για την 
προστασία των επενδυτών, τη χορήγηση 
αδειών και τον έλεγχο των προϊόντων
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καθώς και την εμπορευματοποίησή τους, 
παρέχοντας ιδίως στην ΕΑΚΑΑ τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την επίτευξη 
αυτού του καθήκοντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ καθήκον προστασίας των επενδυτών. Μόνο ένας Επόπτης 
πρέπει να είναι επικεφαλής της εκτέλεσης του εν λόγω καθήκοντος, αλλά για να το εκτελέσει 
χρειάζεται βοήθεια. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης του υποδείγματος «twin
peaks» χωρίς ριζική τροποποίηση του συνόλου των τριών προτεινόμενων κανονισμών του 
ΕΣΧΕ. 

Τροπολογία 325
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) πραγματοποιεί αναλύσεις ομότιμης 
αξιολόγησης αρμόδιων αρχών, για να 
ενισχύεται η συνέπεια των εποπτικών 
αποτελεσμάτων·

(ε) οργανώνει και πραγματοποιεί 
αναλύσεις ομότιμης αξιολόγησης 
αρμόδιων αρχών, για να ενισχύεται η 
συνέπεια των εποπτικών αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 326
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) πραγματοποιεί αναλύσεις ομότιμης 
αξιολόγησης αρμόδιων αρχών, για να 
ενισχύεται η συνέπεια των εποπτικών 
αποτελεσμάτων·

(ε) οργανώνει και πραγματοποιεί 
αναλύσεις ομότιμης αξιολόγησης 
αρμόδιων αρχών, για να ενισχύεται η 
συνέπεια των εποπτικών αποτελεσμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) αξιολογεί, ειδικότερα, την 
προσβασιμότητα, τη διαθεσιμότητα και 
το κόστος δανεισμού για τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 328
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στβ) πραγματοποιεί οικονομικές 
αναλύσεις των αγορών, των κινδύνων και 
των εταιρειών σχετικά υψηλής μόχλευσης 
με στόχο την εμπεριστατωμένη 
εκπλήρωση των καθηκόντων της Αρχής·

Or. en

Τροπολογία 329
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στγ) προάγει την προστασία επενδυτών 
και αποταμιευτών·
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Or. en

Τροπολογία 330
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) εκπληρώνει τυχόν άλλα ειδικά 
καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό ή στην κοινοτική νομοθεσία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2.

(ζ) εκπληρώνει τυχόν άλλα ειδικά 
καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό ή στην νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. 

Or. en

Τροπολογία 331
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) αποτελεί την αρχή ελέγχου και 
ρύθμισης όλων των ιδρυμάτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 και δεν 
υπόκεινται σε έλεγχο από μία εθνική 
εποπτική αρχή·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή/και τράπεζες ανάπτυξης, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, δεν υπόκεινται σε έλεγχο από μία εθνική εποπτική αρχή διότι αποτελούν διεθνή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Προτείνεται η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να διαδραματίσει
αυτόν τον ρόλο αρχής εποπτείας και ρύθμισης. Η παρούσα πρόταση παραπέμπει ουσιαστικά
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
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Τροπολογία 332
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) αναλαμβάνει, όπου αυτό είναι 
σκόπιμο, όλα τα υπάρχοντα καθήκοντα 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών 
Τραπεζικής Εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 333
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) δημοσιεύει και ανανεώνει τακτικά 
στον ιστότοπό της πληροφορίες που 
σχετίζονται με το πεδίο δραστηριοτήτων 
της, προκειμένου να εξασφαλίσει την 
εύκολη πρόσβαση του κοινού στις 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 334
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ζητεί από τις εθνικές αρμόδιες αρχές 
να πραγματοποιήσουν προσομοιώσεις 
αντίξοων καταστάσεων βάσει κοινής 
μεθοδολογίας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΤ πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να πραγματοποιεί προσομοιώσεις αντίξοων 
καταστάσεων προκειμένου να διασφαλίζει την ανθεκτικότητα του συστήματος και να αποκτά
σχετικές πληροφορίες, βάσει μιας εναρμονισμένης μορφής υποβολής εκθέσεων και 
μεθοδολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 17.

Τροπολογία 335
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) λαμβάνει μεμονωμένες αποφάσεις 
απευθυνόμενες προς αρμόδιες αρχές στις 
ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 10 και 11·

(δ) λαμβάνει μεμονωμένες ή συλλογικές
αποφάσεις απευθυνόμενες προς αρμόδιες 
αρχές στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11·

Or. en

Τροπολογία 336
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) λαμβάνει μεμονωμένες αποφάσεις 
απευθυνόμενες προς χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 11 παράγραφος 4·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 337
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) λαμβάνει μεμονωμένες αποφάσεις 
απευθυνόμενες προς χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
11 παράγραφος 4·

(ε) λαμβάνει μεμονωμένες ή συλλογικές
αποφάσεις απευθυνόμενες προς 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις ειδικές 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 6, στο άρθρο 10 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 11 παράγραφος 4·

Or. en

Τροπολογία 338
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) απαγορεύει τις συναλλαγές σε 
ορισμένα προϊόντα ή ορισμένου τύπου 
συναλλαγές εάν το ΕΣΣΚ εξέδωσε αυτήν
τη σύσταση προς την ΕΑΤ, προκειμένου 
να μην υποστούν σημαντική βλάβη η 
εύρυθμη λειτουργία και η ακεραιότητα 
των χρηματαγορών, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
άπτονται της προστασίας των επενδυτών, 
ή η σταθερότητα του συνόλου ή μέρους 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ένωσης. Μετά από καθορισμένη χρονική 
περίοδο απαγόρευσης, το ΕΣΣΚ και η 
ΕΑΤ πρέπει να αξιολογήσουν τη 
διατήρηση της απαγόρευσης. Η 
απαγόρευση προϊόντων και συναλλαγών 
πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση·

Or. en



AM\809989EL.doc 49/92 PE439.966v01-00

EL

Τροπολογία 339
Marta Andreasen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) Η Αρχή ρυθμίζει τις συναλλαγές
χρηματοπιστωτικών προϊόντων τόσο στις 
ακμάζουσες όσο και στις παρακμάζουσες 
αγορές με σκοπό την αποτροπή τυχόν 
βλαβών στην προστασία των επενδυτών
και τη διατήρηση της εύρυθμης 
λειτουργίας και της ακεραιότητας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. 
Προκειμένου να διατηρηθεί η ρευστότητα 
των αγορών μπορούν να επιτρέπονται οι 
ανοικτές πωλήσεις κατόπιν αύξησης των 
τιμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Εποπτική Αρχή πρέπει να έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέπει εύλογες πρακτικές της 
αγοράς και να τις ρυθμίζει με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη προστασίας των επενδυτών.

Τροπολογία 340
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) διασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές 
διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες 
όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, και συμμετέχουν σε αυτές τις 
πληροφορίες όταν πρόκειται για ιδρύματα
με ευρωπαϊκή διάσταση·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να 
ενισχυθεί η κατανόηση του συστημικού κινδύνου. Ωστόσο, υπάρχουν ήδη δίαυλοι συλλογής και 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και η ΕΑΤ δεν πρέπει να υποβάλλει 
άμεσα αιτήματα παροχής πληροφοριών σε μεμονωμένες οντότητες.

Τροπολογία 341
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) συλλέγει άμεσα τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 342
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) προωθεί τη συντονισμένη δράση 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 16, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης 
των αρμοδιοτήτων τους ως μελών της 
Αρχής προκειμένου να επιτευχθεί μια 
κοινή απόκριση σε επίπεδο ΕΕ όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των 
συστημικών και των διασυνοριακών 
κινδύνων·

Or. en
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Τροπολογία 343
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στβ) αναλύει και παρακολουθεί κατά 
πόσον υπάρχουν προϊόντα ή τύποι 
συναλλαγών στην ενιαία 
χρηματοπιστωτική αγορά που απειλούν 
το σύνολο ή μέρος του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένεται από την ΕΑΤ να ελέγχει κάθε προϊόν και τύπο συναλλαγής. 
Επιπλέον, υπάρχουν ήδη κανονισμοί, π.χ. για την προστασία των καταναλωτών, την παροχή 
χρηματοοικονομικών συμβουλών, την κεφαλαιακή επάρκεια και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 
Αυτοί οι υπάρχοντες κανονισμοί παρέχουν ήδη προστασία για τον καταναλωτή και την 
οντότητα.

Τροπολογία 344
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
της που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος α σημείο (δ), η Αρχή 
λαμβάνει υπόψη τους εθνικούς νόμους 
των κρατών μελών που συνάδουν με την 
κοινοτική νομοθεσία.

Or. en



PE439.966v01-00 52/92 AM\809989EL.doc

EL

Τροπολογία 345
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή ασκεί κάθε αποκλειστική 
εποπτική εξουσία επί οντοτήτων με 
εξάπλωση ή οικονομικές δραστηριότητες 
σε όλη την Κοινότητα, οι οποίες της 
ανατίθενται βάσει της νομοθεσίας στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία πρέπει να πραγματοποιείται κυρίως σε εθνικό επίπεδο από τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία 346
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή ασκεί κάθε αποκλειστική 
εποπτική εξουσία επί οντοτήτων με 
εξάπλωση ή οικονομικές δραστηριότητες 
σε όλη την Κοινότητα, οι οποίες της 
ανατίθενται βάσει της νομοθεσίας στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 347
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή ασκεί κάθε αποκλειστική 
εποπτική εξουσία επί οντοτήτων με 
εξάπλωση ή οικονομικές δραστηριότητες 
σε όλη την Κοινότητα, οι οποίες της 
ανατίθενται βάσει της νομοθεσίας στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2. 

3. Η Αρχή ασκεί κάθε αποκλειστική 
ευρωπαϊκή εποπτική εξουσία επί 
οντοτήτων με εξάπλωση ή οικονομικές 
δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, οι 
οποίες της ανατίθενται βάσει της 
νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2. 

Or. en

Τροπολογία 348
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή διαθέτει 
κατάλληλες εξουσίες διερεύνησης και 
επιβολής, όπως καθορίζονται στην 
σχετική νομοθεσία, καθώς και τη
δυνατότητα να χρεώνει τέλη. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 349
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή διαθέτει 
κατάλληλες εξουσίες διερεύνησης και 
επιβολής, όπως καθορίζονται στην σχετική 

Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή διαθέτει 
κατάλληλες εξουσίες διερεύνησης και 
επιβολής, όπως καθορίζονται στην σχετική 
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νομοθεσία, καθώς και τη δυνατότητα να 
χρεώνει τέλη. 

νομοθεσία, καθώς και τη δυνατότητα να 
χρεώνει τέλη. Η Αρχή συνεργάζεται στενά 
με τις αρμόδιες αρχές και βασίζεται στην 
εμπειρία, τα μέσα και τις εξουσίες αυτών 
προκειμένου να ασκεί τις αποκλειστικές 
εποπτικές εξουσίες της και να διενεργεί
έρευνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές. Είναι πολύ σημαντικό η νέα 
εποπτική διάρθρωση να βασίζεται στην εμπειρία, τα μέσα και τις εξουσίες των αρμόδιων αρχών 
προκειμένου να ασκεί τις αποκλειστικές εποπτικές εξουσίες της και να διενεργεί έρευνες. 

Τροπολογία 350
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή διαθέτει 
κατάλληλες εξουσίες διερεύνησης και 
επιβολής, όπως καθορίζονται στην σχετική 
νομοθεσία, καθώς και τη δυνατότητα να 
χρεώνει τέλη.

Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή διαθέτει 
κατάλληλες ευρωπαϊκές εξουσίες 
διερεύνησης και επιβολής, όπως 
καθορίζονται στην σχετική νομοθεσία, 
καθώς και τη δυνατότητα να χρεώνει τέλη. 

Or. en

Τροπολογία 351
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
Εξουσίες των αρχών στα κράτη μέλη 

στον βαθμό που είναι αρμόδιες αρχές και 
μέλη της Αρχής
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
της Αρχής, οι αρχές των κρατών μελών, 
στον βαθμό που είναι αρμόδιες αρχές και 
μέλη της Αρχής, διαθέτουν εξουσίες
έγκρισης προληπτικών και διορθωτικών 
εποπτικών μέτρων. Οι εξουσίες αυτές, οι 
οποίες σχετίζονται με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
ασκούνται με αναλογικό τρόπο, 
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα:
(α) αίτησης και λήψης κατάλληλων 
πληροφοριών·
(β) επιβολής υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων και κοινοποίησης·
(γ) πραγματοποίησης επιτόπιων 
επιθεωρήσεων·
(δ) έγκρισης προληπτικών μέτρων 
(συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν 
πολιτικές περί σύγκρουσης συμφερόντων, 
χρηστής διακυβέρνησης, ρευστότητας, 
παροχών, μερισμάτων και αποδοχών)·
(ε) διαίρεσης ή διαχωρισμού των 
λιανικών τραπεζικών δραστηριοτήτων 
από τις συναλλακτικές και άλλες μη 
κοινής ωφελείας δραστηριότητες σε 
περίπτωση εκτίμησης ύπαρξης σχετικού 
κινδύνου βάσει κοινών κριτηρίων·
(στ) προσωρινού περιορισμού ή 
απαγόρευσης ορισμένων προϊόντων ή 
τύπων συναλλαγών που ενδέχεται να 
προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα υπερβολική 
αστάθεια στις αγορές ή να διαταράξουν 
το σύνολο ή μέρος του ευρωπαϊκού 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, των 
δημοσίων οικονομικών ή της 
πραγματικής οικονομίας·
(ζ) διαταγής προς τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να ενεργούν μέσω θυγατρικής 
εταιρείας σε αιτιολογημένες περιπτώσεις 
βάσει κοινών κριτηρίων·
(η) επιβολής αποτρεπτικών προστίμων·
(θ) παύσης διοικητών και διευθυντών·
(ι) απομάκρυνσης στελεχών ή του 
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διοικητικού συμβουλίου·
(ια) προσωρινής παρέμβασης στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·
(ιβ) απόσυρσης των παροχών 
περιορισμένης ευθύνης προς σημαντικούς 
μετόχους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
όταν επιδεικνύουν παθητική στάση κατά 
την υπεράσπιση των εταιρικών 
συμφερόντων σε περιπτώσεις που 
περιλαμβάνουν έλλειψη διαφάνειας, 
παράτολμο δανεισμό ή σοβαρές και 
συστηματικές παραβάσεις·
(ιγ) επέκτασης της χρηματοπιστωτικής
ευθύνης ώστε να καλύπτει διοικητές, 
διευθυντές ή χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα που προκαλούν ή συμβάλλουν 
σε σοβαρές και συστηματικές παραβάσεις 
ή οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν 
ακατάλληλο σύστημα παροχής κινήτρων·
(ιδ) κήρυξης, όταν αυτό είναι αναγκαίο, 
επιμέλειας διοικητών και διευθυντών σε 
σχέση με τόκους, δραστηριότητες και 
κεφάλαια·
(ιε) αίτησης ανάπτυξης λεπτομερούς 
καθεστώτος εξυγίανσης, το οποίο θα 
αναθεωρείται τακτικά και θα 
περιλαμβάνει διαρθρωμένο μηχανισμό 
έγκαιρης παρέμβασης, κατάλληλες 
διορθωτικές δράσεις και σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση χρεωκοπίας·
(ιστ) ακύρωσης αδειών και αφαίρεσης 
διαβατηρίων·
(ιζ) συμφωνίας για πρωτόκολλα με σκοπό 
την επίτευξη κοινής απόκρισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με όσο το δυνατόν 
συντομότερο και πιο αυτοματοποιημένο 
τρόπο, προκειμένου να αποτραπούν ή να 
διορθωθούν αναταραχές στην αγορά.

Or. en
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Τροπολογία 352
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνικοί κανόνες Ενιαίο Εγχειρίδιο

Or. en

Τροπολογία 353
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Προκειμένου να διασφαλίσει την
αποτελεσματική και συνεπή ευρωπαϊκή 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, η Επιτροπή λαμβάνοντας 
υπόψη τις διεθνείς αρχές που έχουν 
αναγνωρισθεί από την ΕΕ και βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ, εγκρίνει 
ρυθμιστικούς και εποπτικούς κανόνες 
προκειμένου να καταρτισθεί ενιαίο 
εγχειρίδιο όσον αφορά την ευρωπαϊκή
χρηματοπιστωτική εποπτεία μέσω 
κανονισμών ή αποφάσεων. 

Or. en

Τροπολογία 354
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Το ενιαίο εγχειρίδιο:
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(α) παραθέτει λεπτομερώς τους ορισμούς 
που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία·
(β) καθορίζει τα κοινά στοιχεία των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και 
κοινοποίησης που περιλαμβάνονται στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία·
(γ) παρέχει τα αναγκαία στοιχεία 
προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
αποτελεσματικές διαδικασίες 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
εποπτικής εκτίμησης του κινδύνου και 
της ανταλλαγής πληροφοριών όπως 
ορίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία·
(δ) ορίζει τους κατάλληλους ρυθμιστικούς 
και εποπτικούς κανόνες που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση της έγκαιρης 
προειδοποίησης και των συστάσεων του 
ΕΣΣΚ που αφορούν το σύνολο ή 
σημαντικό μέρος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·
(ε) ορίζει τους κατάλληλους ρυθμιστικούς 
και εποπτικούς κανόνες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
κινδύνων που εντοπίζονται από την Αρχή 
ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
αφορούν το σύνολο ή σημαντικό μέρος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(στ) ορίζει τους κατάλληλους 
ρυθμιστικούς και εποπτικούς κανόνες 
όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων, κοινοποίησης και πρόληψης 
για αντίστοιχες εταιρείες υψηλής 
μόχλευσης και επενδυτικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
συστημικοί και να διορθωθούν οι 
διασυνοριακοί κίνδυνοι.

Or. en
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Τροπολογία 355
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες στους τομείς που ορίζονται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που 
καταρτίζει στην Επιτροπή για έγκριση. 

1. Η Αρχή καταρτίζει τεχνικούς κανόνες 
στους τομείς που ορίζονται συγκεκριμένα 
στον παρόντα κανονισμό και στη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 ή κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής. Οι τεχνικοί 
κανόνες δεν περιλαμβάνουν πολιτικές 
επιλογές και εκφράζουν την αρχή της 
αναλογικότητας. Η Αρχή υποβάλλει τα 
σχέδια κανόνων που καταρτίζει στην 
Επιτροπή για έγκριση ως 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (ρυθμιστικοί 
κανόνες) ή ως εκτελεστικές πράξεις
(εποπτικοί κανόνες) σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τη νομοθεσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 
Το σχέδιο των κανόνων διαβιβάζεται 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. 

Or. en

Τροπολογία 356
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες στους τομείς που ορίζονται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που 
καταρτίζει στην Επιτροπή για έγκριση.

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες για να συμπληρώνει και να 
τροποποιεί μη ουσιώδη στοιχεία της 
νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι τεχνικοί 
κανόνες δεν αντιπροσωπεύουν 
στρατηγικές ή πολιτικές αποφάσεις και 
το περιεχόμενό τους περιορίζεται από τη 
νομοθεσία επί της οποίας βασίζονται.



PE439.966v01-00 60/92 AM\809989EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κανόνες και το πεδίο εφαρμογής τους πρέπει να οριστούν σαφώς. Πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οι τεχνικοί κανόνες δεν μπορούν να περιλαμβάνουν στρατηγικές και 
πολιτικές επιλογές και ότι ο στόχος τους περιορίζεται στη διευκόλυνση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας που εμπίπτει στο πεδίο δράσης της ΕΑΤ. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η Επιτροπή θα 
εγκρίνει τους τεχνικούς κανόνες βάσει των αρμοδιοτήτων που της αναθέτει η Συνθήκη όσον 
αφορά την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες στους τομείς που ορίζονται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που 
καταρτίζει στην Επιτροπή για έγκριση.

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες για να συμπληρώνει, να 
ενημερώνει και να τροποποιεί μη 
ουσιώδη στοιχεία των νομοθετικών 
πράξεων στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 
1 παράγραφος 2. Οι τεχνικοί κανόνες δεν 
υποδηλώνουν στρατηγικές αποφάσεις και 
το περιεχόμενό τους περιορίζεται από τις 
νομοθετικές πράξεις επί των οποίων
βασίζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμπεριληφθεί η λέξη «ενημερώνει» και να αντικατασταθεί η λέξη 
«νομοθεσία» από τη «νομοθετική πράξη», όπως ορίζεται στην έκθεση Skinner.

Τροπολογία 358
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
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κανόνες στους τομείς που ορίζονται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που 
καταρτίζει στην Επιτροπή για έγκριση

κανόνες στους τομείς που ορίζονται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι 
τεχνικοί κανόνες δεν περιλαμβάνουν 
πολιτικές επιλογές και περιορίζονται στον 
προσδιορισμό των προϋποθέσεων 
εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας. Η 
Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που 
καταρτίζει στην Επιτροπή για έγκριση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες του άρθρου 7 δεν πρέπει να εκτείνονται σε τομείς που καλύπτονται από 
την κρίση των εποπτικών αρχών. Οι αιτιολογήσεις για τη μη διενέργεια ανοιχτών 
διαβουλεύσεων επί των τεχνικών κανόνων είναι ανεπαρκείς. Η προτεινόμενη διακριτική 
ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιεί τους τεχνικούς κανόνες της ΕΕΑ προς το 
κοινοτικό συμφέρον συγχέει τη διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών «τεχνικός» και «πολιτική» 
στον εν λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, η ευχέρεια αυτή πρέπει να περιορισθεί και να 
χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, και το κείμενο πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τη γενική 
προσέγγιση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 359
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες στους τομείς που ορίζονται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που 
καταρτίζει στην Επιτροπή για έγκριση.

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες στους τομείς που ορίζονται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι 
τεχνικοί κανόνες δεν περιλαμβάνουν
στρατηγικές αποφάσεις και το 
περιεχόμενό τους περιορίζεται από τη 
νομοθεσία επί της οποίας βασίζονται. 

Or. en
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Τροπολογία 360
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες στους τομείς που ορίζονται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που 
καταρτίζει στην Επιτροπή για έγκριση.

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες για να συμπληρώνει και να 
τροποποιεί μη ουσιώδη στοιχεία της 
νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι τεχνικοί 
κανόνες συμβάλλουν σε ένα ενιαίο 
εγχειρίδιο, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν 
στρατηγικές αποφάσεις, και το 
περιεχόμενό τους περιορίζεται από τη 
νομοθεσία επί της οποίας βασίζονται.

Or. en

Τροπολογία 361
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους. 

Πριν υποβάλει τα σχέδια στην Επιτροπή, η 
Αρχή διενεργεί, ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
συμφεροντούχους και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους, 
εκτός εάν αυτού του είδους οι 
διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι 
δυσανάλογες σε σχέση με το πεδίο 
εφαρμογής και τον αντίκτυπο των εν 
λόγω τεχνικών κανόνων ή σε σχέση με 
τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος. 
Η Αρχή ζητεί επίσης τη γνώμη ή 
συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων 
του τραπεζικού τομέα που αναφέρεται 
στο άρθρο 22. 

Or. en
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Τροπολογία 362
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους. 

Πριν υποβάλει τα σχέδια στην Επιτροπή, η 
Αρχή διενεργεί, ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις για τους τεχνικούς κανόνες 
και προβαίνει σε ανάλυση του δυνητικού 
κόστους/οφέλους, εκτός εάν αυτού του 
είδους οι διαβουλεύσεις και αναλύσεις 
είναι δυσανάλογες σε σχέση με το πεδίο 
εφαρμογής και τον αντίκτυπο των εν 
λόγω τεχνικών κανόνων ή σε σχέση με 
τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος. 

Or. en

Τροπολογία 363
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους.

Πριν εγκρίνει τα σχέδια τεχνικών 
κανόνων, η Αρχή διενεργεί ανοικτές 
δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους 
καθώς και της πρακτικής εφαρμογής 
τους στην αγορά χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών της ΕΕ. Η Αρχή ζητεί επίσης
τη γνώμη ή συμβουλές της ομάδας
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα
που αναφέρεται στο άρθρο 22.

Or. en
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Τροπολογία 364
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους.

Πριν υποβάλει τα σχέδια στην Επιτροπή, η 
Αρχή διενεργεί, ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις για τους τεχνικούς κανόνες 
και προβαίνει σε ανάλυση του δυνητικού 
κόστους/οφέλους προτού εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες. Η ομάδα
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 μπορεί να 
προσφέρει τη γνώμη της και συμβουλές 
κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους.

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους. 
Η Αρχή λαμβάνει υπόψη τις διάφορες 
επιπτώσεις των κανόνων στους 
δημοκρατικά ελεγχόμενους 
συνεταιρισμούς, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 5 (σημεία α ως ε) 
της οδηγίας 2008/48/ΕΚ για τις 
συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, που 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού στο επίπεδο των τοπικών 
κοινωνιών. Οι τεχνικοί κανόνες 
εκφράζουν την αρχή της αναλογικότητας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πρέπει να λάβει υπόψη τα διαφορετικά επιχειρηματικά πρότυπα 
που ενυπάρχουν στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι τεχνικοί κανόνες δεν 
πρέπει να διαφέρουν για τον ίδιο τύπο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μεταξύ των κρατών 
μελών, αλλά πρέπει να διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας προκειμένου να 
αναγνωρίζουν την ύπαρξη δημοκρατικά ελεγχόμενων συνεταιρισμών, τα επιχειρηματικά 
πρότυπα των οποίων αποφεύγουν σε μεγάλο βαθμό τους κινδύνους, και οι οποίοι 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών.

Τροπολογία 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους.

Πριν υποβάλει τα σχέδια στην Επιτροπή, η 
Αρχή διενεργεί, ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις για τους τεχνικούς κανόνες 
και προβαίνει σε ανάλυση του δυνητικού 
κόστους/οφέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη ρύθμιση και η αναλογικότητα πρέπει να ισχύσουν πλήρως στο νέο εποπτικό 
πλαίσιο. Δεν επαρκούν διαβουλεύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων «εφόσον είναι σκόπιμο». Οι 
δημόσιες διαβουλεύσεις και οι αναλύσεις κόστους/οφέλους πρέπει να είναι συστηματικές κατά 
την επεξεργασία των τεχνικών κανόνων, των κατευθυντηρίων γραμμών και των συστάσεων 
προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια και να αυξηθεί η αποδοτικότητα. 

Τροπολογία 367
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 

Πριν υποβάλει τα σχέδια στην Επιτροπή, η 
Αρχή διενεργεί, ανοικτές δημόσιες 
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ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους.

διαβουλεύσεις για τους τεχνικούς κανόνες 
και προβαίνει σε ανάλυση του δυνητικού 
κόστους/οφέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες του άρθρου 7 δεν πρέπει να εκτείνονται σε τομείς που καλύπτονται από 
την κρίση των εποπτικών αρχών. Οι αιτιολογήσεις για τη μη διενέργεια ανοιχτών 
διαβουλεύσεων επί των τεχνικών κανόνων είναι ανεπαρκείς. Η προτεινόμενη διακριτική 
ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιεί τους τεχνικούς κανόνες της ΕΕΑ προς το 
κοινοτικό συμφέρον συγχέει τη διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών «τεχνικός» και «πολιτική» 
στον εν λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, η ευχέρεια αυτή πρέπει να περιορισθεί και να 
χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, και το κείμενο πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τη γενική 
προσέγγιση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 
ένα μήνα. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
τα σχέδια κανόνων μόνο μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτό 
απαιτεί το συμφέρον της Κοινότητας.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 
ένα μήνα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Τροπολογία 369
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 
ένα μήνα. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
τα σχέδια κανόνων μόνο μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτό 
απαιτεί το συμφέρον της Κοινότητας.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει, αν θα τα εγκρίνει 
μερικώς ή αν θα τα απορρίψει. Η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα κατά ένα μήνα. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την απόφασή της, και αναφέρει τους 
λόγους για την απόφαση αυτή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να παρασχεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα αναθεώρησης των τεχνικών κανόνων. 
Οι εν λόγω κανόνες είναι τεχνικής φύσεως και, ως εκ τούτου, πρέπει να εκπονούνται μόνο από 
εμπειρογνώμονες τεχνικούς στο πλαίσιο της ΕΕΑ. Σε περίπτωση που οι κανόνες είναι 
ακατάλληλοι βάσει νομικών κριτηρίων ή για λόγους που αφορούν την ενιαία αγορά, τότε η 
Επιτροπή μπορεί να τους απορρίψει στο σύνολό τους ή μερικώς.

Τροπολογία 370
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 
ένα μήνα. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
τα σχέδια κανόνων μόνο μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτό 
απαιτεί το συμφέρον της Κοινότητας.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει, αν θα τα εγκρίνει 
μερικώς ή αν θα τα απορρίψει. Η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα κατά ένα μήνα. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την απόφασή της, και αναφέρει τους 
λόγους για την απόφαση αυτή. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να τροποποιεί το περιεχόμενο των τεχνικών 
κανόνων, παρά μόνο να διασφαλίζει ότι αυτό που συνέταξε η ΕΑΤ είναι συμβατό με το δίκαιο 
της ΕΕ.

Τροπολογία 371
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί να
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα 
κατά ένα μήνα. Η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει τα σχέδια κανόνων μόνο μερικώς 
ή με τροποποιήσεις, σε περίπτωση που 
αυτό απαιτεί το συμφέρον της 
Κοινότητας.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων τεχνικών κανόνων, η Επιτροπή 
εγκρίνει τα σχέδια εποπτικών κανόνων, 
εάν συνάδουν με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
τα σχέδια τεχνικών κανόνων με 
τροποποιήσεις, σε περίπτωση που έχουν 
καταρτισθεί ως ρυθμιστικοί κανόνες. Και 
στις δύο περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί 
να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα 
κατά ένα μήνα.

Or. en

Τροπολογία 372
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 
ένα μήνα. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
τα σχέδια κανόνων μόνο μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτό 

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 
ένα μήνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
κανόνων μόνο μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτό 
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απαιτεί το συμφέρον της Κοινότητας. απαιτεί το συμφέρον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες του άρθρου 7 δεν πρέπει να εκτείνονται σε τομείς που καλύπτονται από 
την κρίση των εποπτικών αρχών. Οι αιτιολογήσεις για τη μη διενέργεια ανοιχτών 
διαβουλεύσεων επί των τεχνικών κανόνων είναι ανεπαρκείς. Η προτεινόμενη διακριτική 
ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιεί τους τεχνικούς κανόνες της ΕΕΑ προς το 
κοινοτικό συμφέρον συγχέει τη διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών «τεχνικός» και «πολιτική» 
στον εν λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, η ευχέρεια αυτή πρέπει να περιορισθεί και να 
χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, και το κείμενο πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τη γενική 
προσέγγιση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 373
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αλλάξει το 
περιεχόμενο των τεχνικών κανόνων που 
καταρτίσθηκαν από την Αρχή χωρίς να 
προηγηθεί συντονισμός με την Αρχή, 
όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τους κανόνες 
ή αν τους εγκρίνει μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, γνωστοποιεί στην Αρχή 
τους σχετικούς λόγους. 

Εάν η Επιτροπή δεν σκοπεύει να εγκρίνει 
τους κανόνες, αποστέλλει τα σχέδια 
κανόνων πίσω στην Αρχή εξηγώντας 
γραπτώς τους λόγους για τους οποίους 
αντιβαίνουν στο δημόσιο συμφέρον της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τηρούν την 
αρχή της αναλογικότητας ή εμποδίζουν 
την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Τροπολογία 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τους κανόνες 
ή αν τους εγκρίνει μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, γνωστοποιεί στην Αρχή 
τους σχετικούς λόγους.  

Εάν η Επιτροπή δεν σκοπεύει να εγκρίνει 
τους κανόνες, αποστέλλει τα σχέδια 
κανόνων πίσω στην Αρχή εξηγώντας 
γραπτώς τους λόγους για τους οποίους 
αντιβαίνουν στο δημόσιο συμφέρον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τηρούν την 
αρχή της αναλογικότητας ή εμποδίζουν 
την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να τροποποιεί τους τεχνικούς κανόνες που 
εγκρίνονται από την ΕΑΤ, προκειμένου να γίνεται σεβαστή η ανεξαρτησία της Αρχής. 

Η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει έναν τεχνικό κανόνα μέσω διαδικασίας επικύρωσης με 
δικαίωμα ελέγχου. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να εκφράσει την αντίθεσή της προς ένα σχέδιο 
τεχνικού κανόνα μόνο εάν θεωρεί ότι η απόφαση της ΕΑΤ αντιβαίνει στο δημόσιο συμφέρον της 
κοινότητας, δεν τηρεί την αρχή της αναλογικότητας ή εμποδίζει την ολοκλήρωση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς.
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Τροπολογία 376
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τους κανόνες
ή αν τους εγκρίνει μερικώς ή με
τροποποιήσεις, γνωστοποιεί στην Αρχή
τους σχετικούς λόγους.

Εάν η Επιτροπή σκοπεύει, ως έσχατη 
λύση, να μην εγκρίνει τους κανόνες ή να 
τους εγκρίνει μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, αποστέλλει τα σχέδια 
κανόνων πίσω στην Αρχή, προτείνοντας 
αιτιολογημένες τροπολογίες. Εντός 
διαστήματος έξι εβδομάδων, η Αρχή 
μπορεί να τροποποιήσει τα σχέδια 
κανόνων στη βάση των τροπολογιών που 
προτείνει η Επιτροπή και να τα υποβάλει 
εκ νέου στην Επιτροπή υπό μορφή 
επίσημης γνωμοδότησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες του άρθρου 7 δεν πρέπει να εκτείνονται σε τομείς που καλύπτονται από 
την κρίση των εποπτικών αρχών. Οι αιτιολογήσεις για τη μη διενέργεια ανοιχτών 
διαβουλεύσεων επί των τεχνικών κανόνων είναι ανεπαρκείς. Η προτεινόμενη διακριτική 
ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιεί τους τεχνικούς κανόνες της ΕΕΑ προς το 
κοινοτικό συμφέρον συγχέει τη διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών «τεχνικός» και «πολιτική» 
στον εν λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, η ευχέρεια αυτή πρέπει να περιορισθεί και να 
χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, και το κείμενο πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τη γενική 
προσέγγιση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τους κανόνες 
ή αν τους εγκρίνει μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, γνωστοποιεί στην Αρχή 

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τους κανόνες,
προτείνει αιτιολογημένες τροποποιήσεις 
και αποστέλλει τα σχέδια κανόνων πίσω 
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τους σχετικούς λόγους. στην Αρχή. Η Αρχή μπορεί να 
τροποποιήσει τα σχέδια κανόνων βάσει 
των προτεινόμενων από την Επιτροπή 
τροποποιήσεων και να τα υποβάλει εκ 
νέου στην Επιτροπή προς έγκριση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA.

Τροπολογία 378
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τους κανόνες 
ή αν τους εγκρίνει μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, γνωστοποιεί στην Αρχή 
τους σχετικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή 
γνωστοποιεί στην Αρχή, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 
απόφασή της, δηλώνοντας τους λόγους.

Or. en

Τροπολογία 379
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν με τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος η Αρχή δεν έχει υποβάλει 
τροποποιημένους κανόνες ή έχει υποβάλει 
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κανόνες που δεν έχουν τροποποιηθεί με 
τρόπο συνεπή προς τις τροποποιήσεις 
που πρότεινε η Επιτροπή, η Επιτροπή 
μπορεί, ως έσχατη λύση, να εγκρίνει τους 
κανόνες με τις τροποποιήσεις που θεωρεί 
σχετικές ή να απορρίψει τους κανόνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες του άρθρου 7 δεν πρέπει να εκτείνονται σε τομείς που καλύπτονται από 
την κρίση των εποπτικών αρχών. Οι αιτιολογήσεις για τη μη διενέργεια ανοιχτών 
διαβουλεύσεων επί των τεχνικών κανόνων είναι ανεπαρκείς. Η προτεινόμενη διακριτική 
ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιεί τους τεχνικούς κανόνες της ΕΕΑ προς το 
κοινοτικό συμφέρον συγχέει τη διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών «τεχνικός» και «πολιτική» 
στον εν λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, η ευχέρεια αυτή πρέπει να περιορισθεί και να 
χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, και το κείμενο πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τη γενική 
προσέγγιση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 380
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός ενός μηνός από τη λήψη των 
τροποποιημένων κανόνων, η Επιτροπή 
εγκρίνει τους υποβληθέντες κανόνες με 
τις τροπολογίες που πρότεινε η Αρχή ή
απορρίπτει τους κανόνες και ενημερώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την απόφασή της, 
αναφέροντας τους λόγους για την 
απόφαση αυτή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
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reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Τροπολογία 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός ενός μηνός από τη λήψη των 
τροποποιημένων κανόνων, η Επιτροπή 
εγκρίνει τους υποβληθέντες κανόνες με 
τις τροπολογίες που πρότεινε η Αρχή ή
απορρίπτει τους κανόνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Τροπολογία 382
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει τους ρυθμιστικούς 
κανόνες ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τα άρθρα 7α έως 7δ του 
παρόντος κανονισμού και εγκρίνει τους 
εποπτικούς κανόνες ως εκτελεστικές 
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πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 291 ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός διαστήματος έξι εβδομάδων, η 
Αρχή τροποποιεί τα σχέδια κανόνων 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
ανησυχίες της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Τροπολογία 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός διαστήματος έξι εβδομάδων, η 
Αρχή τροποποιεί τα σχέδια κανόνων 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
ανησυχίες της Επιτροπής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να τροποποιεί τους τεχνικούς κανόνες που 
εγκρίνονται από την ΕΑΤ, προκειμένου να γίνεται σεβαστή η ανεξαρτησία της Αρχής. 

Η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει έναν τεχνικό κανόνα μέσω διαδικασίας επικύρωσης με 
δικαίωμα ελέγχου. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να εκφράσει την αντίθεσή της προς ένα σχέδιο 
τεχνικού κανόνα μόνο εάν θεωρεί ότι η απόφαση της ΕΑΤ αντιβαίνει στο δημόσιο συμφέρον της 
κοινότητας, δεν τηρεί την αρχή της αναλογικότητας ή εμποδίζει την ολοκλήρωση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς.

Τροπολογία 385
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αλλάξει το 
περιεχόμενο των τεχνικών κανόνων που 
καταρτίσθηκαν από την Αρχή χωρίς να 
προηγηθεί συντονισμός με την Αρχή, 
όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες του άρθρου 7 δεν πρέπει να εκτείνονται σε τομείς που καλύπτονται από 
την κρίση των εποπτικών αρχών. Οι αιτιολογήσεις για τη μη διενέργεια ανοιχτών 
διαβουλεύσεων επί των τεχνικών κανόνων είναι ανεπαρκείς. Η προτεινόμενη διακριτική 
ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιεί τους τεχνικούς κανόνες της ΕΕΑ προς το 
κοινοτικό συμφέρον συγχέει τη διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών «τεχνικός» και «πολιτική» 
στον εν λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, η ευχέρεια αυτή πρέπει να περιορισθεί και να 
χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, και το κείμενο πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τη γενική 
προσέγγιση του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 386
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την 
Επιτροπή με κανονισμούς ή με αποφάσεις 
και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την
Επιτροπή με οδηγίες, κανονισμούς ή με
αποφάσεις και δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα επιτρέψει την έγκριση όλων των μέτρων του επιπέδου 2 από τις ΕΕΑ, καταργώντας την 
ανάγκη ύπαρξης μέτρων του επιπέδου 2 που δεν περιλαμβάνουν τις ΕΕΑ.

Τροπολογία 387
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την 
Επιτροπή με κανονισμούς ή με αποφάσεις 
και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Η Επιτροπή εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
τα άρθρα 7α έως 7δ, με στόχο τη θέσπιση 
των τεχνικών κανόνων της 
παραγράφου 1. Οι τεχνικοί κανόνες 
καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη την 
αναλογικότητα ως αρχή που διέπει το 
σύνολό τους. Αυτές οι πράξεις έχουν τη 
μορφή κανονισμών και αποφάσεων και 
πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. eenen

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κανόνες στο πλαίσιο της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγούν σε υπερβολική επιβάρυνση του 
κλάδου με ρυθμιστικές υποχρεώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρότερες τράπεζες. 
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Το κοινό εγχειρίδιο πρέπει να προβλέπει μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην αναλογικότητα. 
Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει τους τεχνικούς κανόνες βάσει των 
αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τη Συνθήκη όσον αφορά την έγκριση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση (άρθρο 290 της Συνθήκης της Λισαβόνας). Απαιτείται μεγάλη διαφάνεια 
κατά τη διαδικασία έγκρισης των τεχνικών κανόνων.

Τροπολογία 388
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την 
Επιτροπή με κανονισμούς ή με αποφάσεις 
και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
τα άρθρα 7α έως 7δ, με στόχο τη θέσπιση 
των τεχνικών κανόνων της 
παραγράφου 1. Οι τεχνικοί κανόνες 
καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη την 
αναλογικότητα ως αρχή που διέπει το 
σύνολό τους. Αυτές οι πράξεις έχουν τη 
μορφή κανονισμών και αποφάσεων και 
πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο δεν πρέπει να οδηγήσει σε υπερβολική επιβάρυνση του κλάδου με 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρότερες τράπεζες. Ένα ενιαίο 
εγχειρίδιο πρέπει να περιλαμβάνει μια προσέγγιση τύπου «ίδιος κίνδυνος – ίδιοι κανόνες» αντί 
για μια προσέγγιση κοινή για όλες τις περιπτώσεις.

Τροπολογία 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την 2. Η Επιτροπή εγκρίνει τους τεχνικούς 
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Επιτροπή με κανονισμούς ή με αποφάσεις 
και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

κανόνες σύμφωνα με τα άρθρα 7α έως 7δ. 
Οι πράξεις αυτές εγκρίνονται από την 
Επιτροπή με τη μορφή κανονισμών ή 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κανόνες πρέπει να θεωρούνται πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 390
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την 
Επιτροπή με κανονισμούς ή με αποφάσεις 
και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Αφού ολοκληρωθεί η δέουσα 
διαδικασία, οι κανόνες δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο Κατ’ εξουσιοδότηση 
κανόνες της ΕΕ ή Εκτελεστικοί κανόνες 
της ΕΕ, αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 391
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ενιαίο εγχειρίδιο αναθεωρείται 
τακτικά και προσαρμόζεται στη νέα 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 392
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στην ετήσια έκθεσή της, η Αρχή 
αναφέρει ποιες εθνικές αρχές δεν 
συμμορφώθηκαν προς τους ρυθμιστικούς 
και εποπτικούς κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 393
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 μπορεί να ανακληθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
αν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσίας
προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, 
αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες 
που θα μπορούσαν να ανακληθούν.
3. Η απόφαση περί ανάκλησης περατώνει 
την ανάθεση των εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Έχει άμεση ισχύ ή τίθεται σε ισχύ σε 
καθοριζόμενη μεταγενέστερη 
ημερομηνία. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτό ενδείκνυται βάσει των νέων διαδικασιών της «επιτροπολογίας». Το Κοινοβούλιο δεν 
πρέπει να έχει καμία υποχρέωση παροχής γραπτών εξηγήσεων σχετικά με την ανάκληση. 

Τροπολογία 394
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έγκριση 
ρυθμιστικών κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 ανατίθενται στην Επιτροπή 
για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά από την τομεακή 
νομοθεσία. 
2. Μόλις εγκρίνει μία πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 7β και 7γ.

Or. en

Τροπολογία 395
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης
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1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο
άρθρο 7 μπορεί να ανακληθεί από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
αν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσίας 
προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από 
τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες 
που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς 
και τους ενδεχόμενους λόγους της 
ανάκλησης.
3. Η απόφαση περί ανάκλησης έχει άμεση 
ισχύ ή τίθεται σε ισχύ σε καθοριζόμενη 
μεταγενέστερη ημερομηνία. Δεν θίγει το 
κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση
που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 396
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
περίοδος παρατείνεται κατά δύο μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω 
πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που 
ορίζεται στις διατάξεις της. 
Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου και 
σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να ενημερώσουν την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
προβάλουν αντιρρήσεις σε μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που 
ορίζεται στις διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για 
μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό ενδείκνυται βάσει των νέων διαδικασιών της «επιτροπολογίας». Το Κοινοβούλιο δεν 
πρέπει να έχει καμία υποχρέωση παροχής γραπτών εξηγήσεων σχετικά με τις αντιρρήσεις.

Τροπολογία 397
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7γ
Διατύπωση αντιρρήσεων για 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εντός τεσσάρων μηνών από την 
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ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
μήνες. 
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω 
πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που 
ορίζεται στις διατάξεις της. 
Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου και 
σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να ενημερώσουν την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
προβάλουν αντιρρήσεις σε μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που 
ορίζεται στις διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για 
μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που 
προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους 
λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en
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Τροπολογία 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sven Giegold, Ramon Tremosa 
i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 δ(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7δ
Μη έγκριση ή τροποποίηση των σχεδίων 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
1. Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα σχέδια 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ή τα 
τροποποιήσει, ενημερώνει σχετικά την 
Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εκθέτοντας τους λόγους. 
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον αρμόδιο 
Επίτροπο, μαζί με τον πρόεδρο της 
Αρχής, εντός ενός μηνός σε ειδική 
συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου για να εκθέσουν και να 
εξηγήσουν τις διιστάμενες απόψεις τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεκτικότητας με την έκθεση Skinner.

Τροπολογία 399
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών εποπτικών 
πρακτικών στο ΕΣΧΕ, και την εξασφάλιση 
της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, η 
Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις με αποδέκτες αρμόδιες αρχές ή 

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών εποπτικών 
πρακτικών στο ΕΣΧΕ, και την εξασφάλιση 
της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, η 
Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις με αποδέκτες αρμόδιες αρχές ή 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για 
ζητήματα όπου η Αρχή έχει την εξουσία 
βάσει νόμου να εκπονεί τεχνικούς κανόνες 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος 
κανονισμού, εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις μόνο μετά την 
έγκριση των κανόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να διασφαλισθεί ότι οι κανόνες δεν θα 
υποκατασταθούν από κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις όπου η νομοθεσία προβλέπει 
κανόνες: είναι θέμα ασφάλειας δικαίου. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ευρύτερο στόχο της 
κατάρτισης ενός ισχυρού ενιαίου εγχειριδίου, η εντολή παροχής κινήτρων και νομοθέτησης των
ΕΕΑ όσον αφορά την πρόταση κανόνων πρέπει να είναι πολύ ισχυρή. 

Τροπολογία 400
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών εποπτικών 
πρακτικών στο ΕΣΧΕ, και την εξασφάλιση 
της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, η 
Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις με αποδέκτες αρμόδιες αρχές ή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών εποπτικών 
πρακτικών στο ΕΣΧΕ, προκειμένου να 
αποτραπεί ένας πιθανός «αγώνας 
δρόμου» μεταξύ των εθνικών αρχών όσον 
αφορά την εσκεμμένη χαλάρωση των 
εποπτικών κανόνων με σκοπό την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
χρηματοπιστωτικών κέντρων τους, και 
την εξασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης 
και συνεπούς εφαρμογής της κοινοτικής 
νομοθεσίας, η Αρχή εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με 
αποδέκτες αρμόδιες αρχές ή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Or. en
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Τροπολογία 401
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών εποπτικών 
πρακτικών στο ΕΣΧΕ, και την εξασφάλιση 
της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, η 
Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις με αποδέκτες αρμόδιες αρχές ή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών εποπτικών 
πρακτικών στο ΕΣΧΕ, και την εξασφάλιση 
της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, η 
Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις με αποδέκτες αρμόδιες αρχές ή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαφορετική φύση των 
τραπεζών. 

Or. en

Τροπολογία 402
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή πραγματοποιεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις για τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις συστάσεις και αναλύει το 
συναφές δυνητικό κόστος και όφελος. Η 
Αρχή ζητεί επίσης τη γνώμη ή συμβουλές 
από την ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα που αναφέρεται στο 
άρθρο 22. Οι κατευθυντήριες γραμμές και 
οι συστάσεις καταρτίζονται λαμβάνοντας 
υπόψη την αναλογικότητα ως αρχή που 
διέπει το σύνολό τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στην περίπτωση των τεχνικών κανόνων, η αναλογικότητα αποτελεί την αρχή που 
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διέπει την καθοδήγηση του σχεδιασμού των κατευθυντηρίων γραμμών και των συστάσεων. Οι 
ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικές όχι μόνο κατά την κατάρτιση 
των τεχνικών κανόνων αλλά και κατά την κατάρτιση των κατευθυντηρίων γραμμών και των 
συστάσεων.

Τροπολογία 403
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή πραγματοποιεί ανοικτές δημόσιες
διαβουλεύσεις για τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις συστάσεις με όλους τους 
συμφεροντούχους και αναλύει το συναφές 
δυνητικό κόστος και όφελος, εκτός αν οι 
διαβουλεύσεις και οι αναλύσεις αυτού του 
είδους είναι δυσανάλογες προς το πεδίο 
εφαρμογής και τον αντίκτυπο των εν 
λόγω κατευθυντηρίων γραμμών και 
συστάσεων ή προς τον ιδιαίτερα 
επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος. Η 
Αρχή ζητεί επίσης τη γνώμη ή συμβουλές 
από την ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα που αναφέρεται στο 
άρθρο 22. 

Or. en

Τροπολογία 404
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή πραγματοποιεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις για τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις συστάσεις και αναλύει το 
συναφές δυνητικό κόστος και όφελος. Η 
Αρχή ζητεί επίσης τη γνώμη ή συμβουλές 
από την ομάδα συμφεροντούχων του 
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τραπεζικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 405
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι 
συστάσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο 
της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 406
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν 
με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
συμμορφωθούν με τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 407
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός δύο μηνών από την έκδοση 
κατευθυντήριας γραμμής ή σύστασης, 
κάθε αρμόδια αρχή αποφασίζει αν 
προτίθεται να συμμορφωθεί προς την εν 
λόγω κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση. 
Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν 
εφαρμόζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές ή συστάσεις, ενημερώνει την 
Αρχή εκθέτοντας τους λόγους. Η Αρχή 
μπορεί να αποφασίσει, ανάλογα με την 
κάθε περίπτωση, να δημοσιεύσει τους 
λόγους αυτούς που παρασχέθηκαν από 
την αρμόδια αρχή. 

Or. en

Τροπολογία 408
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην έκθεσή της η Αρχή ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή για τις κατευθυντήριες γραμμές 
και συστάσεις που έχουν εκδοθεί. Η Αρχή 
μπορεί να πληροφορήσει ποια εθνική 
αρχή δεν συμμορφώθηκε προς αυτές και 
να περιγράψει πώς προτίθεται η Αρχή να 
εξασφαλίσει τη μελλοντική συμμόρφωση 
των αρμόδιων αρχών προς τις 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
της.

Or. en
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Τροπολογία 409
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την έκδοση, όλες οι 
χρηματοπιστωτικές οντότητες αναφέρουν 
σε ετήσια βάση, με σαφή και λεπτομερή 
τρόπο, αν συμμορφώθηκαν προς την εν 
λόγω κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 410
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετήσια έκθεσή της η Αρχή δηλώνει
ποια εθνική αρχή δεν συμμορφώθηκε 
προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις 
συστάσεις που η ίδια εξέδωσε και 
περιγράφει πώς προτίθεται η Αρχή να 
εξασφαλίσει τη μελλοντική συμμόρφωση 
προς τις κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις της· περιλαμβάνει επίσης τις 
ίδιες πληροφορίες για τις βασικές 
μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές
οντότητες.

Or. en
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Τροπολογία 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή δεν εφαρμόσει τις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές ή 
συστάσεις, γνωστοποιεί στην Αρχή τους 
σχετικούς λόγους. 

Εάν η αρμόδια αρχή δεν εφαρμόσει τις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές ή 
συστάσεις, δηλώνει τους λόγους στην 
Αρχή, η οποία τους δημοσιοποιεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή των τεχνικών κανόνων, αξίζει να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο η αρχή «συμμόρφωση ή εξήγηση».


