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Τροπολογία 531
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Αρχή προάγει τη συντονισμένη, ενιαία 
και ολοκληρωμένη απόκριση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων με:

Or. en

Τροπολογία 532
Antolín Sánchez Presedo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) τη λήψη όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε καταστάσεις 
χρηματοπιστωτικής αστάθειας και 
κρίσης με σκοπό να επιτυγχάνεται κοινή 
απόκριση, με όσο το δυνατόν πιο γρήγορο 
και αυτόματο τρόπο, από τις αρμόδιες 
εθνικές εποπτικές αρχές·

Or. en

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) το να λειτουργεί ως ο κεντρικός 
παραλήπτης των εκθέσεων που 
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υποβάλλονται στο πλαίσιο κανονιστικών 
διατάξεων από ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη. Αφού λάβει τις εκθέσεις, 
η Αρχή θα διαβιβάζει τις πληροφορίες 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Σε πολλές περιπτώσεις, η ΕΑΤ θα ορίσει τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή κεφαλαιακών και 
άλλων κανόνων (βλ. οδηγία Omnibus). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι ρυθμιστικές 
αρχές εργάζονται ξεκινώντας με τα ίδια δεδομένα και ότι ο συντονισμός σε μια κατάσταση 
κρίσης θα είναι πολύ πιο απρόσκοπτος, η ΕΑΤ πρέπει να γίνει ο κεντρικός παραλήπτης των 
εκθέσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο κανονιστικών διατάξεων, προκειμένου να αποφευχθεί 
με τον τρόπο αυτόν και η επανάληψη εργασιών που παρατηρείται επί του παρόντος λόγω της 
υποβολής εκθέσεων σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 534
Thomas Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) για ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, η Αρχή θα καταστεί ο 
κεντρικός παραλήπτης των εκθέσεων που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο κανονιστικών 
διατάξεων. Αφού λάβει τις εκθέσεις, η 
Αρχή θα διαβιβάζει τις πληροφορίες στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 535
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) διευκόλυνση του συντονισμού των 
δράσεων που αναλαμβάνονται από τις 
αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί τις 
εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της 
αρμοδιότητάς της και, αν κρίνει σκόπιμο, 
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, την Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγοράς, το ΕΣΣΚ και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με τις συναφείς 
μικροπροληπτικές τάσεις, τους 
ενδεχόμενους κινδύνους και τα τρωτά 
σημεία.

1. Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί τις 
εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της 
αρμοδιότητάς της και, αν κρίνει σκόπιμο, 
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις), την Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορά), το 
ΕΣΣΚ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις 
συναφείς μικροπροληπτικές τάσεις, τους 
ενδεχόμενους κινδύνους και τα τρωτά 
σημεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διορθωθούν οι επωνυμίες των αρχών.
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Τροπολογία 537
Peter Skinner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Αρχή συμπεριλαμβάνει στην ανάλυσή 
της οικονομική ανάλυση των αγορών 
ασφαλίσεων και επαγγελματικών 
συντάξεων και τον αντίκτυπο που θα 
έχουν ενδεχόμενες εξελίξεις της αγοράς 
σε αυτές. Ειδικότερα, σε συνεργασία με το 
ΕΣΣΚ, η Αρχή προωθεί και συντονίζει σε 
επίπεδο κοινότητας αξιολογήσεις της 
ευελιξίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
σε αντίξοες εξελίξεις της αγοράς. Προς το 
σκοπό αυτό αναπτύσσει, προς εφαρμογή 
από τις αρμόδιες αρχές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση οικονομικής ανάλυσης θα επιτρέψει στην ΕΕΑ να λαμβάνει πιο ενημερωμένες 
αποφάσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των δράσεών της στην ευρύτερη αγορά, καθώς και τον 
αντίκτυπο των γεγονότων της ευρύτερης αγοράς στις δράσεις της. Αυτό συνάδει με τη βέλτιστη 
πρακτική σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 538
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Αρχή συμπεριλαμβάνει στην ανάλυσή 
της οικονομική ανάλυση των αγορών των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον 
αντίκτυπο που θα έχουν ενδεχόμενες 
εξελίξεις της αγοράς σε αυτά. Ειδικότερα, 
σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, η Αρχή 
προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
κοινότητας αξιολογήσεις της ευελιξίας 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
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αντίξοες εξελίξεις της αγοράς. Προς το 
σκοπό αυτό αναπτύσσει, προς εφαρμογή 
από τις αρμόδιες αρχές:

Or. en

Τροπολογία 539
Thomas Handel, Jurgen Klute

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Τροπολογία 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2 – σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) κοινές μεθοδολογίες αξιολόγησης 
της επίπτωσης των χαρακτηριστικών και 
των διαδικασιών διανομής των 
προϊόντων στη χρηματοπιστωτική θέση 
ενός ιδρύματος και την προστασία του 
καταναλωτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 541
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή κάλυψη 
των διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σημείων, συνεργαζόμενη στενά με 
την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) και με την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Κινητές Αξίες και 
Αγορές) μέσω της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Μικτή Συμβουλευτική 
Επιτροπή).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταδειχθεί ότι η Μικτή Επιτροπή διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στον συντονισμό μεταξύ των ΕΕΑ.

Τροπολογία 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή κάλυψη 
των διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σημείων, συνεργαζόμενη στενά με 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών και την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Μικτή Επιτροπή).

Or. en

Αιτιολόγηση

Να συμπεριληφθεί η Μικτή Επιτροπή.

Τροπολογία 543
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή κάλυψη 
των διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σημείων, συνεργαζόμενη στενά με 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
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Αγορών. Αγορών και συμμετέχοντας ενεργά στις 
εργασίες της Μικτής Επιτροπής ΕΕΑ.

Or. en

Τροπολογία 544
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 545
Antolín Sánchez Presedo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε όλα τα διεθνή φόρουμ που 
σχετίζονται με τη ρύθμιση και εποπτεία 
των ιδρυμάτων που εμπίπτουν στη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές μπορούν να συνεχίζουν να 
συνεισφέρουν σε αυτά τα φόρουμ 
αναφορικά με εθνικά ζητήματα και 
ζητήματα που σχετίζονται με τις δικές 
τους λειτουργίες και αρμοδιότητες
δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 546
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Αρχή μπορεί να αναπτύσσει επαφές με 
εποπτικές αρχές από τρίτες χώρες. Μπορεί 
να προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις με 
διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν θα 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη και τις 
αρμόδιες αρχές τους να προβαίνουν σε 
διμερείς ή πολυμερείς ρυθμίσεις με τρίτες 
χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της Αρχής όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνή φόρουμ 
πρέπει να ενισχυθεί με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών και των εποπτικών 
αρχών τους να συνεχίσουν να προβαίνουν σε διμερείς ή πολυμερείς ρυθμίσεις με τρίτες χώρες.

Τροπολογία 547
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών, η Αρχή 
μπορεί να αναπτύσσει επαφές και να 
προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις με 
εποπτικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και 
κυβερνήσεις τρίτων χωρών.

Or. en
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Τροπολογία 548
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ορολογία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με αυτήν του άρθρου 290 της Συνθήκης της Λισαβόνας. 
Οι εξωτερικές αρμοδιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής πρέπει να ασκούνται μαζί με τις
γενικές εξωτερικές εξουσίες της ΕΕ.

Τροπολογία 549
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετήσια έκθεσή της, η Αρχή εκθέτει 
τις διοικητικές ρυθμίσεις και ισοδύναμες 
αποφάσεις που συμφωνήθηκαν με 
διεθνείς οργανισμούς ή κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών.

Or. en
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Τροπολογία 550
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετήσια έκθεσή της, η Αρχή μπορεί 
να εκθέτει τις διοικητικές ρυθμίσεις και 
αποφάσεις ισοδυναμίας που 
συμφωνήθηκαν με διεθνείς οργανισμούς 
ή κυβερνήσεις ή τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 551
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Όσον αφορά τις προληπτικές 
αξιολογήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 
που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής και 
στους όρους της οδηγίας 2007/44/EΚ και 
οι οποίες σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία 
απαιτούν διαβούλευση μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών δύο ή περισσότερων 
κρατών μελών, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μίας από τις εν λόγω αρμόδιες 
αρχές, να εκδώσει και να δημοσιεύσει 
γνώμη για προληπτική αξιολόγηση 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 
αφορούν τα κριτήρια του άρθρου 19a 
παράγραφος 1 στοιχείο ε της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ. Η γνώμη εκδίδεται άμεσα 
και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη 
της περιόδου αξιολόγησης σύμφωνα με 
την οδηγία 2007/44/ΕΚ. Εφαρμόζεται το 
άρθρο 20 στους τομείς για τους οποίους η 
Αρχή μπορεί να εκδώσει γνώμη. 

Or. en



AM\810194EL.doc PE439.986v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Μια συγχώνευση έχει, εξ ορισμού, χαρακτήρα ειδικό για τα εν λόγω ιδρύματα και ευαίσθητο 
από πλευράς αγοράς και από εμπορικής πλευράς, και πρέπει να παραμείνει πρωτίστως 
αρμοδιότητα των εθνικών και κοινοτικών αρχών ανταγωνισμού. Η ικανότητα των ΕΕΑ να 
παρέχουν συμβουλές σχετικά με συγχωνεύσεις πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου η 
νομοθεσία απαιτεί διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 552
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Όσον αφορά τις προληπτικές 
αξιολογήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 
που υπόκεινται στους όρους της οδηγίας 
2007/44/EΚ, η Αρχή καθίσταται ο 
κεντρικός παραλήπτης των εκθέσεων που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο κανονιστικών 
διατάξεων. Η Αρχή ελέγχει τη διαδικασία 
και καθοδηγεί τις εθνικές αρχές που 
συμμετέχουν σε αυτήν προκειμένου να 
διασφαλίσει την αποτελεσματικότητά 
της. Μπορεί, κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας 
ή κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής, να εκδώσει και να 
δημοσιεύσει γνώμη για προληπτική 
αξιολόγηση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί 
από κάθε αρχή ενός κράτους μέλους. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 20.

Or. en

Τροπολογία 553
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τις προληπτικές 
αξιολογήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 

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

που υπόκεινται στους όρους της οδηγίας 
2007/44/EΚ, η Αρχή μπορεί, κατόπιν ίδιας 
πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήματος 
οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, να 
παρακολουθεί τις αξιολογήσεις και να 
παρέχει καθοδήγηση με σκοπό την 
ομοιομορφία και την εξασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού, και να εκδώσει και 
να δημοσιεύσει γνώμη για προληπτική 
αξιολόγηση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί 
από κάθε αρχή ενός κράτους μέλους. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 20.

Or. en

Τροπολογία 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Βάσει κοινών κατευθυντήριων 
γραμμών, η Αρχή μπορεί να προβεί στην 
αλλαγή της διαδικασίας ελέγχου δυνάμει 
της οδηγίας 2007/44/ΕΚ. Μετά τη λήψη 
της κοινοποίησης, η Αρχή θα ενεργεί σε 
συντονισμό με τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).
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Τροπολογία 555
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Βάσει κοινών κατευθυντήριων 
γραμμών, η Αρχή μπορεί να προβεί στην 
αλλαγή της διαδικασίας ελέγχου δυνάμει 
της οδηγίας 2007/44/ΕΚ. Μετά τη λήψη 
της κοινοποίησης, η Αρχή θα ενεργεί σε 
συντονισμό με τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 556
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αιτήματα της Αρχής πρόκειται να βασιστούν σε υφιστάμενους διαύλους συγκέντρωσης 
πληροφοριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να χρησιμοποιούνται κοινά πρότυπα υποβολής 
εκθέσεων και υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία.
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Τροπολογία 557
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 558
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά από αίτημα της Αρχής, οι 
αρμόδιες αρχές και άλλες δημόσιες αρχές 
των κρατών μελών της παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες προς εκπλήρωση 
των καθηκόντων που της ανατίθενται με 
τον παρόντα κανονισμό, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο αποδέκτης διαθέτει 
νόμιμη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα 
και ότι το αίτημα παροχής πληροφοριών 
είναι ανάλογο προς τη φύση του εν λόγω 
καθήκοντος.

Or. en
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Τροπολογία 559
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 560
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές τι εννοείται με τη φράση «άλλες δημόσιες αρχές».
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Τροπολογία 561
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επίσης η Αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αρμόδια αρχή διαθέτει τις πληροφορίες 
αυτές. Αν οι αρμόδιες αρχές δεν 
συγκεντρώσουν τις πληροφορίες αυτές, η 
Αρχή εξασφαλίζει την ικανοποίηση του 
αιτήματος αυτού προβαίνοντας σε 
τροποποιήσεις των σχετικών απαιτήσεων 
αναφοράς δυνάμει του άρθρου 7 –
Τεχνικοί κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 562
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επίσης η Αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήματα. Κατά κύριο λόγο ,τα 
αιτήματα πρόκειται να βασιστούν σε 
υφιστάμενους διαύλους συγκέντρωσης 
πληροφοριών. Όπου κρίνεται αναγκαίο, 
χρησιμοποιούνται κοινά πρότυπα 
υποβολής εκθέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αιτήματα της Αρχής πρόκειται να βασιστούν σε υφιστάμενους διαύλους συγκέντρωσης 
πληροφοριών. Όπου κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να χρησιμοποιούνται κοινά πρότυπα υποβολής 
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εκθέσεων και υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία.

Τροπολογία 563
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επίσης η Αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήματα. Κατά κύριο λόγο ,τα 
αιτήματα πρόκειται να βασιστούν σε 
υφιστάμενους διαύλους συγκέντρωσης 
πληροφοριών. Όπου κρίνεται αναγκαίο, 
χρησιμοποιούνται κοινά πρότυπα 
υποβολής εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 564
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επίσης η Αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήματα. Για τα αιτήματα αυτά 
χρησιμοποιούνται, όπου είναι δυνατόν, 
κοινά πρότυπα υποβολής εκθέσεων.

Or. en
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Τροπολογία 565
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτού ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, η Αρχή λαμβάνει 
πρώτα υπόψη τα υφιστάμενα στατιστικά 
στοιχεία που έχουν παραχθεί, διαδοθεί 
και αναπτυχθεί από το ευρωπαϊκό 
στατιστικό σύστημα και το ευρωπαϊκό 
σύστημα κεντρικών τραπεζών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αιτήματα της Αρχής πρόκειται να βασιστούν σε υφιστάμενους διαύλους συγκέντρωσης 
πληροφοριών. Όπου κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να χρησιμοποιούνται κοινά πρότυπα υποβολής 
εκθέσεων και υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία.

Τροπολογία 566
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτού ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, η Αρχή λαμβάνει 
πρώτα υπόψη τα υφιστάμενα στατιστικά 
στοιχεία που έχουν παραχθεί, διαδοθεί 
και αναπτυχθεί από το ευρωπαϊκό 
στατιστικό σύστημα και το ευρωπαϊκό 
σύστημα κεντρικών τραπεζών.

Or. en
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Τροπολογία 567
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 568
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αν, στον βαθμό που μπορεί να ενέχεται 
συνεχής και σοβαρός κίνδυνος για 
αποδιάρθρωση της αγοράς, βάσει 
αντικειμενικών επαληθεύσιμων 
δεδομένων, και ο οποίος ενδέχεται να 
αφορά εύλογα ένα συγκεκριμένο ίδρυμα,
οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ή αν 
δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες από 
τις αρμόδιες αρχές και άλλες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών, η Αρχή μπορεί 
να απευθύνει αιτιολογημένο αίτημα 
απευθείας στα οικεία χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και σε άλλα μέρη. Το οικείο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει το 
δικαίωμα –με την επιφύλαξη 
οποιωνδήποτε διαθέσιμων σε αυτό 
ένδικων μέσων– να εκφέρει άποψη επί 
της ουσίας του αιτήματος που υποβάλει η 
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Αρχή. Σχετικά με αυτά τα αιτήματα η 
Αρχή ενημερώνει τις οικείες αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα των ΕΕΑ να ζητούν πληροφορίες απευθείας από μεμονωμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ασκείται μόνο ως ύστατη λύση και, επομένως, η αρχική 
πρόταση πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να υπάρχει ο περιορισμός ότι η άσκηση αυτή είναι 
δυνατή μόνο σε καθορισμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει σαφής ανάγκη για 
βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση του συστημικού 
κινδύνου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην υπονομεύεται το κλίμα της αγοράς από ενδεχόμενη 
αποκάλυψη ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να διαταράξουν 
την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τροπολογία 569
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις αρμόδιες αρχές, η Αρχή μπορεί να 
απευθύνει δεόντως δικαιολογημένο και 
αιτιολογημένο αίτημα απευθείας σε άλλες 
εποπτικές αρχές, το υπουργείο 
Οικονομικών, όταν το εν λόγω υπουργείο 
έχει στη διάθεσή του πληροφορίες 
εποπτικής φύσης, την κεντρική τράπεζα 
ή τη στατιστική υπηρεσία του εν λόγω 
κράτους μέλους. Σχετικά με αυτά τα 
αιτήματα ενημερώνει τις οικείες αρμόδιες 
αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 570
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 
ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες 
από τις αρμόδιες αρχές και άλλες δημόσιες 
αρχές των κρατών μελών, η Αρχή μπορεί 
να απευθύνει αιτιολογημένο αίτημα 
απευθείας στα οικεία χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα υπό την προϋπόθεση ότι το 
κόστος της παροχής των πληροφοριών 
αυτών είναι ανάλογο της φύσης των 
πληροφοριών. Σχετικά με αυτά τα 
αιτήματα ενημερώνει τις οικείες αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 571
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 572
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατόπιν αιτήματος της Αρχής, οι αρμόδιες 
αρχές και οι λοιπές δημόσιες αρχές των 
κρατών μελών τη βοηθούν στη 
συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών. 
Ωστόσο, εάν οι σχετικές πληροφορίες 
έχουν ζητηθεί από το ΕΣΣΚ, η εθνική 
αρμόδια αρχή πρέπει να δώσει τη 
συγκατάθεσή της για να μπορέσει η Αρχή 
να παράσχει τις πληροφορίες στο ΕΣΣΚ. 
Η Αρχή και οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις 
υφιστάμενες συμφωνίες με εποπτικούς 
φορείς τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα των ΕΕΑ να ζητούν πληροφορίες απευθείας από μεμονωμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ασκείται μόνο ως ύστατη λύση και, επομένως, η αρχική 
πρόταση πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να υπάρχει ο περιορισμός ότι η άσκηση αυτή είναι 
δυνατή μόνο σε καθορισμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει σαφής ανάγκη για 
βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση του συστημικού 
κινδύνου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην υπονομεύεται το κλίμα της αγοράς από ενδεχόμενη 
αποκάλυψη ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να διαταράξουν 
την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τροπολογία 573
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος της Αρχής, οι αρμόδιες 
αρχές και οι λοιπές δημόσιες αρχές των 
κρατών μελών τη βοηθούν στη 

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

Or. en

Τροπολογία 574
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατόπιν αιτήματος της Αρχής, οι αρμόδιες 
αρχές τη βοηθούν στη συγκέντρωση των 
εν λόγω πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατόπιν αιτήματος εθνικής εποπτικής 
αρχής κράτους μέλους, η Αρχή μπορεί να 
παράσχει οποιεσδήποτε σχετικές 
πληροφορίες είναι απαραίτητες 
προκειμένου να μπορέσει η εθνική αρχή 
να εκτελέσει τα καθήκοντά της, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω εθνική αρχή 
εφαρμόζει κατάλληλες ρυθμίσεις 
εμπιστευτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της τροπολογίας που υπέβαλε ο κ. Skinner, η οποία ενισχύει τον συντονισμό.
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Τροπολογία 576
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατόπιν αιτήματος εθνικής εποπτικής 
αρχής κράτους μέλους, η Αρχή παρέχει 
οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες είναι 
απαραίτητες προκειμένου να μπορέσει η 
εθνική αρχή να εκτελέσει τα καθήκοντά 
της, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 
εθνική αρχή εφαρμόζει κατάλληλες 
ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 577
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατόπιν αιτήματος εθνικής εποπτικής 
αρχής κράτους μέλους, η Αρχή παρέχει 
οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες είναι 
απαραίτητες προκειμένου να μπορέσει η 
εθνική αρχή να εκτελέσει τα καθήκοντά 
της, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 
εθνική αρχή εφαρμόζει κατάλληλες 
ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 578
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατόπιν αιτήματος εθνικής εποπτικής 
αρχής κράτους μέλους, η Αρχή τής 
παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές 
πληροφορίες είναι απαραίτητες 
προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει τα 
καθήκοντά της, υπό την προϋπόθεση ότι 
η εν λόγω εθνική αρχή εφαρμόζει 
κατάλληλες ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί εποπτικοί φορείς πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συλλεχθείσες πληροφορίες της 
ΕΕΑ, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία και η ποιότητα της εποπτείας. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την ΕΕΑ αρκεί να εφαρμόζουν υψηλής 
ποιότητας ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 579
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για ιδρύματα που ασκούν 
δραστηριότητα σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη, η Αρχή θα καταστεί ο 
κεντρικός παραλήπτης των εκθέσεων που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο κανονιστικών 
διατάξεων. Αφού λάβει τις εκθέσεις, η 
Αρχή θα διαβιβάζει τις πληροφορίες στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 580
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
συνεργάζεται με το ΕΣΣΚ.

1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
συνεργάζεται στενά με το ΕΣΣΚ.

Or. en

Τροπολογία 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται ομάδα 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα. Η 
γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων 
ζητείται για όλες τις σχετικές αποφάσεις 
και δράσεις της Αρχής. Εάν λόγω 
επείγουσας κατάστασης η άμεση 
διαβούλευση είναι αδύνατη, η ομάδα 
συμφεροντούχων πρέπει να ενημερώνεται 
σχετικά με την απόφαση το συντομότερο 
δυνατό.

Or. en

Τροπολογία 582
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η
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συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται ομάδα 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα.

διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται ομάδα 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ομάδα συμφεροντούχων δεν είναι η μόνη ομάδα με την οποία 
πρέπει να διαβουλεύεται η Αρχή.

Τροπολογία 583
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Ένωσης, τους υπαλλήλους τους καθώς και 
τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών και τους 
εκπροσώπους επιχειρήσεων. 
Εκπροσωπούνται ποικίλα μοντέλα και 
μεγέθη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων. Τουλάχιστον 5 μέλη 
είναι ανεξάρτητοι διακεκριμένοι 
ακαδημαϊκοί. Ο αριθμός των μελών που 
εκπροσωπούν τους συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές δεν υπερβαίνει τους 10. 
Κατά μέγιστο 10 μέλη είναι εκπρόσωποι 
μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 584
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους 
καθώς και τους καταναλωτές και τους 
χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Ένωσης, τους χρήστες τραπεζικών 
υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων 
εκπροσώπων των ΜΜΕ. Τουλάχιστον 5 
μέλη είναι ανεξάρτητοι διακεκριμένοι 
ακαδημαϊκοί. Ο αριθμός των μελών που 
εκπροσωπούν τους χρήστες τραπεζικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων των ΜΜΕ, δεν υπερβαίνει 
τα 10. Τουλάχιστον 10 μέλη εκπροσωπούν 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 585
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά 
τα πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη. Κατά μέγιστο 15 μέλη 
εκπροσωπούν πιστωτικά και επενδυτικά 
ιδρύματα. Τουλάχιστον πέντε μέλη 
εκπροσωπούν τις ΜΜΕ, τους υπαλλήλους 
(όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις) και 
τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών. Τουλάχιστον 
πέντε μέλη είναι ανεξάρτητοι 
διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εκπροσωπούνται δεόντως 
δεδομένης της περίπλοκης και ειδικής για τον συγκεκριμένο κλάδο φύσης ορισμένων από τις 
συμβουλές που η ομάδα συμφεροντούχων αναμένεται να παρέχει. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του 
κλάδου δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε αριθμό τα μισά μέλη, και οι ακαδημαϊκοί πρέπει επίσης 
να είναι παρόντες προκειμένου να παρέχουν πρόσθετη αμερόληπτη εμπειρογνωμοσύνη.

Τροπολογία 586
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τα πιστωτικά 
και επενδυτικά ιδρύματα της Κοινότητας, 
τους υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες τραπεζικών 
υπηρεσιών. Η ομάδα συμφεροντούχων 
του τραπεζικού τομέα αποτελείται από 
τουλάχιστον 10 εκπροσώπους 
καταναλωτών και χρηστών, όπως ΜΜΕ, 
από 5 εκπροσώπους υπαλλήλων, από 5 
ανεξάρτητους διακεκριμένους 
ακαδημαϊκούς και από 10 κατά μέγιστο 
εκπροσώπους οργανώσεων των 
εποπτευόμενων ιδρυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 587
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους 
καθώς και τους καταναλωτές και τους

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Ένωσης και εκπροσώπους των ΜΜΕ.
Τουλάχιστον 5 μέλη είναι ανεξάρτητοι 
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χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών. διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με τα ιδιαίτερα περίπλοκα ζητήματα της ΕΑΤ, η σύνθεση της ομάδας 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα δεν φαίνεται επαρκής όσον αφορά την ένταξη των 
υπαλλήλων, των καταναλωτών και άλλων χρηστών τραπεζικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η 
απαρίθμηση των υπαλλήλων, των καταναλωτών και των χρηστών τραπεζικών υπηρεσιών είναι 
πλεονάζουσα. Η εκπροσώπηση των ΜΜΕ ως χρηστών είναι απολύτως επαρκής.

Τροπολογία 588
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών και τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ. Τουλάχιστον 5 
μέλη είναι ανεξάρτητοι διακεκριμένοι 
ακαδημαϊκοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίσουμε επαρκή εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πέραν αυτού, 
δεν συντρέχει λόγος που να επιβάλλει τεχνητά συγκεκριμένη σύνθεση της ομάδας 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα.

Τροπολογία 589
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
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μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών.

μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών και τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ. Ο αριθμός των 
μελών που εκπροσωπούν τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές δεν 
υπερβαίνει τους 10. Τουλάχιστον 10 μέλη 
επιλέγονται από οργανώσεις των ΜΜΕ. 
Τουλάχιστον 3 μέλη εκπροσωπούν τις 
μικρές τράπεζες. Τουλάχιστον 3 μέλη 
εκπροσωπούν συνεταιριστικές τράπεζες.

Or. en

Τροπολογία 590
Thijs Berman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους εκπροσώπους 
συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και 
τους εκπροσώπους οργανώσεων 
καταναλωτών, τους χρήστες τραπεζικών 
υπηρεσιών και τους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις καταναλωτών είναι οργανωμένες ομάδες 
εκπροσώπων υπαλλήλων και καταναλωτών. Λόγω των εις βάθος γνώσεων των διατομεακών 
δραστηριοτήτων, είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για να προστατεύουν τα συμφέροντα των 
υπαλλήλων και των καταναλωτών στην ομάδα συμφεροντούχων.
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Τροπολογία 591
Marta Andreasen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τις ΜΜΕ, τους 
ακαδημαϊκούς, τους εκπροσώπους 
οργανώσεων υπαλλήλων καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες τραπεζικών 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συμφεροντούχων πρέπει να εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό όλες τις σχετικές ομάδες.

Τροπολογία 592
Thomas Handel, Jurgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών. Κανένας 
συμφεροντούχος της ομάδας δεν κατέχει 
ισχυρότερη θέση από τα υπόλοιπα μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομαλή και δίκαιη λειτουργία της ομάδας συμφεροντούχων πρέπει να διασφαλιστεί από κάθε 
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άποψη.

Η λέξη «αναλογικά» πρέπει να αποσαφηνιστεί. Η συνεχής διαβούλευση με την ομάδα 
συμφεροντούχων πρέπει να διασφαλιστεί, ενώ δύο συνεδριάσεις τον χρόνο σίγουρα δεν 
επαρκούν.

Τροπολογία 593
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
Κοινότητας, τους υπαλλήλους τους καθώς 
και τους καταναλωτές και τους χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών.

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποτελείται από 30 
μέλη, τα οποία εκπροσωπούν αναλογικά τα 
πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα της 
ΕΕ, τους υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες τραπεζικών 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ορολογία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με αυτήν της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η θεσμοθέτηση 
του διαλόγου με τον κλάδο μέσω της ομάδας συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα θα 
στηρίξει την προσήκουσα ρύθμιση στην ΕΕ. Η σύνθεση της ομάδας συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα πρέπει να εγγυάται τη δίκαιη εκπροσώπηση του τραπεζικού κλάδου 
(τουλάχιστον 20 μέλη που εκπροσωπούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), αντανακλώντας 
ταυτόχρονα την πλουραλιστική δομή της.

Τροπολογία 594
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα μπορεί να συγκροτήσει ομάδες 
εργασίας για τεχνικά θέματα, στις οποίες 
μπορούν να συμμετέχουν επιπλέον 
εμπειρογνώμονες προκειμένου να 
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διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα της 
απαραίτητης τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 595
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων του τραπεζικού 
τομέα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές 
το χρόνο.

Η ομάδα συμφεροντούχων του τραπεζικού 
τομέα συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις
φορές το χρόνο.

Or. en

Τροπολογία 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων του τραπεζικού 
τομέα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές 
το χρόνο.

Η ομάδα συμφεροντούχων του τραπεζικού 
τομέα συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις
φορές το χρόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομαλή και δίκαιη λειτουργία της ομάδας συμφεροντούχων πρέπει να διασφαλιστεί από κάθε 
άποψη.

Η λέξη «αναλογικά» πρέπει να αποσαφηνιστεί. Η συνεχής διαβούλευση με την ομάδα 
συμφεροντούχων πρέπει να διασφαλιστεί, ενώ δύο συνεδριάσεις τον χρόνο σίγουρα δεν 
επαρκούν.
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Τροπολογία 597
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 598
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τραπεζικού τομέα.

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραμματειακή 
υποστήριξη της ομάδας συμφεροντούχων 
του τραπεζικού τομέα και επαρκή 
επιστροφή των εξόδων ταξιδιού και 
διαμονής, καθώς και αποζημίωση 
συμμετοχής στις δραστηριότητες σε μέλη 
στα οποία η απουσία αποζημίωσης θα 
καθιστούσε απαγορευτική τη συμμετοχή 
τους. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 
πρέπει επίσης να προβλέπει κατάλληλη 
χρηματοδότηση για ένα κέντρο 
εμπειρογνωμοσύνης όπου επαγγελματίες 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της 
ρύθμισης και εποπτείας των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα 
μπορούν να παρέχουν τεχνικές συμβουλές 
αποκλειστικά σε επενδυτές της πλευράς 
της αγοράς (buy side) -ΜΜΕ- και 
οργανώσεις καταναλωτών προκειμένου 
να στηριχτεί η συμβολή τους στις 
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συμβουλευτικές ομάδες συμφεροντούχων.

Or. en

Τροπολογία 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθιερώνεται επαρκής οικονομική 
αποζημίωση για τα μέλη της ομάδας 
συμφεροντούχων που εκπροσωπούν μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Or. en

Τροπολογία 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθιερώνεται επαρκής οικονομική 
αποζημίωση για τα μέλη της ομάδας 
συμφεροντούχων που εκπροσωπούν μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards.

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

Τροπολογία 601
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατίθεται προϋπολογισμός στα μέλη της 
ομάδας συμφεροντούχων του τραπεζικού 
τομέα που εκπροσωπούν μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ο 
προϋπολογισμός αυτός συμφωνείται από 
το συμβούλιο εποπτών και είναι επαρκής 
για την κάλυψη των εξόδων που 
σχετίζονται με τη διοργάνωση 
προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων και 
τη συμμετοχή σε αυτές και την εξωτερική 
ανάθεση ερευνών και γνωμοδοτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ομάδα συμφεροντούχων θα λειτουργεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
όλοι οι συμφεροντούχοι της ομάδας να έχουν στην πράξη τις ίδιες προϋποθέσεις και 
δυνατότητες ώστε να συνεισφέρουν στις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των 
συμφεροντούχων δεν πρέπει να βασίζονται στους πόρους των οργανώσεων που εκπροσωπούν, 
καθώς κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται μεγάλη ανισορροπία στη ποσότητα και την ποιότητα των 
εργασιών που οι διάφοροι εκπρόσωποι μπορούν πραγματικά να αναλάβουν. Αυτό αφορά 
εκπροσώπους των υπαλλήλων του τομέα, των καταναλωτών, των ΜΜΕ και λοιπούς φορείς.

Τροπολογία 602
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η θητεία των μελών της ομάδας 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα 
διαρκεί δυόμιση έτη και τη λήξη της 

4. Η θητεία των μελών της ομάδας 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα 
διαρκεί πέντε έτη και τη λήξη της 
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ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής. ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 603
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη μπορούν να υπηρετήσουν επί δυο 
διαδοχικές θητείες. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 604
Thijs Berman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για την εκπλήρωση των 
συμβουλευτικών καθηκόντων της ομάδας 
συμφεροντούχων, της παρέχονται όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες από την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συμφεροντούχων εξαρτάται πλήρως από την Αρχή για τη λήψη των πληροφοριών της. 
Όταν η Αρχή ζητεί διαβούλευση, πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση της ομάδας 
συμφεροντούχων στις σχετικές πληροφορίες.
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Τροπολογία 605
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής,
συμπεριλαμβανομένου σχετικά με την 
επίτευξη κοινών θέσεων με την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεις 
και Επαγγελματικές Συντάξεις) και την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Κινητές 
Αξίες και Αγορές) όπως ορίζονται στο 
άρθρο 42, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
καθήκοντα που ορίζονται στα άρθρα 7 και 
8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συμφεροντούχων πρέπει επίσης να μπορεί να συνεισφέρει, κατά περίπτωση, στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, όσον αφορά χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων όπου οι όμιλοι αυτοί ασκούν τραπεζικές δραστηριότητες και οποιοδήποτε άλλο 
καθήκον έχει αναλάβει η ΕΒΑ, αν και τα άρθρα 7 και 8 πρέπει να παραμείνουν το επίκεντρό 
της.

Τροπολογία 606
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής τα οποία 

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής με ιδιαίτερη 
έμφαση στα καθήκοντα που ορίζονται
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καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8. στα άρθρα 7 και 8.

Or. en

Τροπολογία 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα μπορεί να υποβάλλει 
στην Αρχή γνώμες και συμβουλές για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα 
καθήκοντα της Αρχής με ιδιαίτερη 
έμφαση στα καθήκοντα που ορίζονται
στα άρθρα 7 και 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την έκθεση Skinner.

Τροπολογία 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 609
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 610
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα αποφασίζει επί 
θεμάτων που αφορούν τη διαβούλευση, 
ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να 
επηρεάζει την ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων. Όλοι οι εκπρόσωποι της 
ομάδας έχουν τη δυνατότητα να 
παράσχουν πληροφορίες. Η τελική 
απόφαση επί της προτεινόμενης 
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ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται από την 
ομάδα συμφεροντούχων του τραπεζικού 
τομέα, ενώ κάθε υποομάδα 
συμφεροντούχων έχει το δικαίωμα να 
συμπεριλάβει τα δικά της θέματα στην 
ημερήσια διάταξη. Κάθε υποομάδα 
συμφεροντούχων είναι ελεύθερη να 
υποβάλλει τη γνώμη και τις συμβουλές 
της στην Αρχή, χωρίς να είναι 
απαραίτητο να ταυτίζονται με τη γνώμη 
της πλειοψηφίας της ομάδας 
συμφεροντούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συμφεροντούχων λόγω των διαφορετικών συμμετεχόντων θα συγκεντρώνει ποικίλα 
ενδιαφέρονται και γνώμες. Οι καταναλωτές και άλλοι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να εκφράζουν τη γνώμη τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με τη γνώμη της 
πλειοψηφίας της ομάδας συμφεροντούχων. Τυχόν μη παροχή του δικαιώματος αυτού στους 
συμφεροντούχους ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει στην παράλυση των εργασιών της ομάδας.

Τροπολογία 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα συμφεροντούχων αποφασίζει επί 
θεμάτων που αφορούν τη διαβούλευση, 
καθώς και για την ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 612
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα εγκρίνει τον εσωτερικό 
της κανονισμό.

6. Η ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα εγκρίνει τον εσωτερικό 
της κανονισμό βάσει της συμφωνίας της 
πλειοψηφίας των δύο τρίτων των μελών 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της πιθανότητας σημαντικών αποκλίσεων στις απόψεις εντός της ομάδας 
συμφεροντούχων, είναι σημαντικό να θεσπιστεί ισχυρός εσωτερικός κανονισμός ευθύς εξαρχής. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τον βέλτιστο τρόπο μέσω της δέσμευσης τουλάχιστον των δύο τρίτων των 
μελών στον εν λόγω κανονισμό. Αυτό αποτρέπει επίσης τη δυνατότητα κυριαρχίας των 
εκπροσώπων μίας ομάδας συμφεροντούχων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 613
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι το τραπεζικό 
σύστημα εσωτερικεύει, με κυκλική 
προοπτική, τα κόστη του και ότι καμία 
απόφαση εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 
10 ή 11 δεν έρχεται με οιονδήποτε άμεσο 
τρόπο σε σύγκρουση με τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να διαθέτει δεσμευτικές εξουσίες σχετικά με τη «διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών» και «αποφάσεις για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης». Οι ρήτρες 
διασφάλισης των κρατών μελών έναντι των αποφάσεων της Αρχής πρέπει να είναι 
περιορισμένες και γενικά να ακολουθούν τον κανόνα «συμμόρφωση ή εξηγήσεις». Οι ρήτρες 
διασφάλισης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε ενδεχόμενα κενά στη νομοθεσία.
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Τροπολογία 616
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 23 εξακολουθήσει να υπόκειται στην ευαισθησία ορισμένων κρατών μελών, 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
δηλαδή σε καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, όπου τα κράτη μέλη είναι πιθανό να 
παρέμβουν, ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται καθώς η 
διαμεσολάβηση εφαρμόζεται μόνο υπό κανονικές συνθήκες, για λόγους συνεχούς εποπτείας.

Τροπολογία 617
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 3 και των άρθρων 10 ή 11 
δεν έρχεται με οιονδήποτε τρόπο σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών (εκτός από 
τα ποσά de minimis). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 6 παράγραφος 3 πρόκειται να παραμείνει στο κείμενο, πρέπει να υπόκειται στις 
ίδιες διασφαλίσεις με τα άρθρα 10 και 11. Οι εποπτικές αποφάσεις της ΕΕ για οντότητες της ΕΕ 
θα μπορούσαν σαφώς να έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις.
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Τροπολογία 618
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος3 και των άρθρων 10 ή 11 δεν 
έρχεται με οιονδήποτε τρόπο σε 
σύγκρουση με τις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 6 παράγραφος 3 πρόκειται να παραμείνει στο κείμενο, πρέπει να υπόκειται στις 
ίδιες διασφαλίσεις με τα άρθρα 10 και 11. Οι εποπτικές αποφάσεις της ΕΕ για οντότητες της ΕΕ 
θα μπορούσαν σαφώς να έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 619
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 12 παράγραφος α γίνει δεκτό από το Κοινοβούλιο, πρέπει επίσης να 
συμπεριληφθεί στις διατάξεις της ρήτρας διασφάλισης.
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Τροπολογία 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσιονομική αρμοδιότητα του κράτους δεν μπορεί να επηρεάζεται σε καμία περίπτωση από 
τη δραστηριότητα της ΕΑΤ. Σκοπός της προτεινόμενης προσθήκης είναι να ενισχυθεί η 
συγκεκριμένη αρχή. Προσθέτοντας αυτήν τη ρήτρα στην απόφαση της ΕΑΤ, η Αρχή πρέπει κάθε 
φορά να εξετάζει και να αναλύει εάν η απόφασή της παρεμβαίνει στη δημοσιονομική 
αρμοδιότητα του κράτους μέλους.

Τροπολογία 621
Marta Andreasen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en



AM\810194EL.doc PE439.986v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις της Αρχής δεν πρέπει να θίγουν τη δημοσιονομική ανεξαρτησία των κρατών μελών.

Τροπολογία 622
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 23 εξακολουθήσει να υπόκειται στην ευαισθησία ορισμένων κρατών μελών, 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
δηλαδή σε καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, όπου τα κράτη μέλη είναι πιθανό να 
παρέμβουν, ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται καθώς η 
διαμεσολάβηση εφαρμόζεται μόνο υπό κανονικές συνθήκες, για λόγους συνεχούς εποπτείας.

Τροπολογία 623
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αν ένα κράτος μέλος δεν αποδεχτεί
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 παράγραφος 3 επειδή προσκρούει στις 
δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, 
ενημερώνει την Αρχή, την Επιτροπή και 
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από τη γνωστοποίηση της απόφασης της 
Αρχής στην αρμόδια αρχή ότι η απόφαση 
δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την αρμόδια 
αρχή.

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός ενός 
μηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης 
της Αρχής στην αρμόδια αρχή ότι η 
απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από 
την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 624
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 625
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να διαθέτει δεσμευτικές εξουσίες σχετικά με τη «διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών» και «αποφάσεις για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης». Οι ρήτρες 
διασφάλισης των κρατών μελών έναντι των αποφάσεων της Αρχής πρέπει να είναι 
περιορισμένες και γενικά να ακολουθούν τον κανόνα «συμμόρφωση ή εξηγήσεις». Οι ρήτρες 
διασφάλισης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε ενδεχόμενα κενά στη νομοθεσία.

Τροπολογία 627
Marta Andreasen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος 
μπορεί να αιτιολογήσει τον τρόπο με τον 
οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί των δικών τους δημοσιονομικών 
αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 628
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της 
Αρχής αναστέλλεται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 23 εξακολουθήσει να υπόκειται στην ευαισθησία ορισμένων κρατών μελών, 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
δηλαδή σε καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, όπου τα κράτη μέλη είναι πιθανό να 
παρέμβουν, ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται καθώς η 
διαμεσολάβηση εφαρμόζεται μόνο υπό κανονικές συνθήκες, για λόγους συνεχούς εποπτείας.

Τροπολογία 629
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 23 εξακολουθήσει να υπόκειται στην ευαισθησία ορισμένων κρατών μελών, 
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πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
δηλαδή σε καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, όπου τα κράτη μέλη είναι πιθανό να 
παρέμβουν, ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται καθώς η 
διαμεσολάβηση εφαρμόζεται μόνο υπό κανονικές συνθήκες, για λόγους συνεχούς εποπτείας.

Τροπολογία 630
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 23 εξακολουθήσει να υπόκειται στην ευαισθησία ορισμένων κρατών μελών, 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
δηλαδή σε καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, όπου τα κράτη μέλη είναι πιθανό να 
παρέμβουν, ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται καθώς η 
διαμεσολάβηση εφαρμόζεται μόνο υπό κανονικές συνθήκες, για λόγους συνεχούς εποπτείας.

Τροπολογία 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει 
ή ανακαλείται με ειδική πλειοψηφία των 
μελών του χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
ψήφος του μέλους του Συμβουλίου που 
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ή ανακαλείται. εκπροσωπεί το εν λόγω κράτος μέλος το 
αργότερο δύο μήνες αφού η Αρχή 
ενημερώσει το κράτος μέλος όπως 
ορίζεται στην τέταρτη υποπαράγραφο. Ως 
ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό 
τουλάχιστον 55% των μελών του 
Συμβουλίου, εξαιρουμένου του εν λόγω 
κράτους μέλους, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δεκατέσσερα μέλη που 
εκπροσωπούν κράτη μέλη που 
συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 
65% του πληθυσμού της Ένωσης, 
εξαιρουμένου του πληθυσμού του εν λόγω 
κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέλος που καλεί το Συμβούλιο επικαλούμενο τη ρήτρα διασφάλισης δεν πρέπει να λαμβάνει 
μέρος στην τελική απόφαση.

Τροπολογία 632
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση κατά
πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε μια από 
τις συνεδριάσεις του το αργότερο δυο 
μήνες αφού η Αρχή ενημερώσει το 
κράτος μέλος όπως ορίζεται στην 
προηγούμενη υποπαράγραφο, σχετικά με 
το αν η απόφαση της Αρχής εξακολουθεί 
να ισχύει.

Or. en



AM\810194EL.doc PE439.986v01-00

EL

Τροπολογία 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα σε όλες 
τις περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο δεν λαμβάνει καμία απόφαση εντός της δεδομένης 
προθεσμίας των δύο μηνών. Η αδράνεια αναφορικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η 
δημοσιονομική αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε 
αρνητική συνέπεια για το κράτος μέλος. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται να θεωρείται ότι η 
προσβαλλόμενη απόφαση της Αρχής παύει να ισχύει μετά το πέρας της προθεσμίας των δύο 
μηνών, όταν το Συμβούλιο θα έπρεπε να εκδώσει την απόφασή του.

Τροπολογία 634
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 635
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 23 εξακολουθήσει να υπόκειται στην ευαισθησία ορισμένων κρατών μελών, 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
δηλαδή σε καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, όπου τα κράτη μέλη είναι πιθανό να 
παρέμβουν, ενδεχομένως με δημόσιο χρήμα. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να καλύπτεται καθώς η 
διαμεσολάβηση εφαρμόζεται μόνο υπό κανονικές συνθήκες, για λόγους συνεχούς εποπτείας.

Τροπολογία 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα σε όλες 
τις περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο δεν λαμβάνει καμία απόφαση εντός της δεδομένης 
προθεσμίας των δύο μηνών. Η αδράνεια αναφορικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η 
δημοσιονομική αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε 
αρνητική συνέπεια για το κράτος μέλος. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται να θεωρείται ότι η 
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προσβαλλόμενη απόφαση της Αρχής παύει να ισχύει μετά το πέρας της προθεσμίας των δύο 
μηνών, όταν το Συμβούλιο θα έπρεπε να εκδώσει την απόφασή του.

Τροπολογία 637
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα σε όλες 
τις περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο δεν λαμβάνει καμία απόφαση εντός της δεδομένης 
προθεσμίας των δύο μηνών. Η αδράνεια αναφορικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η 
δημοσιονομική αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε 
αρνητική συνέπεια για το κράτος μέλος. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται να θεωρείται ότι η 
προσβαλλόμενη απόφαση της Αρχής παύει να ισχύει μετά το πέρας της προθεσμίας των δύο 
μηνών, όταν το Συμβούλιο θα έπρεπε να εκδώσει την απόφασή του.
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Τροπολογία 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασαφής έννοια της δημοσιονομικής αρμοδιότητας των κρατών μελών θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σημαντικές ερμηνευτικές συζητήσεις.

Ορίζοντας αυστηρότερες προθεσμίες, αποθαρρύνουμε τυχόν στρεβλωμένη χρήση της ρήτρας 
διασφάλισης.

Οι προθεσμίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαδικασία προκειμένου να καθορίζεται η 
ύπαρξη ενδεχόμενων επιπτώσεων στη δημοσιονομική αρμοδιότητα των κρατών μελών σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν να εναρμονίσουν το σχέδιο κανονισμού με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 640
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ανακοίνωσή του το κράτος μέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και 
καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο με τον 

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

οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητές του. Στην 
περίπτωση αυτή η απόφαση της Αρχής 
αναστέλλεται.

Or. en

Τροπολογία 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για το 
αν η απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να 
ισχύει ή ανακαλείται με ειδική πλειοψηφία 
των μελών του, όπως ορίζεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 3 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις που προσαρτάται 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασαφής έννοια της δημοσιονομικής αρμοδιότητας των κρατών μελών θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σημαντικές ερμηνευτικές συζητήσεις.

Ορίζοντας αυστηρότερες προθεσμίες, αποθαρρύνουμε τυχόν στρεβλωμένη χρήση της ρήτρας 
διασφάλισης.

Οι προθεσμίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαδικασία προκειμένου να καθορίζεται η 
ύπαρξη ενδεχόμενων επιπτώσεων στη δημοσιονομική αρμοδιότητα των κρατών μελών σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν να εναρμονίσουν το σχέδιο κανονισμού με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.
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Τροπολογία 642
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Αρχή ανακαλεί την απόφασή της ή 
εξηγεί δεόντως γιατί η απόφαση 
εξακολουθεί να ισχύει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπερβολικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης ρήτρας απαιτεί τον περιορισμό της ισχύος της σε 
έναν μηχανισμό «συμμόρφωση ή εξηγήσεις», κυρίως όσον αφορά την ανεξαρτησία των ΕΕΑ.

Τροπολογία 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 υποπαράγραφο 5, εντός 
δέκα εργάσιμων ημερών αποφασίζει αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει 
ή ανακαλείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την τροπολογία 22 στο άρθρο 23 παράγραφος 2 υποπαράγραφος 5.
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Τροπολογία 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, , Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φύση των αποφάσεων που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 είναι πολύ 
ειδική, καθώς οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται σε «κατάσταση κρίσης». Για τον λόγο αυτόν, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τον επαγγελματικό χαρακτήρα της απόφασης της ΕΑΤ, 
δικαιολογείται η θέσπιση αυστηρότερου κανόνα για την ανάκληση μιας απόφασης αυτού του 
είδους. Υπενθυμίζεται επίσης ότι θα είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων αυτού του είδους μόνο 
αφού δηλωθεί «η ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

Τροπολογία 645
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 646
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπερβολικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης ρήτρας απαιτεί τον περιορισμό της ισχύος της σε 
έναν μηχανισμό «συμμόρφωση ή εξηγήσεις», κυρίως όσον αφορά την ανεξαρτησία των ΕΕΑ.

Τροπολογία 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασαφής έννοια της δημοσιονομικής αρμοδιότητας των κρατών μελών θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σημαντικές ερμηνευτικές συζητήσεις.

Ορίζοντας αυστηρότερες προθεσμίες, αποθαρρύνουμε τυχόν στρεβλωμένη χρήση της ρήτρας 
διασφάλισης.

Οι προθεσμίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαδικασία προκειμένου να καθορίζεται η 
ύπαρξη ενδεχόμενων επιπτώσεων στη δημοσιονομική αρμοδιότητα των κρατών μελών σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
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Τέλος, οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν να εναρμονίσουν το σχέδιο κανονισμού με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 648
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 649
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 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την έκθεση Skinner.
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Τροπολογία 650
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξετάζονται η πολυπλοκότητα και οι συνέπειες μιας δράσης, και όχι μόνο ο 
επείγων χαρακτήρας της, κατά τον καθορισμό ενός χρονοδιαγράμματος.

Τροπολογία 651
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 652
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Αρχή 
δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 
δημοσιοποιούνται και αναφέρουν την 
ταυτότητα της αρμόδιας αρχής ή του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που 
αφορούν και το γενικό περιεχόμενο της 
απόφασης, εκτός εάν η δημοσίευση αυτή 
έρχεται σε σύγκρουση με το έννομο 
συμφέρον των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων για την προστασία του 
επαγγελματικού απόρρητου τους ή θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. enen

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ορθό να αποκαλύπτεται η ταυτότητα μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
όταν η αποκάλυψη αυτή μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με το έννομο επιχειρηματικό 
συμφέρον ή να θέσει σε κίνδυνο τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
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Τροπολογία 653
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Αρχή 
δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 
δημοσιοποιούνται και αναφέρουν την 
ταυτότητα της αρμόδιας αρχής ή του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που 
αφορούν και το γενικό περιεχόμενο της 
απόφασης, εκτός εάν η δημοσίευση 
έρχεται σε σύγκρουση με τον 
συνυπολογισμό του έννομου συμφέροντος
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για 
την προστασία του επαγγελματικού 
απόρρητου τους ή μπορεί να θέσει σε 
σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα 
ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Κοινότητα. 

Or. en

Τροπολογία 654
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 655
Udo Bullmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) τον αντιπρόεδρο, η ψήφος του 
οποίου υπερισχύει σε περίπτωση 
ισοψηφίας εάν αντικαθιστά τον πρόεδρο·

Or. en

Τροπολογία 656
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον επικεφαλής της εθνικής δημόσιας 
αρχής που είναι αρμόδια για την εποπτεία 
των πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε κράτος 
μέλος·

(β) τον επικεφαλής της εθνικής δημόσιας 
αρχής που είναι αρμόδια για την εποπτεία 
των πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε κράτος 
μέλος. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 
μία αρμόδιες αρχές στην επικράτεια στην 
οποία το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για 
την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, οι 
επικεφαλής των οργανισμών αυτών είναι 
κοινοί εκπρόσωποι στο συμβούλιο 
εποπτών και αποφασίζουν μεταξύ τους 
πώς θα ασκήσουν την εκπροσώπησή 
τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
ψήφων δυνάμει του άρθρου 29, οι οποίες 
επιμερίζονται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλέπεται η παρουσία περισσότερων από μίας εθνικών αρχών σε 
ορισμένα κράτη μέλη με αρμοδιότητα για έναν τομέα. Στην περίπτωση αυτήν, είναι απαραίτητο 
να θεσπιστεί μια διαδικασία που θα επιτρέπει στον επικεφαλής του πλέον κατάλληλου εθνικού 
εποπτικού φορέα να ψηφίζει.
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Τροπολογία 657
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον επικεφαλής της εθνικής δημόσιας 
αρχής που είναι αρμόδια για την εποπτεία 
των πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε κράτος 
μέλος·

(β) τον επικεφαλής της εθνικής δημόσιας 
αρχής που είναι αρμόδια για την εποπτεία 
των πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε κράτος 
μέλος. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 
μία αρμόδιες αρχές στην επικράτεια στην 
οποία το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για 
την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, οι 
επικεφαλής των οργανισμών αυτών είναι 
κοινοί εκπρόσωποι στο συμβούλιο 
εποπτών και αποφασίζουν μεταξύ τους 
πώς θα ασκήσουν την εκπροσώπησή 
τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
ψήφων δυνάμει του άρθρου 29, οι οποίες 
επιμερίζονται·

Or. en

Τροπολογία 658
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συμβούλιο εποπτών συγκαλεί ομάδα για να 
διευκολύνει τη διευθέτηση της διαφωνίας. 
Η ομάδα αποτελείται από τον πρόεδρο, 
δύο μέλη του συμβουλίου εποπτών και 
δύο πρόσωπα που επιλέγονται από έναν 
κατάλογο εμπειρογνωμόνων που τηρεί ο 
πρόεδρος. Κανένα μέλος της ομάδας από 
το συμβούλιο εποπτών δεν επιλέγεται από 
διαφωνούσα εθνική εποπτική αρχή, ούτε 
έχει κανένα συμφέρον στη διένεξη. Η
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ομάδα καταλήγει σε απόφαση με απλή
πλειοψηφία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στο συμβούλιο που μεσολαβεί δυνάμει του 
άρθρου 11 είναι χρήσιμη. Ο αριθμός τους πρέπει να περιορίζεται σε 2 ώστε να μην μπορούν να 
ανατρέψουν τη θέση του συμβουλίου εποπτών.

Τροπολογία 659
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευρυνθεί ο αριθμός των μελών της ομάδας προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα για μεγαλύτερο πλουραλισμό απόψεων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.



AM\810194EL.doc PE439.986v01-00

EL

Τροπολογία 660
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η σύνθεση της ομάδας είναι 
ισορροπημένη και αντικατοπτρίζει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Οι 
εντολές είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες και 
εφαρμόζεται κατάλληλη ρύθμιση εκ 
περιτροπής επιλογής.

Or. en


