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Τροπολογία 662
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, ο πρόεδρος και τα μέλη του 
συμβουλίου εποπτών με δικαίωμα ψήφου 
ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
υπέρ του κοινοτικού συμφέροντος και δεν 
ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από 
κοινοτικά θεσμικά όργανα ή φορείς, από 
την κυβέρνηση κάποιου κράτους μέλους ή 
από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα.

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, ο πρόεδρος και τα μέλη του 
συμβουλίου εποπτών με δικαίωμα ψήφου 
ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
υπέρ του αποκλειστικού συμφέροντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και 
δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από 
θεσμικά όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από την κυβέρνηση κάποιου 
κράτους μέλους ή από οποιονδήποτε άλλο 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Or. en

Τροπολογία 663
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας δεν επιδιώκουν να 
επηρεάσουν τα μέλη του συμβουλίου 
εποπτών κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους που αφορούν την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Or. en
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Τροπολογία 664
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και το 
προσωπικό του δεν πρέπει να έχουν 
εργαστεί ή παράσχει υπηρεσίες σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τα 3 
προηγούμενα έτη ή να πράξουν τα 
παραπάνω τα 3 επόμενα έτη αφού 
σταματήσουν να ασκούν τις 
αρμοδιότητές τους στην Αρχή.

Or. en

Τροπολογία 665
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το συμβούλιο εποπτών ορίζει τον 
πρόεδρο. 

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

Or. en

Τροπολογία 666
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 667
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 668
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική 
και να μην βασίζονται σε εθνικές σκοπιμότητες. Μόνο αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία λόγω των εθνικών συνεισφορών στη 
χρηματοδότηση του συστήματος.

Τροπολογία 669
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο εποπτών απαρτίζεται από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες στους τομείς τους και 
ως εκ τούτου η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να βασίζεται πάντα στην αρχή ότι η γνώμη 
του κάθε μέλους έχει την ίδια αξία. Η απαίτηση ειδικής πλειοψηφίας δεν είναι απαραίτητη για 
να επιτύχει η ΕΑΤ τους στόχους της, η απλή πλειοψηφία με ίσους όρους διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση της γνώμης κάθε εμπειρογνώμονα.

Τροπολογία 670
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, 
για τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 

διαγράφεται
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7, 8 και όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις 
που εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο εποπτών απαρτίζεται από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες στους τομείς τους και 
ως εκ τούτου η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να βασίζεται πάντα στην αρχή ότι η γνώμη 
του κάθε μέλους έχει την ίδια αξία. Η απαίτηση ειδικής πλειοψηφίας δεν είναι απαραίτητη για 
να επιτύχει η ΕΑΤ τους στόχους της, η απλή πλειοψηφία με ίσους όρους διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση της γνώμης κάθε εμπειρογνώμονα.

Τροπολογία 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
απλή πλειοψηφία των μελών του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State.
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Τροπολογία 672
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 
μελών του, σύμφωνα με την αρχή ότι 
κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. 

Or. en

Τροπολογία 673
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
απλή πλειοψηφία των μελών του, 
σύμφωνα με την αρχή ότι κάθε μέλος 
διαθέτει μία ψήφο. Για τις πράξεις που 
ορίζονται στα άρθρα 7, 8 και όλα τα μέτρα 
και τις αποφάσεις που εγκρίνονται βάσει 
του Κεφαλαίου VΙ και κατά παρέκκλιση 
από την πρώτη υποπαράγραφο, το 
συμβούλιο εποπτών λαμβάνει αποφάσεις 
βάσει ειδικής πλειοψηφίας των μελών 
του, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. en
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Τροπολογία 674
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το συμβούλιο εποπτών αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης για την ΕΕ 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, για τις πράξεις που 
ορίζονται στα άρθρα 7 έως 11 και όλα τα 
μέτρα και τις αποφάσεις που εγκρίνονται 
βάσει του Κεφαλαίου VΙ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.
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Τροπολογία 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Τροπολογία 676
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 678
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 679
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 680
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 
μελών του, σύμφωνα με την αρχή ότι 
κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο εποπτών απαρτίζεται από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες στους τομείς τους και 
ως εκ τούτου η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να βασίζεται πάντα στην αρχή ότι η γνώμη 
του κάθε μέλους έχει την ίδια αξία. Η απαίτηση ειδικής πλειοψηφίας δεν είναι απαραίτητη για 
να επιτύχει η ΕΑΤ τους στόχους της, η απλή πλειοψηφία με ίσους όρους διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση της γνώμης κάθε εμπειρογνώμονα.
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Τροπολογία 681
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 
μελών του, σύμφωνα με την αρχή ότι 
κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο εποπτών απαρτίζεται από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες στους τομείς τους και 
ως εκ τούτου η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να βασίζεται πάντα στην αρχή ότι η γνώμη 
του κάθε μέλους έχει την ίδια αξία. Η απαίτηση ειδικής πλειοψηφίας δεν είναι απαραίτητη για 
να επιτύχει η ΕΑΤ τους στόχους της, η απλή πλειοψηφία με ίσους όρους διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση της γνώμης κάθε εμπειρογνώμονα.

Τροπολογία 682
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 
μελών του, σύμφωνα με την αρχή ότι 
κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο.

Or. en
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Τροπολογία 683
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική 
και να μην βασίζονται σε εθνικές σκοπιμότητες. Μόνο αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία λόγω των εθνικών συνεισφορών στη 
χρηματοδότηση του συστήματος.

Τροπολογία 684
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, το 
συμβούλιο εποπτών εγκρίνει αποφάσεις 
δυνάμει του κεφαλαίου VI με ειδική 
πλειοψηφία των μελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για 
την ΕΕ και στο άρθρο 3 του 
πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές 
διατάξεις, που προσαρτάται στη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις του συμβουλίου εποπτών πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική 
και να μην βασίζονται σε εθνικές σκοπιμότητες. Μόνο αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία λόγω των εθνικών συνεισφορών στη 
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χρηματοδότηση του συστήματος.

Τροπολογία 685
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3, η απόφαση που 
προτείνεται από την ομάδα θεωρείται 
εγκριθείσα εάν εγκριθεί με απλή 
πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου 
εποπτών.

Or. en

Τροπολογία 686
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται 
από τον πρόεδρο και τέσσερα μέλη που 
εκλέγονται από το συμβούλιο εποπτών 
μεταξύ των μελών του με δικαίωμα 
ψήφου.

Or. en
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Τροπολογία 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΤ είναι ανεξάρτητη στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Για τον λόγο αυτόν, η επιρροή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δραστηριότητα της εν λόγω Αρχής είναι περιορισμένη. Η 
προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί να απομακρύνει τον εκπρόσωπο της Επιτροπής από το 
διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΤ. Η παρουσία εκπροσώπου της Επιτροπής στο συμβούλιο 
εποπτών της ΕΑΤ, ως μέλους χωρίς δικαίωμα ψήφου, είναι αρκετή για να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΑΤ και η κατάλληλη 
επικοινωνία μεταξύ τους.

Τροπολογία 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 689
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για κάθε μέλος υπάρχει ένα 
αναπληρωματικό μέλος, το οποίο μπορεί 
να αντικαθιστά το μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου, αν το εν λόγω μέλος 
κωλύεται να παραστεί. Ο πρόεδρος μπορεί 
να αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο 
και τα μέλη από τα αναπληρωματικά 
μέλη που ορίζονται βάσει του άρθρου 25 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 691
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνέρχεται τουλάχιστον δυο φορές το Συνέρχεται τουλάχιστον πριν από κάθε 
συνεδρίαση του συμβουλίου εποπτών και 
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χρόνο σε τακτικές συνεδριάσεις. όσο συχνά κρίνεται απαραίτητο.

Or. en

Τροπολογία 692
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
υπέρ του κοινοτικού συμφέροντος και δεν 
ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από 
κοινοτικά θεσμικά όργανα ή φορείς, από 
την κυβέρνηση κάποιου κράτους μέλους ή 
από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
υπέρ του αποκλειστικού συμφέροντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και 
δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από 
θεσμικά όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από την κυβέρνηση κάποιου 
κράτους μέλους ή από οποιονδήποτε άλλο 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Or. en

Τροπολογία 693
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 694
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
54, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
αφού αποχωρήσουν από την υπηρεσία, 
συνεχίζουν να δεσμεύονται από την 
υποχρέωση της εντιμότητας και της 
διακριτικότητας ως προς την αποδοχή 
ορισμένων καθηκόντων ή ορισμένων 
πλεονεκτημάτων.

Or. en

Τροπολογία 695
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 696
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 697
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 698
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Αρχή εκπροσωπείται από τον πρόεδρο 
και τον αντιπρόεδρο, οι οποίοι είναι 
ανεξάρτητοι επαγγελματίες πλήρους 
απασχόλησης. 

Or. en
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Τροπολογία 699
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 700
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής για 
τη διαχείριση της οποίας είναι υπεύθυνο 
το συμβούλιο εποπτών, το οποίο επιλέγει 
τους τρεις ισχυρότερους υποψηφίους και 
τους θέτει προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 701
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 702
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πριν από το διορισμό, η επιλογή των 
τριών υποψηφίων από το συμβούλιο 
εποπτών υπόκειται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο 
διορίζει έναν εξ αυτών πρόεδρο.

Or. en

Τροπολογία 703
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από το διορισμό, η επιλογή του 
υποψηφίου από το συμβούλιο εποπτών 

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

υπόκειται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 704
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Απουσία του προέδρου και του 
αντιπροέδρου, το συμβούλιο εποπτών 
επιλέγει επίσης μεταξύ των μελών του 
προσωρινό αναπληρωτή, που ασκεί τις 
λειτουργίες του προέδρου ή του 
αντιπροέδρου όταν οι τελευταίοι
απουσιάζουν.

Or. en

Τροπολογία 705
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
54, ο πρόεδρος, αφού αποχωρήσει από 
την υπηρεσία, συνεχίζει να δεσμεύεται 
από την υποχρέωση της εντιμότητας και 
της διακριτικότητας ως προς την 
αποδοχή ορισμένων καθηκόντων ή 
ορισμένων πλεονεκτημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 706
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 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 παράγραφος α, 
8, 9, 10, 11 παράγραφος α και 18, η 
έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες, 
συγκεκριμένα, σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα, το ύψος και το κόστος 
των τραπεζικών πιστώσεων σε 
νοικοκυριά και ΜΜΕ, και τον όγκο και 
τις αλλαγές του δημόσιου χρέους που 
ανήκει στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς 
και λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αρχής και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου και μια απάντηση, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, σε γνώμες και 
αξιολογήσεις που εκδίδει η ομάδα 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα. 
Περιλαμβάνει επίσης τυχόν σχετικές 
πληροφορίες που ζητεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε βάση ad hoc.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση.

Τροπολογία 707
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 παράγραφος α, 
8, 9, 10, 11 παράγραφος α και 18, η 
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έκθεση περιλαμβάνει λεπτομέρειες 
σχετικά με το πεδίο της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ της Αρχής και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και 
απάντηση, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
γνώμες και αξιολογήσεις που εκδίδει η 
ομάδα συμφεροντούχων του τραπεζικού 
τομέα. Περιλαμβάνει επίσης τυχόν 
σχετικές πληροφορίες που ζητεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε βάση ad hoc.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η ΕΕΑ να υποχρεούται να λογοδοτεί με πιο επίσημο τρόπο στην ομάδα 
συμφεροντούχων και το Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αναγνωρίζονται 
δημοκρατικά ζητήματα και ζητήματα των συμφεροντούχων.

Τροπολογία 708
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 παράγραφος a, 
8, 9, 10, 11 παράγραφος α και 18, η 
έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες, 
συγκεκριμένα, σχετικά με την 
προσβασιμότητα, τη διαθεσιμότητα, το 
ύψος και το κόστος των τραπεζικών 
πιστώσεων σε νοικοκυριά και ΜΜΕ, και 
τον όγκο και τις αλλαγές του δημόσιου 
χρέους που ανήκει στα πιστωτικά 
ιδρύματα. Περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τα 50 
μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν στην ΕΕ και τυχόν 
σχετικές πληροφορίες που ζητεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε βάση ad hoc.

Or. en
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Τροπολογία 709
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 παράγραφος a, 
8, 9, 10, 11 παράγραφος α και 18, η 
έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει 
πληροφορίες, συγκεκριμένα, σχετικά με 
τη διαθεσιμότητα, το ύψος και το κόστος 
των τραπεζικών πιστώσεων σε 
νοικοκυριά και ΜΜΕ, και τον όγκο και 
τις αλλαγές του δημόσιου χρέους που 
ανήκει στα πιστωτικά ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 710
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 711
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 712
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αυτή την αποτίμηση το συμβούλιο 
εποπτών αποτιμά ειδικά:

Σε αυτή την αποτίμηση το διοικητικό 
συμβούλιο αποτιμά ειδικά:

Or. en

Τροπολογία 713
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 714
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 715
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν πρέπει να 
έχει εργαστεί ή παράσχει υπηρεσίες σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τα 3 
προηγούμενα έτη ή να πράξει τα 
παραπάνω τα 3 επόμενα έτη αφού 
σταματήσει να ασκεί τις αρμοδιότητές 
του στην Αρχή.

Or. en

Τροπολογία 716
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
54, ο εκτελεστικός διευθυντής συνεχίζει, 
αφού αποχωρήσει από την υπηρεσία, να 
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δεσμεύεται από την υποχρέωση της 
εντιμότητας και της διακριτικότητας ως 
προς την αποδοχή ορισμένων 
καθηκόντων ή ορισμένων 
πλεονεκτημάτων.

Or. en

Τροπολογία 717
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή αποτελεί μέρος του ΕΣΧΕ, το 
οποίο λειτουργεί ως δίκτυο εποπτικών 
αρχών.

1. Η Αρχή αποτελεί μέρος του ΕΣΧΕ, ο 
βασικός στόχος του οποίου είναι να 
διασφαλίζει ότι οι κανόνες που ισχύουν 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
εφαρμόζονται επαρκώς προκειμένου να 
διατηρείται η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και, με τον τρόπο αυτόν, να 
εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό 
του, με επαρκή προστασία των 
καταναλωτών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 718
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IV – Ενότητα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
(ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
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σύνολο του κειμένου).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να οριστεί ότι η Μικτή Επιτροπή είναι επίσης συμβουλευτικός φορέας μεταξύ 
των ΕΕΑ και μεταξύ των ΕΕΑ και του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 719
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
Κεφάλαιο IV – Ενότητα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
(ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν συνοχής με την έκθεση Skinner.

Τροπολογία 720
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

1. Συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή) 
(«η Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή) με 
έδρα τις Βρυξέλλες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει τη σημασία της Μικτής Επιτροπής και ορίζει μια μόνιμη βάση για τη μόνιμη 
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γραμματεία της σε κεντρικό από γεωγραφικής άποψης σημείο για το ΕΣΧΕ.

Τροπολογία 721
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

1. Συγκροτούνται οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές (Μικτή Επιτροπή) («η 
Μικτή Επιτροπή»), με έδρα τη 
Φρανκφούρτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστούν πιο αποτελεσματικές, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (Μικτή Επιτροπή) 
πρέπει να έχουν την ίδια έδρα με καθεμία από τις Αρχές, για να δημιουργηθούν οικονομίες 
κλίμακας, και πρέπει να εδρεύουν όπου βρίσκεται το ΕΣΣΚ, ήτοι: στη Φρανκφούρτη.

Τροπολογία 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

1. Συγκροτούνται οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές (Μικτή Επιτροπή) («η 
Μικτή Επιτροπή») με έδρα τη 
Φρανκφούρτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την έκθεση Skinner και προς αντικατάσταση της έδρας της Μικτής Επιτροπής.



AM\810280EL.doc PE439.990v01-0032/76 AM\

EL

Τροπολογία 723
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια σε όλους τους πυλώνες της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, 
συγκεκριμένα αναφορικά με τα εξής:

– χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετερογενών 
δραστηριοτήτων·
– λογιστική και λογιστικός έλεγχος·
– μικροπροληπτικές αναλύσεις 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

– επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες·
– μέτρα για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και
– ανταλλαγή πληροφοριών με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου και ανάπτυξη των σχέσεων 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου και των πυλώνων 
της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 724
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 

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

στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με τις άλλες ΕΕΑ, συγκεκριμένα 
αναφορικά με τα εξής: 

– χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετερογενών 
δραστηριοτήτων·
– λογιστική και λογιστικός έλεγχος·
– μικροπροληπτικές αναλύσεις 
διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σημείων ως προς τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·
– επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες·
– μέτρα για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και
– ανταλλαγή πληροφοριών με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου και ανάπτυξη των σχέσεων 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου και των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Μικτή Επιτροπή αναπτύσσει περαιτέρω τομείς κοινής δράσης. Συνεπώς, προτείνεται να 
οριστεί συγκεκριμένα ο αριθμός των τομέων συνεργασίας στους κανονισμούς. Βάσει της 
προπαρασκευαστικής εργασίας της Μικτής Επιτροπής, οι τελικές αποφάσεις θα λαμβάνονται 
από τις επιμέρους επιτροπές.

Τροπολογία 725
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεις 
και Επαγγελματικές Συντάξεις) και με την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Κινητές 
Αξίες και Αγορές), συγκεκριμένα 
αναφορικά με τα εξής:
– χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετερογενών 
δραστηριοτήτων·
– λογιστική και λογιστικός έλεγχος·
– μικροπροληπτικές αναλύσεις 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·
– επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες·
– μέτρα για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και
– ανταλλαγή πληροφοριών με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου και ανάπτυξη των σχέσεων 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου και των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας πρόσθετος ρόλος της Μικτής Επιτροπής πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας και της 
συνεκτικότητας των πληροφοριών μεταξύ των ΕΕΑ και του ΕΣΣΚ, καθώς και των σχέσεων των 
γραμματειών των ΕΕΑ και του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια και ανταλλαγή γνώσεων με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και με την 
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Κινητών Αξιών και Αγορών. Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών, συγκεκριμένα αναφορικά με τα 
εξής:
– χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετερογενών 
δραστηριοτήτων·
– λογιστική και λογιστικός έλεγχος·
– μικροπροληπτικές αναλύσεις 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·
– επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες·
– μέτρα για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και
– ανταλλαγή πληροφοριών με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου και ανάπτυξη των σχέσεων 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου και των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την έκθεση Skinner.

Τροπολογία 727
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών· εξασφαλίζει 
επίσης διατομεακή εποπτική συνέπεια 
και συντονισμό, συγκεκριμένα αναφορικά 
με τα εξής:
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– χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετερογενών 
δραστηριοτήτων·
– λογιστική και λογιστικός έλεγχος·
– μικροπροληπτικές αναλύσεις 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·
– επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες·
– μέτρα για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και
– ανταλλαγή πληροφοριών με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου. 

Or. en

Τροπολογία 728
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί μια 
περιεκτική δομή του ΕΣΧΕ, όπου η Αρχή 
συνεργάζεται τακτικά και στενά και 
εξασφαλίζει διατομεακή συνέπεια με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών. 

Or. en
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Τροπολογία 729
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια μόνιμη γραμματεία θα δώσει στη Μικτή Επιτροπή τη δυνατότητα να κινείται 
αποτελεσματικά και να εκτελεί τους ρόλους που τις ανατίθενται, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψει 
την αύξηση των ρόλων της σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, πρέπει να δημιουργήσει διατομεακή 
γνώση και να καλλιεργήσει μια κοινή νοοτροπία εποπτείας μεταξύ του αποσπασμένου από τις 
τρεις ΕΕΑ προσωπικού της γραμματείας.

Τροπολογία 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την έκθεση Skinner.

Τροπολογία 731
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 732
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 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την έκθεση Skinner.

Τροπολογία 733
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να οριστεί επαρκέστερα η δομή της Μικτής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης 
της προσθήκης συμβουλίου αποτελούμενου από τους επικεφαλής των τριών ΕΕΑ.

Τροπολογία 734
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 735
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 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την έκθεση Skinner.

Τροπολογία 736
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 737
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθεί επαρκής βαρύτητα στην εμπειρογνωμοσύνη μικροεπιπέδου των ΕΕΑ 
στο πλαίσιο του ΕΣΣΚ. Επιπλέον, είναι σημαντικό το ΕΣΣΚ να μην είναι υπερβολικά 
επικεντρωμένο στις τράπεζες, και οι τράπεζες, οι ασφαλίσεις και κινητές αξίες και αγορές να 
εκπροσωπούνται επαρκώς από έναν πρόεδρο από τη Μικτή Επιτροπή, ο οποίος μπορεί να 
εκπροσωπεί και τους τρεις τομείς.

Τροπολογία 738
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 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής 
ορίζεται ετησίως εκ περιτροπής μεταξύ 
των προέδρων της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών. Ο πρόεδρος 
της Μικτής Επιτροπής είναι 
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Κινητών Αξιών και Αγορών. αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την έκθεση Skinner και την έκθεση Goulard.

Τροπολογία 739
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ορίζεται 
ετησίως εκ περιτροπής μεταξύ των 
προέδρων της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής για τις τράπεζες, της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εποπτικής για τις ασφαλίσεις και 
τις επαγγελματικές συντάξεις και της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής για τις 
κινητές αξίες και αγορές.

Or. en

Τροπολογία 740
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 41 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών εγκρίνει και 
δημοσιοποιήσει τον εσωτερικό κανονισμό 
της. Ο κανονισμός αυτός μπορεί να ορίζει 
επιπλέον συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις 
της Μικτής Επιτροπής.

4. Η Μικτή Επιτροπή εγκρίνει και 
δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό 
της. Ο κανονισμός αυτός μπορεί να ορίζει 
επιπλέον συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις 
της Μικτής Επιτροπής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την έκθεση Skinner.

Τροπολογία 741
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 41 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την έκθεση Skinner.

Τροπολογία 742
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 743
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42α
Η Μικτή Επιτροπή παρακολουθεί και 
συντονίζει τα σώματα εποπτών που 
εποπτεύουν τα μεγάλα διασυνοριακά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
θεωρούνται ότι είναι σημαντικά από 
συστημικής άποψης.
Ο κατάλογος των συστημικά σημαντικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 2 παράγραφος 1 ορίζεται από το 
ΕΣΣΚ σε στενό συντονισμό με τη Μικτή 
Επιτροπή.
Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 
να αναλάβει τις άμεσες ευθύνες και 
αρμοδιότητες που αποδίδονται στην 
Aρχή στον παρόντα κανονισμό για 
μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, μετά από κατάλληλη 
διαβούλευση με τα εποπτευόμενα 
ιδρύματα και τα συμβούλια και τις 
ομάδες συμφεροντούχων των αρχών που 
αφορούν, ιδίως στην περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών 
δραστηριοτήτων και ιδρυμάτων που 
λειτουργούν διατομεακά σε πεδία 
αρμοδιότητας περισσότερων από μίας 
αρχής.

Or. en
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Τροπολογία 744
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 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 42, 
συστήνεται υποεπιτροπή 
χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών 
δραστηριοτήτων στη Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Για τους σκοπούς του άρθρου 42, 
συστήνεται υποεπιτροπή 
χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών 
δραστηριοτήτων στη Μικτή Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το κείμενο.

Τροπολογία 745
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 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποεπιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών 
της πρόεδρο, ο οποίος είναι επίσης μέλος 
της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών.

Η υποεπιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών 
της πρόεδρο, ο οποίος είναι επίσης μέλος 
της Μικτής Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποσαφηνιστεί το κείμενο που αναφέρεται στην έκθεση Skinner.
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Τροπολογία 746
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη. 
Απαρτίζεται από πρόσωπα με μεγάλη 
υπόληψη και αποδεδειγμένες σχετικές 
γνώσεις και επαγγελματική 
εμπειρογνωμοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής 
πείρας σε επαρκώς υψηλό επίπεδο στους 
τομείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων 
και των επαγγελματικών συντάξεων, των 
αγορών κινητών αξιών ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς 
και από τουλάχιστον δύο μέλη με επαρκή 
νομική εμπειρογνωμοσύνη για την 
παροχή εξειδικευμένων νομικών 
συμβουλών σχετικά με την άσκηση των 
εξουσιών της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 747
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη. 
Απαρτίζεται από πρόσωπα με μεγάλη 
υπόληψη και αποδεδειγμένες σχετικές 
γνώσεις και επαγγελματική 
εμπειρογνωμοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής 
πείρας σε επαρκώς υψηλό επίπεδο στους 
τομείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων 
και των επαγγελματικών συντάξεων, των 
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αγορών κινητών αξιών ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς 
και από τουλάχιστον δύο μέλη με επαρκή 
νομική εμπειρογνωμοσύνη για την 
παροχή εξειδικευμένων νομικών 
συμβουλών σχετικά με την άσκηση των 
εξουσιών της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το συμβούλιο προσφυγών έχει πρόσβαση σε πρόσωπα που 
διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με όλους τους ενδεχόμενους τομείς για τους οποίους 
μπορεί να του ζητηθεί να αποφανθεί βάσει των δράσεων των τριών τομεακών ΕΕΑ. Είναι 
επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι έχει πρόσβαση σε επαρκή νομική εμπειρογνωμοσύνη 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα να του ζητηθεί να αποφανθεί σε τομείς που σχετίζονται με 
τη νομική εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων των ΕΕΑ.

Τροπολογία 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη. 
Απαρτίζεται από πρόσωπα, 
αποκλειόμενου του εν ενεργεία 
προσωπικού των αρμόδιων αρχών ή άλλων 
εθνικών οργάνων ή οργάνων της ΕΕ ή 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες της 
Αρχής, με μεγάλη υπόληψη και 
αποδεδειγμένες σχετικές γνώσεις και 
επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής 
πείρας σε επαρκώς υψηλό επίπεδο στους 
τομείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων 
και των επαγγελματικών συντάξεων, των 
αγορών κινητών αξιών ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς 
και από τουλάχιστον δύο μέλη με επαρκή 
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νομική εμπειρογνωμοσύνη για την 
παροχή εξειδικευμένων νομικών 
συμβουλών σχετικά με την άσκηση των 
εξουσιών της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την έκθεση Skinner· φυσικά το συμβούλιο προσφυγών πρέπει να διαθέτει το 
βέλτιστο δυνατό ανθρώπινο κεφάλαιο.

Τροπολογία 749
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συμβούλιο προσφυγών ορίζει τον 
πρόεδρό του.

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

Or. en

Τροπολογία 750
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αποφάσεις του συμβουλίου προσφυγών 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, με την 
ψήφο του προέδρου να υπερισχύει σε 
περίπτωση ισοψηφίας.

Or. en
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Τροπολογία 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύνθεση του συμβουλίου προσφυγών 
είναι ισορροπημένη και αντικατοπτρίζει 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

Or. en

Τροπολογία 752
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και δυο αναπληρωματικά ορίζονται, μετά 
από διαβούλευση με τα διοικητικά 
συμβούλια των Αρχών, ως εξής:

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

Or. en
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Τροπολογία 753
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 755
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 756
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 757
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… 
[ΕΑΚΑΑ].

Or. en

Τροπολογία 758
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 759
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις)και η Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές)
εξασφαλίζουν επαρκή επιχειρησιακή και 
γραμματειακή υποστήριξη του συμβουλίου 
προσφυγών μέσω της Μικτής Επιτροπής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθώς το συμβούλιο προσφυγών θα υπάγεται στη Μικτή Επιτροπή, είναι σκόπιμο η Μικτή 
Επιτροπή να παρέχει στο συμβούλιο πρόσβαση σε υποστήριξη από τη γραμματεία της.

Τροπολογία 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών εξασφαλίζουν 
επαρκή επιχειρησιακή και γραμματειακή 
υποστήριξη του συμβουλίου προσφυγών 
μέσω της Μικτής Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για προσέγγιση των απόψεων της έκθεσης Skinner.

Τροπολογία 761
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Το συμβούλιο προσφυγών μπορεί ή να 
επιβεβαιώσει την απόφαση που έλαβε το 
αρμόδιο όργανο της Αρχής, ή μπορεί να 
παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο 
όργανο της Αρχής. Το όργανο αυτό 
δεσμεύεται από την απόφαση του 
συμβουλίου προσφυγών και εγκρίνει 
τροποποιημένη απόφαση σχετικά με την 
εν λόγω υπόθεση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμβούλιο προσφυγών πρέπει να επιβεβαιώνει ή να απορρίπτει μια απόφαση, αλλά δεν 
αποτελεί καθήκον του να επαναδιατυπώνει την απόφαση, κάτι που εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
της Αρχής.

Τροπολογία 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 763
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
μπορούν να ασκήσουν άμεση προσφυγή 
ενώπιον του Δικαστηρίου κατά 
αποφάσεων της Αρχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 263 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η ΕΑΤ θα είναι κοινοτική αρχή, χρηματοδοτείται στον ευρύτερο δυνατό βαθμό από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό διασφαλίζει επίσης την ανεξαρτησία της. Για τους λόγους αυτούς, 
η χρηματοδότηση των εθνικών εποπτικών φορέων δεν εφαρμόζεται.

Τροπολογία 765
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 766
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών 
δημόσιων αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων·οι οποίες καταβάλλονται 
ανάλογα με τη στάθμιση των ψήφων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 
του πρωτοκόλλου (αριθ. 36) σχετικά με 
τις μεταβατικές διατάξεις, που 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
το άρθρο 3 παράγραφος 3 του 
πρωτοκόλλου (αριθ. 36) σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις θα εξακολουθήσει 
να ισχύει και μετά την προθεσμία της 
31ης Οκτωβρίου 2014 που ορίζεται σε 
αυτό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία ορίζει τις συνεισφορές των εθνικών τραπεζικών εποπτικών αρχών 
στον προϋπολογισμό της ΕΑΤ. Ο προτεινόμενος κανόνας βασίζεται στην τρέχουσα πρακτική.

Τροπολογία 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) χρηματοδότηση από την Κοινότητα, 
που εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα της 
Επιτροπής)·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η ΕΑΤ θα είναι κοινοτική αρχή, χρηματοδοτείται στον ευρύτερο δυνατό βαθμό από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό διασφαλίζει επίσης την ανεξαρτησία της. Για τους λόγους αυτούς, 
η χρηματοδότηση των εθνικών εποπτικών φορέων δεν εφαρμόζεται.

Τροπολογία 768
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, που αναγράφεται σε ξεχωριστή 
γραμμή του προϋπολογισμού στο τμήμα 
[XII] του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Τροπολογία 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τυχόν τέλη που καταβάλλονται στην 
Αρχή, στις περιπτώσεις που ορίζονται στις 
σχετικές πράξεις του κοινοτικού δικαίου.

(γ) τυχόν τέλη που καταβάλλονται στην 
Αρχή, στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Άμεσες συνεισφορές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καταβάλλονται μόνο από 
οντότητες που τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Αρχής.

Τροπολογία 770
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται για το πρώτο έτος λειτουργίας των ΕΕΑ, το οποίο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 
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οι προϋπολογισμοί τους να εγκριθούν από τα μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Επιπέδου 3, 
μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο προς έγκριση. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επιχειρησιακή ανεξαρτησία των ΕΕΑ ώστε να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους σε επαρκή 
χρηματοδοτική βάση. Η ανεξαρτησία αυτή εξισορροπείται με τη λογοδοσία στα πολιτικά 
θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τροπολογία 771
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Για το πρώτο έτος λειτουργίας της 
Αρχής, το οποίο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2011, ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί από 
τα μέλη της Επιτροπής Επιπέδου 3, μετά 
από διαβούλευση με την Επιτροπή και 
στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προς 
έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται για το πρώτο έτος λειτουργίας των ΕΕΑ, το οποίο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 
οι προϋπολογισμοί τους να εγκριθούν από τα μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Επιπέδου 3, 
μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο προς έγκριση. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επιχειρησιακή ανεξαρτησία των ΕΕΑ ώστε να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους σε επαρκή 
χρηματοδοτική βάση. Η ανεξαρτησία αυτή εξισορροπείται με τη λογοδοσία στα πολιτικά 
θεσμικά όργανα της ΕΕ.



AM\810280EL.doc PE439.990v01-0060/76 AM\

EL

Τροπολογία 772
Wolf Klinz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω 
διατάξεων, κατά το πρώτο έτος 
λειτουργίας της Αρχής, το οποίο λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ο 
προϋπολογισμός θα εγκριθεί από τα μέλη 
της Επιτροπής Επιπέδου 3, μετά από 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στη συνέχεια θα 
διαβιβαστεί προς έγκριση στην αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας μηχανισμός μετάβασης είναι απαραίτητος προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία σε 
σύντομο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 773
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο πρόεδρος δεν πρέπει να υπάγεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ. Οι όροι 
απασχόλησης του προέδρου πρέπει να καθορίζονται από το συμβούλιο εποπτών, όπως 
συμβαίνει ήδη για τον πρόεδρο και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Έχοντας κατά νου το γεγονός ότι οι πρόεδροι θα είναι μέλη του ΕΣΣΚ και 
της διευθύνουσας επιτροπής του, είναι κατάλληλη μια συνεκτική προσέγγιση προς αυτήν της 
ΕΚΤ.

Τροπολογία 774
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΕΕΑ ενδέχεται να προξενήσει ζημίες σε μεμονωμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να εξασφαλίσει το γενικότερο καλό. Η ζημία αυτή 
δικαιολογείται στο πλαίσιο της διασφάλισης της συστημικής σταθερότητας και ως εκ τούτου η 
ΕΕΑ δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για αυτήν.

Τροπολογία 775
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 776
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και 
του διοικητικού συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και μέλη του 
προσωπικού της Αρχής, 
συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων από 
κράτη μέλη οι οποίοι έχουν αποσπαστεί 
προσωρινά, υπόκεινται στις απαιτήσεις 
τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου 
σύμφωνα με το άρθρο 287 της συνθήκης
και στις σχετικές διατάξεις της συναφούς 
κοινοτικής νομοθεσίας, ακόμη και μετά 
την παύση των καθηκόντων τους. 

1. Τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και 
του διοικητικού συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και μέλη του 
προσωπικού της Αρχής, 
συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων από 
κράτη μέλη οι οποίοι έχουν αποσπαστεί 
προσωρινά και όλων των υπόλοιπων 
προσώπων που εκτελούν εργασίες για την 
Αρχή με σύμβαση εργασίας, υπόκεινται 
στις απαιτήσεις τήρησης του 
επαγγελματικού απορρήτου σύμφωνα με 
το άρθρο 339 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τις σχετικές διατάξεις της συναφούς 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ακόμη και μετά την παύση των 
καθηκόντων τους. 

Or. en
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Τροπολογία 777
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πρέπει να αναλαμβάνουν εργασίες 
που αφορούν χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που τελούσαν κατά το παρελθόν 
υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας κατά τους πρώτους 18 μήνες 
αφού αποχωρήσουν από τη θέση τους.

Or. en

Τροπολογία 778
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 779
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στις εργασίες της Αρχής 
είναι επίσης ανοικτή σε τρίτες χώρες που 
εφαρμόζουν νομοθεσία η οποία έχει 
αναγνωριστεί ως ισοδύναμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς 
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αρμοδιότητας της Αρχής, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
και όπου αυτή η συμμετοχή ενισχύει τη 
συνέπεια των εποπτικών αποτελεσμάτων 
με άμεσο ενδιαφέρον για την Αρχή και τις 
εν λόγω τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους 
υπόκειται στην εφαρμογή διοικητικών 
ρυθμίσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 18.

Or. en

Τροπολογία 780
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτή η συμμετοχή πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέσω αποτελεσματικής 
διμερούς και πολυμερούς ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών και της Αρχής, τηρώντας πλήρως 
τις ισχύουσες διατάξεις για την 
εμπιστευτικότητα και την προστασία των 
δεδομένων που προβλέπει η συναφής 
κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 781
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\810280EL.doc PE439.990v01-0065/76 AM\

EL

Επιτροπή. Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών 
Τραπεζικής Εποπτείας, που συστήθηκε
με την απόφαση 2009/78/ΕΚ της 
Επιτροπής (Επιτροπή Επιπέδου 3).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕΑΤΕ πρέπει να διαδραματίζει κάποιον ρόλο συμβάλλοντας στην επιτυχία της περιόδου 
μετάβασης, δεδομένης της πείρας της σε διοικητικά θέματα που σχετίζονται άμεσα με την ΕΑΤ.

Τροπολογία 782
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την περίοδο μετά τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος Κανονισμού, και πριν 
από τη σύσταση της Αρχής, η Επιτροπή 
Επιπέδου 3 συνεργάζεται στενά με την 
Επιτροπή για την προετοιμασία της 
αντικατάστασης της Επιτροπής 
Επιπέδου 3 από την Αρχή. Οι Επιτροπές 
Επιπέδου 3 μπορούν να αναλάβουν όλες 
τις χρήσιμες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, με την επιφύλαξη της τελικής 
απόφασης των αρμόδιων οργάνων της 
Αρχής. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο 
καθορισμός της διαδικασίας επιλογής του 
προέδρου και του εκτελεστικού διευθυντή 
της Αρχής και των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, καθώς και η διοργάνωση της 
διαδικασίας επιλογής των προσώπων 
αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις σχετικά με τις προπαρασκευαστικές δράσεις που 
μπορούν να αναληφθούν πριν από τη σύσταση των ΕΕΑ. Για λόγους αποτελεσματικότητας, 
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είναι επιτακτική ανάγκη μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού οι Επιτροπές Επιπέδου 3 να 
μπορούν να προβούν σε όλες τις χρήσιμες ενέργειες για την προετοιμασία της σύστασης των 
ΕΕΑ, με την επιφύλαξη της επικύρωσης των εν λόγω προπαρασκευαστικών εργασιών από τα 
αρμόδια όργανα των ΕΕΑ. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα συμβάλει στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συντόμευση της περιόδου κατά την οποία οι ΕΕΑ ενδέχεται να μην λειτουργούν 
πλήρως επειδή δεν θα έχουν οριστεί οι πρόεδροι και οι εκτελεστικοί διευθυντές τους.

Τροπολογία 783
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Κατά την περίοδο από τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού μέχρι την 
ημερομηνία ορισμού του προέδρου και 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 
και του διορισμού του εκτελεστικού 
διευθυντή, προσωρινός πρόεδρος της 
ΕΕΑ θα είναι ο πρόεδρος της 
υφιστάμενης Επιτροπής Επιπέδου 3 και 
τη διαχείρισή της αναλαμβάνει ο γενικός 
γραμματέας της εν λόγω επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις σχετικά με τις προπαρασκευαστικές δράσεις που 
μπορούν να αναληφθούν πριν από τη σύσταση των ΕΕΑ. Για λόγους αποτελεσματικότητας, 
είναι επιτακτική ανάγκη μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού οι Επιτροπές Επιπέδου 3 να
μπορούν να προβούν σε όλες τις χρήσιμες ενέργειες για την προετοιμασία της σύστασης των 
ΕΕΑ, με την επιφύλαξη της επικύρωσης των εν λόγω προπαρασκευαστικών εργασιών από τα 
αρμόδια όργανα των ΕΕΑ. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα συμβάλει στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συντόμευση της περιόδου κατά την οποία οι ΕΕΑ ενδέχεται να μην λειτουργούν 
πλήρως επειδή δεν θα έχουν οριστεί οι πρόεδροι και οι εκτελεστικοί διευθυντές τους.
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Τροπολογία 784
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Αρχή θεωρείται νόμιμος διάδοχος 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών 
Τραπεζικής Εποπτείας. Το αργότερο 
κατά την ημερομηνία σύστασης της 
Αρχής, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού και όλες οι εργασίες σε 
εκκρεμότητα της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής 
Εποπτείας θα μεταβιβαστούν αυτόματα 
στην Αρχή. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας θα 
συντάξει την τελική κατάσταση 
ενεργητικού και παθητικού της κατά την 
ημερομηνία της μεταβίβασης αυτής. Η 
κατάσταση αυτή θα ελεγχθεί και θα 
εγκριθεί από τα μέλη της και από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 785
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε όλα τα μέλη του προσωπικού με 
συμβάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 θα προταθεί η δυνατότητα 
σύναψης σύμβασης έκτακτου υπαλλήλου 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος (α) 
του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους 
λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για τους διάφορους βαθμούς 
που προβλέπονται στο δυναμολόγιο της 
Αρχής.

2. Προκειμένου να επιτραπεί η ομαλή 
μετάβαση του υφιστάμενου προσωπικού 
στην Αρχή, σε όλα τα μέλη του 
προσωπικού με συμβάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
απόσπασης, θα προταθεί η δυνατότητα 
σύναψης σύμβασης εργασίας έκτακτου 
υπαλλήλου με ισοδύναμους ή 
συγκρίσιμους οικονομικούς και νομικούς 
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όρους, σύμφωνα με το σχετικό νομικό 
πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να προβλεφθούν ειδικές μεταβατικές διατάξεις σχετικά με το υφιστάμενο 
προσωπικό των Επιτροπών Επιπέδου 3.

Τροπολογία 786
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η αρχή η εξουσιοδοτημένη 
για τη σύναψη συμβάσεων θα διοργανώσει 
εσωτερική επιλογή περιοριζόμενη στο 
προσωπικό που έχει συνάψει συμβάσεις με 
την Επιτροπή Επιπέδου 3 ή με τη 
γραμματεία της, προκειμένου να ελεγχθούν 
η ικανότητα, η αποδοτικότητα και η 
ακεραιότητα του προσωπικού προ 
πρόκειται να προσληφθεί. Κατά την 
εσωτερική διαδικασία επιλογής πρέπει να 
ληφθούν πλήρως υπόψη οι δεξιότητες και 
η πείρα που επέδειξε ο εκάστοτε 
υπάλληλος κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του πριν από τη μετάβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να προβλεφθούν ειδικές μεταβατικές διατάξεις σχετικά με το υφιστάμενο 
προσωπικό των Επιτροπών Επιπέδου 3.
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Τροπολογία 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν να αναλάβει η Επιτροπή τη δέσμευση να υποβάλλει 
προτάσεις για την αποσαφήνιση της έννοιας της δημοσιονομικής αρμοδιότητας των κρατών 
μελών και να ενημερώνει τον κανονισμό για να τον καθιστά συνεπή με τυχόν ενδεχόμενες 
βελτιώσεις οι οποίες θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός πλαισίου κοινοτικών κανονισμών 
για τη διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα, που τέθηκαν πρόσφατα σε διαβούλευση από 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν να αναλάβει η Επιτροπή τη δέσμευση να υποβάλλει 
προτάσεις για την αποσαφήνιση της έννοιας της δημοσιονομικής αρμοδιότητας των κρατών 
μελών και να ενημερώνει τον κανονισμό για να τον καθιστά συνεπή με τυχόν ενδεχόμενες 
βελτιώσεις οι οποίες θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός πλαισίου κοινοτικών κανονισμών 
για τη διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα, που τέθηκαν πρόσφατα σε διαβούλευση από 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 789
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση 
της λειτουργίας της ομάδας 
συμφεροντούχων και ενδεχόμενη 
ενίσχυσή της προκειμένου να καταστεί 
υποχρεωτική η παροχή των συμβουλών 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 790
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συντάσσει την έκθεσή της 
έχοντας λάβει υπόψη προτάσεις σχετικά 
με την ανάπτυξη της Αρχής και του 
ΕΣΧΕ που υποβάλουν η ομάδα 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα, 
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η οποία συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 
22, το συμβούλιο εποπτών, το οποίο 
συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 26, και η 
Μικτή Επιτροπή, η οποία συστήθηκε 
δυνάμει του άρθρου 40. Οι προτάσεις 
αυτές θα περιλαμβάνονται σε ένα 
παράρτημα της έκθεσης που πρόκειται να 
δημοσιεύεται από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη επίσης τις 
απόψεις άλλων ομάδων συμφεροντούχων.

Or. en

Τροπολογία 791
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση, μεταξύ άλλων, αξιολογεί τις 
επιδόσεις των Αρχών όσον αφορά το 
άρθρο 6, την εφαρμογή της ρήτρας 
διασφάλισης δυνάμει του άρθρου 23 και 
τη λειτουργία του ΕΣΧΕ αναφορικά με το 
άρθρο 39. Περιλαμβάνει προτάσεις 
σχετικά με το πώς θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω ο ρόλος της Αρχής και του 
ΕΣΧΕ, με σκοπό να δημιουργηθεί μια 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική 
εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων, εάν 
κριθούν απαραίτητες, προτάσεων σχετικά 
με αλλαγές στη Συνθήκη και την τομεακή 
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί στις ΕΕΑ εξουσία άμεσης εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ, είναι απαραίτητο να 
αλλαξει το σύνολο της σχετικής τομεακής νομοθεσίας ή να τροποποιηθεί η Συνθήκη 
προκειμένου να αποφευχθούν περιορισμοί στη διακριτική εξουσία των αρχών που απορρέουν 
από τη Συνθήκη. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα αυτή όταν υποβάλει προτάσεις 
σχετικά με το πώς θα αναπτυχθούν οι ΕΕΑ.
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Τροπολογία 792
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Amendment

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

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε προς τη 
ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στους 
τομείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Κοινότητα και υποβάλλεται 
έκθεση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μαζί με τυχόν κατάλληλες 
προτάσεις για την τροποποίηση του 
παρόντα κανονισμού. Η αξιολόγηση 
βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων με την ομάδα 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν να αναλάβει η Επιτροπή τη δέσμευση να υποβάλλει 
προτάσεις για την αποσαφήνιση της έννοιας της δημοσιονομικής αρμοδιότητας των κρατών 
μελών και να ενημερώνει τον κανονισμό για να τον καθιστά συνεπή με τυχόν ενδεχόμενες 
βελτιώσεις οι οποίες θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός πλαισίου κοινοτικών κανονισμών 
για τη διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα, που τέθηκαν πρόσφατα σε διαβούλευση από 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε προς τη 
ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στους 
τομείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Κοινότητα και υποβάλλεται 
έκθεση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μαζί με τυχόν κατάλληλες 
προτάσεις για την τροποποίηση του 
παρόντα κανονισμού. Η αξιολόγηση 
βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων με την ομάδα 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν να αναλάβει η Επιτροπή τη δέσμευση να υποβάλλει 
προτάσεις για την αποσαφήνιση της έννοιας της δημοσιονομικής αρμοδιότητας των κρατών 
μελών και να ενημερώνει τον κανονισμό για να τον καθιστά συνεπή με τυχόν ενδεχόμενες 
βελτιώσεις οι οποίες θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός πλαισίου κοινοτικών κανονισμών
για τη διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα, που τέθηκαν πρόσφατα σε διαβούλευση από 
την Επιτροπή.
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Τροπολογία 795
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την 
επίτευξη των στόχων της Αρχής και την 
εξέλιξη προς τη ρυθμιστική και εποπτική 
σύγκλιση και ολοκλήρωση στους τομείς 
της διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξίσου, η έκθεση 
αξιολογεί πώς το σύστημα αντιμετωπίζει 
το κόστος που προκύπτει από τη συνήθη 
λειτουργία της Αρχής και πώς μπορεί να 
επιτευχθεί η πλήρης εσωτερίκευσή του 
λαμβάνοντας υπόψη μια κυκλική 
προοπτική. Η αξιολόγηση βασίζεται σε 
εκτενείς διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων με 
την ομάδα συμφεροντούχων του 
τραπεζικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 796
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή συντάσσει την έκθεσή 
της λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις 
που υποβάλλονται από τους 
συμφεροντούχους του τραπεζικού τομέα, 
το συμβούλιο εποπτών και τη Μικτή 
Επιτροπή. Οι προτάσεις αυτές 
προσαρτώνται στην έκθεση που 
δημοσιεύει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εξετάζει επίσης τις απόψεις άλλων 
ομάδων συμφεροντούχων.
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Or. en

Τροπολογία 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αξιολογεί, μεταξύ άλλων: τον 
βαθμό σύγκλισης των εποπτικών 
πρότυπων πρακτικών που επιτυγχάνεται 
από τις εθνικές αρχές· τη λειτουργία των 
σωμάτων εποπτών· τον μηχανισμό 
εποπτείας των διασυνοριακών 
ιδρυμάτων, ιδίως αυτών με ενωσιακή 
διάσταση· τη λειτουργία του άρθρου 23 
σχετικά με τις διασφαλίσεις και τις 
ρυθμίσεις· την εποπτική σύγκλιση στους 
τομείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Ένωση και εάν οι 
προληπτικές ενέργειες και η διεξαγωγή 
των εργασιών πρέπει να συνδυάζονται ή 
να διαχωρίζονται. Περιέχει προτάσεις 
σχετικά με το πώς θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω ο ρόλος της Αρχής και του 
ΕΣΧΕ, με σκοπό τη δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής εποπτείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να αποσαφηνιστεί η δομή του κειμένου.
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Τροπολογία 798
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εξετάζουν τον παρόντα 
κανονισμό βάσει της έκθεσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
καθορίζουν εάν οι αποστολές και η 
οργάνωση της Αρχής πρέπει να 
αναθεωρηθούν.

Or. en


