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Τροπολογία 266
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών εποπτικών 
πρακτικών στο ΕΣΧΕ, και την εξασφάλιση 
της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, η 
Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις με αποδέκτες εθνικές εποπτικές 
αρχές ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Όποτε η Αρχή είναι δια νόμου 
εξουσιοδοτημένη να αναπτύσσει 
τεχνικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 7, 
εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις μόνο μετά από την έγκριση 
των κανόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται ουσιαστικής σημασίας η διασφάλιση του ότι οι κατευθυντήριες γραμμές ή οι συστάσεις 
δεν θα υποκαθιστούν τους κανόνες όποτε η νομοθεσία προβλέπει κανόνες: πρόκειται για θέμα 
ασφάλειας δικαίου. Επιπλέον, σύμφωνα με το γενικό στόχο της θέσπισης ενιαίου και αυστηρού 
εγχειριδίου κανόνων, θα πρέπει και το κίνητρο και η νομοθετική εντολή των ΕΕΑ για την 
πρόταση κανόνων να είναι πολύ ισχυρά.

Τροπολογία 267
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην έκθεσή της, η Αρχή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή για τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις συστάσεις που 
εκδίδονται. Η Αρχή δύναται επίσης να 
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τους ενημερώνει σχετικά με κάθε εθνική 
αρχή που δεν έχει συμμορφωθεί προς τις 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
και να εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο η 
Αρχή προτίθεται να διασφαλίσει τη 
μελλοντική συμμόρφωσή τους.

Or. en

Τροπολογία 268
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή πραγματοποιεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων 
και αναλύει το συναφές δυνητικό κόστος 
και όφελος πριν εκδώσει κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές μεταξύ 
των εθνικών αρχών. Η Αρχή ζητεί τη 
γνώμη ή συμβουλές από τις ομάδες 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων 
του τομέα των ασφαλίσεων και 
αντασφαλίσεων καθώς και των 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων
που αναφέρονται στο άρθρο 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και των ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων είναι απαραίτητες 
προκειμένου να αναλύεται το δυνητικό κόστος και όφελος πριν από την έκδοση κατευθυντήριων 
γραμμών και συστάσεων.

Τροπολογία 269
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή πραγματοποιεί δημόσιες 
διαβουλεύσεις σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
και αναλύει το συναφές δυνητικό κόστος 
και όφελος. Η Αρχή ζητεί επίσης τη 
γνώμη ή συμβουλές από την ομάδα 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων 
του τομέα των ασφαλίσεων και των 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
που αναφέρεται στο άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 270
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 271
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές εποπτικές αρχές καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
συμμορφωθούν με τις εν λόγω 

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

Or. en

Τροπολογία 272
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός δύο μηνών από την έκδοση 
κατευθυντήριας γραμμής ή σύστασης, 
κάθε αρμόδια αρχή αποφασίζει εάν 
προτίθεται να συμμορφωθεί προς την εν 
λόγω κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση. 
Στην περίπτωση που μια αρμόδια αρχή 
δεν συμμορφώνεται προς τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις 
ενημερώνει την Αρχή για τους σχετικούς 
λόγους. Η Αρχή μπορεί να αποφασίζει, 
κατά περίπτωση, να δημοσιεύει τους 
λόγους που προβάλλονται από την 
αρμόδια αρχή. 

Or. en

Τροπολογία 273
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά από την έκδοση, όλες οι 
χρηματοπιστωτικές οντότητες 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση, κατά τρόπο 
σαφή και ενδελεχή, για το εάν 
συμμορφώνονται προς την εν λόγω 
κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση.
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Τροπολογία 274
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετήσια έκθεσή της, η Αρχή αναφέρει 
ποιες εθνικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν 
προς τις εκδοθείσες κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις και εκθέτει τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθεται η Αρχή να 
διασφαλίσει τη μελλοντική συμμόρφωση. 
Η Αρχή περιλαμβάνει τις ίδιες 
πληροφορίες για τις βασικές μεγαλύτερες 
χρηματοπιστωτικές οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 275
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 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στην έκθεση για τις δραστηριότητές της 
που αναφέρεται στο άρθρο 32 
παράγραφος 6, η Αρχή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με τις
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
που εκδίδονται, δηλώνοντας ποιες 
εθνικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν προς 
αυτές και εκθέτοντας τον τρόπο με τον 
οποίο προτίθεται η Αρχή να διασφαλίσει 
τη μελλοντική συμμόρφωση.

Or. en



PE439.921v02-00 8/76 AM\811328EL.doc

EL

Τροπολογία 276
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν μια εθνική εποπτική αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου.

1. Αν μια εθνική εποπτική αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, κατά τρόπο που φαίνεται να 
παραβιάζει τη νομοθεσία της Ένωσης,
και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 277
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν μια εθνική εποπτική αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου. 

1. Αν μια εθνική εποπτική αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει τις νομικώς δεσμευτικές 
πράξεις και τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, ή 
τις έχει εφαρμόσει κατά τρόπο που 
φαίνεται να παραβιάζει τη νομοθεσία της 
Ένωσης, και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου.
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Τροπολογία 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν μια εθνική εποπτική αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου.

1. Αν μια εθνική εποπτική αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
κανόνων που εγκρίνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 7, και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς τις 
απαιτήσεις που ορίζει η εν λόγω 
νομοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις εξουσίες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των τεχνικών κανόνων, θα πρέπει η Αρχή 
να έχει την εξουσία διερεύνησης κάθε πιθανής παραβίασης της εφαρμογής τους.

Τροπολογία 279
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων 
εθνικών εποπτικών αρχών, της Επιτροπής, 
ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, και αφού 
προηγουμένως ενημερώσει την οικεία 
εθνική εποπτική αρχή, η Αρχή μπορεί να 
διερευνήσει την κατ’ ισχυρισμό 
εσφαλμένη εφαρμογή της κοινοτικής

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων 
αρμόδιων αρχών, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου, της Ομάδας ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων του τομέα των 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ή 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, και αφού 
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νομοθεσίας. προηγουμένως ενημερώσει την αρμόδια
αρχή, η Αρχή μπορεί να διερευνήσει την 
κατ’ ισχυρισμό παραβίαση της ενωσιακής
νομοθεσίας ή τη μη συμμόρφωση προς 
αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η εθνική εποπτική αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία 
εντός ενός μηνός από την παραλαβή της 
σύστασης της Αρχής, η Επιτροπή μπορεί, 
αφού ενημερωθεί από την Αρχή ή 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, να λάβει
απόφαση και να απαιτεί από την εθνική 
εποπτική αρχή να προβεί στις ενέργειες 
που απαιτούνται για να συμμορφωθεί με 
το κοινοτικό δίκαιο.

4. Εάν η εθνική εποπτική αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία 
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της σύστασης της Αρχής, η 
Αρχή λαμβάνει απόφαση ορισμού της 
ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας που 
διερευνήθηκε από την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και για να συμβάλλουμε στην 
ύπαρξη ασφάλειας δικαίου κατά την εφαρμογή του εποπτικού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της 
ΕΕ, θα πρέπει να είναι η Αρχή σε θέση να επανορθώνει τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποφεύγουν επιπλέον την περιττή 
παρέμβαση της Επιτροπής, δεδομένου ότι αφήνουν ανέπαφη τη διαδικασία που εκτίθεται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, οι οποίες επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να διευθετούν την παραβίαση 
με την εφαρμογής της σύστασης της ΕΑΤ εντός ενός μηνός.
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Τροπολογία 281
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 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η εθνική εποπτική αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία 
εντός ενός μηνός από την παραλαβή της 
σύστασης της Αρχής, η Επιτροπή μπορεί, 
αφού ενημερωθεί από την Αρχή ή 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, να λάβει
απόφαση και να απαιτεί από την εθνική 
εποπτική αρχή να προβεί στις ενέργειες 
που απαιτούνται για να συμμορφωθεί με το 
κοινοτικό δίκαιο.

4. Εάν η εθνική εποπτική αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία 
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της σύστασης της Αρχής 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Αρχή 
λαμβάνει απόφαση και απαιτεί από την 
αρμόδια αρχή να προβεί στις ενέργειες που 
απαιτούνται για να συμμορφωθεί με το 
ενωσιακό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 282
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η εθνική εποπτική αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία 
εντός ενός μηνός από την παραλαβή της 
σύστασης της Αρχής, η Επιτροπή μπορεί, 
αφού ενημερωθεί από την Αρχή ή κατόπιν 
ιδίας πρωτοβουλίας, να λάβει απόφαση
και να απαιτεί από την εθνική εποπτική 
αρχή να προβεί στις ενέργειες που 
απαιτούνται για να συμμορφωθεί με το 
κοινοτικό δίκαιο.

4. Εάν η εθνική εποπτική αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία 
εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της σύστασης της Αρχής, η 
Επιτροπή μπορεί, αφού ενημερωθεί από 
την Αρχή ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, 
να εκδώσει επίσημη γνώμη και να απαιτεί 
από την εθνική εποπτική αρχή να προβεί 
στις ενέργειες που απαιτούνται για να 
συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο.

Or. en
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Τροπολογία 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση αυτή 
το αργότερο εντός τριών μηνών από την 
έκδοση της σύστασης. Η Επιτροπή μπορεί 
να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα 
κατά ένα μήνα.

Η Αρχή λαμβάνει την απόφαση αυτή το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
έκδοση της σύστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και για να συμβάλλουμε στην 
ύπαρξη ασφάλειας δικαίου κατά την εφαρμογή του εποπτικού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της 
ΕΕ, θα πρέπει να είναι η Αρχή σε θέση να επανορθώνει τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποφεύγουν επιπλέον την περιττή 
παρέμβαση της Επιτροπής, δεδομένου ότι αφήνουν ανέπαφη τη διαδικασία που εκτίθεται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, οι οποίες επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να διευθετούν την παραβίαση 
με την εφαρμογής της σύστασης της ΕΑΤ εντός ενός μηνός.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση αυτή 
το αργότερο εντός τριών μηνών από την 
έκδοση της σύστασης. Η Επιτροπή μπορεί 
να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα 
κατά ένα μήνα.

Η Αρχή λαμβάνει την απόφαση αυτή το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
έκδοση της σύστασης.

Or. en
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Τροπολογία 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πρέπει να βεβαιώνεται ότι 
έγινε σεβαστό το δικαίωμα των αποδεκτών 
της απόφασης να διατυπώσουν τη γνώμη 
τους.

Η Αρχή πρέπει να βεβαιώνεται ότι έγινε 
σεβαστό το δικαίωμα των αποδεκτών της 
απόφασης να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και για να συμβάλλουμε στην 
ύπαρξη ασφάλειας δικαίου κατά την εφαρμογή του εποπτικού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της 
ΕΕ, θα πρέπει να είναι η Αρχή σε θέση να επανορθώνει τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποφεύγουν επιπλέον την περιττή 
παρέμβαση της Επιτροπής, δεδομένου ότι αφήνουν ανέπαφη τη διαδικασία που εκτίθεται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, οι οποίες επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να διευθετούν την παραβίαση 
με την εφαρμογής της σύστασης της ΕΑΤ εντός ενός μηνός.

Τροπολογία 286
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 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πρέπει να βεβαιώνεται ότι 
έγινε σεβαστό το δικαίωμα των αποδεκτών 
της απόφασης να διατυπώσουν τη γνώμη 
τους.

Η Αρχή πρέπει να βεβαιώνεται ότι έγινε 
σεβαστό το δικαίωμα των αποδεκτών της 
απόφασης να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

Or. en
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Τροπολογία 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές παρέχουν στην 
Αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και για να συμβάλλουμε στην 
ύπαρξη ασφάλειας δικαίου κατά την εφαρμογή του εποπτικού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της 
ΕΕ, θα πρέπει να είναι η Αρχή σε θέση να επανορθώνει τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποφεύγουν επιπλέον την περιττή 
παρέμβαση της Επιτροπής, δεδομένου ότι αφήνουν ανέπαφη τη διαδικασία που εκτίθεται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, οι οποίες επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να διευθετούν την παραβίαση 
με την εφαρμογής της σύστασης της ΕΑΤ εντός ενός μηνός.

Τροπολογία 288
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 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές παρέχουν στην 
Αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Or. en
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Τροπολογία 289
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η εθνική εποπτική 
αρχή ενημερώσει την Επιτροπή και την 
Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή 
που προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή 
της απόφασης της Επιτροπής.

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η εθνική εποπτική 
αρχή ενημερώσει την Επιτροπή και την 
Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή 
που προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή 
της επίσημης γνώμης της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η εθνική εποπτική 
αρχή ενημερώσει την Επιτροπή και την 
Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή 
που προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή 
της απόφασης της Επιτροπής.

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η εθνική εποπτική 
αρχή ενημερώσει την Επιτροπή και την 
Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή 
που προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή 
της απόφασης της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και για να συμβάλλουμε στην 
ύπαρξη ασφάλειας δικαίου κατά την εφαρμογή του εποπτικού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της 
ΕΕ, θα πρέπει να είναι η Αρχή σε θέση να επανορθώνει τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 291
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η εθνική εποπτική 
αρχή ενημερώσει την Επιτροπή και την 
Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή 
που προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή 
της απόφασης της Επιτροπής.

5. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η εθνική εποπτική 
αρχή ενημερώσει την Επιτροπή και την 
Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή 
που προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή 
της απόφασης της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 292
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση 
της μη συμμόρφωσης από την εθνική 
εποπτική αρχή προκειμένου να 
διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν οι 
ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισμού στην 
αγορά ή να διασφαλιστούν η εύρυθμη 
λειτουργία και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Αρχή 
μπορεί, αν οι σχετικές απαιτήσεις της 
νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να 
εκδώσει μεμονωμένη απόφαση 
απευθυνόμενη προς χρηματοπιστωτικό 

διαγράφεται
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ίδρυμα, με την οποία θα απαιτεί να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής 
κάθε πρακτικής.
Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την απόφαση που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4.

Or. en

Τροπολογία 293
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 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
μη συμμόρφωσης από την εθνική εποπτική 
αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή μπορεί, αν οι 
σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2 ισχύουν άμεσα για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να εκδώσει
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα 
απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή δεν συμμορφωθεί με την 
απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 
4 του παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
μη συμμόρφωσης από την εθνική εποπτική 
αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, εκδίδει
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα 
απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
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συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής.

πρακτικής.

Or. en

Τροπολογία 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
μη συμμόρφωσης από την εθνική εποπτική 
αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή μπορεί, αν οι 
σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2 ισχύουν άμεσα για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να εκδώσει
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα 
απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής.

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή δεν συμμορφωθεί με την 
απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 
4 του παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
μη συμμόρφωσης από την εθνική εποπτική 
αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, εκδίδει
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα 
απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
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alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Τροπολογία 295
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
μη συμμόρφωσης από την εθνική εποπτική 
αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή μπορεί, αν οι σχετικές 
απαιτήσεις της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 
ισχύουν άμεσα για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, να εκδώσει μεμονωμένη 
απόφαση απευθυνόμενη προς 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα 
απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής.

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή δεν συμμορφωθεί με την 
επίσημη γνώμη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εντός 
του χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε 
αυτήν, και εάν απαιτείται έγκαιρη 
αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης από 
την εθνική εποπτική αρχή προκειμένου να 
διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν οι 
ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισμού στην 
αγορά ή να διασφαλιστούν η εύρυθμη 
λειτουργία και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Αρχή 
μπορεί, αν οι σχετικές απαιτήσεις της 
νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να 
εκδώσει μεμονωμένη απόφαση 
απευθυνόμενη προς χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, με την οποία θα απαιτεί να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο,
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής.

Or. en
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Τροπολογία 296
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την απόφαση που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4.

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την επίσημη γνώμη που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4.

Or. en

Τροπολογία 297
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 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την απόφαση που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4. 

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 4. 

Or. en

Τροπολογία 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την απόφαση που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4.

Η απόφαση της Αρχής είναι σύμφωνη με 
την απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 4.



AM\811328EL.doc 21/76 PE439.921v02-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Τροπολογία 299
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 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο αποδέκτης της απόφασης 
αρνείται να συμμορφωθεί με την 
ενωσιακή νομοθεσία ή με συγκεκριμένη 
απόφαση της Αρχής, η Αρχή δύναται να 
υποβάλει αίτηση στα εθνικά δικαστήρια, 
ζητώντας, μεταξύ άλλων, τη λήψη 
προσωρινών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 300
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οιεσδήποτε νομικές ή δικαστικές 
δαπάνες που συνεπάγεται η διαδικασία 
που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο 
επιβαρύνουν την Επιτροπή, εξ ονόματος 
της Αρχής.
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Or. en

Τροπολογία 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις που εγκρίνονται δυνάμει 
της παραγράφου 6 ισχύουν , κατά 
περίπτωση, εφ’ όλων των σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
δραστηριοποιούνται στη δικαιοδοσία 
στην οποία σημειούται η μη 
συμμόρφωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Αρχή εγκρίνει μεμονωμένη απόφαση που αφορά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η εν λόγω απόφαση 
θα πρέπει να ισχύει και σε όλους τους άλλους παράγοντες της αγοράς, εντός και εκτός της 
χώρας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο οικείο κράτος μέλος. Η αρχή ‘συμμορφώσου ή 
εξήγησε’ πρέπει να ισχύει για τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή σε συνέχεια των 
αποφάσεων της Αρχής και όχι για να είναι απλώς ‘συμβατά’ με τις αποφάσεις αυτές.

Τροπολογία 302
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των εθνικών 
εποπτικών αρχών αναφορικά με γεγονότα 
τα οποία υπόκεινται σε απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή 6 είναι 
συμβατή με τις εν λόγω αποφάσεις.

Όταν λαμβάνουν μέτρα αναφορικά με 
θέματα που υπόκεινται σε επίσημη γνώμη 
δυνάμει της παραγράφου 4 ή σε απόφαση 
δυνάμει της παραγράφου 6, οι αρμόδιες 
αρχές συμμορφώνονται με την επίσημη 
γνώμη ή την απόφαση, ανάλογα με την 
περίπτωση.
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Or. en

Τροπολογία 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των εθνικών 
εποπτικών αρχών αναφορικά με γεγονότα
τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 ή 6 είναι συμβατή με 
τις εν λόγω αποφάσεις.

Όταν λαμβάνουν μέτρα αναφορικά με 
θέματα τα οποία υπόκεινται σε απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή 6 οι 
εθνικές εποπτικές αρχές συμμορφώνονται
με τις εν λόγω αποφάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Αρχή εγκρίνει μεμονωμένη απόφαση που αφορά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η εν λόγω απόφαση 
θα πρέπει να ισχύει και σε όλους τους άλλους παράγοντες της αγοράς, εντός και εκτός της 
χώρας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο οικείο κράτος μέλος. Η αρχή ‘συμμορφώσου ή 
εξήγησε’ πρέπει να ισχύει για τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή σε συνέχεια των 
αποφάσεων της Αρχής και όχι για να είναι απλώς ‘συμβατά’ με τις αποφάσεις αυτές.

Τροπολογία 304
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Οι αποφάσεις που εγκρίνονται 
δυνάμει της παραγράφου 6 ισχύουν για 
όλα τα σχετικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη 
δικαιοδοσία στην οποία σημειούται η μη 
συμμόρφωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, στις περιπτώσεις στις οποίες η 
Αρχή εγκρίνει μεμονωμένη απόφαση που αφορά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τη 
συνεπή εφαρμογή κανόνων, η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να ισχύει και σε όλους τους άλλους 
παράγοντες της αγοράς, εντός και εκτός της χώρας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο οικείο 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 305
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 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Στην έκθεσή της η Αρχή επισημαίνει 
ποιες εθνικές αρχές και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν 
συμμορφώθηκαν προς τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 6.

Or. en

Τροπολογία 306
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10
Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

διαγράφεται

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η 
Επιτροπή, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή 
μετά από αίτημα της Αρχής, του 
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Συμβουλίου ή του ΕΣΣΚ, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη προς 
την Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι 
εθνικές εποπτικές αρχές ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην υπόψη 
νομοθεσία.
3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της 
Αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται εκεί, η Αρχή μπορεί, αν οι 
συναφείς απαιτήσεις που ορίζονται στη 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να λάβει 
μεμονωμένη απόφαση την οποία 
απευθύνει προς χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, με την οποία απαιτεί να ληφθούν 
τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής 
κάθε πρακτικής.
4. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 
κατισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης 
απόφασης που είχε εκδοθεί από τις 
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εθνικές εποπτικές αρχές για το ίδιο θέμα.
Κάθε ενέργεια εκ μέρους των εθνικών 
εποπτικών αρχών αναφορικά με γεγονότα 
τα οποία υπόκεινται σε απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3 είναι 
συμβατή με τις εν λόγω αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου 
ορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, το ΕΣΣΚ, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει 
προειδοποίηση όπου κηρύσσει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η 
προειδοποίηση αυτή επιτρέπει στην 
Αρχή, άνευ άλλων απαιτήσεων, να 
εγκρίνει τις μεμονωμένες αποφάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.
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Τροπολογία 308
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 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου 
ορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού
συστήματος στην Ένωση, το ΕΣΣΚ, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει 
προειδοποίηση όπου κηρύσσει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ούτως 
ώστε να δύναται η Αρχή, άνευ άλλων 
απαιτήσεων, να εγκρίνει τις μεμονωμένες 
αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 309
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 

Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, το Συμβούλιο, 
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κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

μετά από δέουσα διαβούλευση της 
Επιτροπής, του ΕΣΣΚ, και, κατά 
περίπτωση, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 310
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, η Επιτροπή ή ο 
Πρόεδρος της Αρχής, κατόπιν ιδίας 
πρωτοβουλίας ή μετά από αίτημα του 
Συμβουλίου, του ΕΣΣΚ, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή της ομάδας 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων
μπορεί να εκδώσει απόφαση, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 311
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, το ΕΣΣΚ, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή ενός κράτους μέλους, 
μπορεί να εκδώσει προειδοποίηση, όπου
κηρύσσει την ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 312
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, μπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, το Συμβούλιο, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής ή του ΕΣΣΚ, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη προς την 
Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.
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κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 313
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μόλις εκδώσει προειδοποίηση, το 
Συμβούλιο ενημερώνει ταυτοχρόνως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ΕΣΣΚ, την 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μόλις εκδώσει προειδοποίηση, το 
ΕΣΣΚ ενημερώνει ταυτοχρόνως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή και την Αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 315
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν το ΕΣΣΚ έχει εκδώσει 
προειδοποίηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, ή αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής ή ενός κράτους μέλους, 
εγκρίνουν απόφαση με την οποία ορίζεται 
ότι υπάρχουν παρεμφερείς ή βάσιμες 
συνθήκες που απαιτούν τη συντονισμένη 
δράση των εθνικών αρχών προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν αντίξοες εξελίξεις
που θα μπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, η Αρχή μπορεί, 
άνευ άλλων απαιτήσεων, να εκδώσει 
μεμονωμένες αποφάσεις σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν το ΕΣΣΚ θεωρήσει ότι απαιτείται 
συντονισμένη δράση των εθνικών αρχών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αντίξοες εξελίξεις που ενδέχεται να 
διακυβεύσουν την εύρυθμη λειτουργία και 
την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η Αρχή εγκρίνει 
μεμονωμένες αποφάσεις με τις οποίες 
ζητείται από τις αρμόδιες αρχές να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα 
με τη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι εξελίξεις
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ επιβάλλει την 
ανάληψη συντονισμένης δράσης προς αντιμετώπιση δυνητικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
δεδομένου ότι η κρίση ενός κράτους μέλους μπορεί να διαδοθεί με ταχύτητα δια των συνόρων. 
Πρέπει επομένως να διασαφηνίσουμε ότι η δυνατότητα της Αρχής να λαμβάνει αποφάσεις που 
εφαρμόζονται άμεσα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της 
Αρχής ως φορέα που διευκολύνει και συντονίζει τις εθνικές δράσεις.
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Τροπολογία 317
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 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν το ΕΣΣΚ έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τη νομοθεσία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, για να αντιμετωπιστούν 
όλοι οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 
διακυβεύσουν την εύρυθμη λειτουργία και 
την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, εξασφαλίζοντας ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εθνικές 
εποπτικές αρχές ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην υπόψη 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 318
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 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες 
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις
εθνικές εποπτικές αρχές να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη 

2. Αν έχει κηρυχθεί η ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, η Αρχή εκδίδει τις
μεμονωμένες αποφάσεις που είναι 
απαραίτητες προκειμένου οι εθνικές 
εποπτικές αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
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νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, για να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να διακυβεύσουν την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 319
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν έχει κηρυχθεί η ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, η Αρχή μπορεί να 
εκδώσει αποφάσεις που απευθύνονται 
προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών καλώντας τις να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 320
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει μεμονωμένες
αποφάσεις με τις οποίες ζητείται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν έχει κηρυχθεί η ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, η Αρχή μπορεί να 
εκδώσει αποφάσεις που απευθύνονται 
προς τις εθνικές εποπτικές αρχές των 
κρατών μελών καλώντας τις να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 321
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων 
που μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, η Αρχή 
διευκολύνει ενεργά και, όποτε είναι 
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απαραίτητο, συντονίζει τις ενέργειες που 
αναλαμβάνουν οι σχετικές εθνικές 
αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 322
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων 
που μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση, η Αρχή 
διευκολύνει ενεργά και, όποτε είναι 
απαραίτητο, συντονίζει τις ενέργειες που 
αναλαμβάνουν οι σχετικές εθνικές 
αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 323
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το Συμβούλιο αναθεωρεί την 
απόφαση δυνάμει της παραγράφου 1 
κατά τακτά διαστήματα και εν πάση 
περιπτώσει τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα και κηρύσσει τη λήξη της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης μόλις 
καταστεί δυνατόν.
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Τροπολογία 324
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το Συμβούλιο αναθεωρεί την 
απόφαση δυνάμει της παραγράφου 1 
κατά τακτά διαστήματα και εν πάση 
περιπτώσει τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα και κηρύσσει τη λήξη της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης μόλις 
καταστεί δυνατόν.

Or. en

Τροπολογία 325
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της 
Αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται εκεί, η Αρχή μπορεί, αν οι 
συναφείς απαιτήσεις που ορίζονται στη 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να λάβει 
μεμονωμένη απόφαση την οποία 
απευθύνει προς χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, με την οποία απαιτεί να ληφθούν 
τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, 

διαγράφεται
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συμπεριλαμβανομένης της αναστολής 
κάθε πρακτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα της ΕΑΑΕΣ να εγκρίνει άμεσα μέτρα κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν τα τελευταία σύγκρουση νομιμοφροσύνης μεταξύ του 
εθνικού καθημερινού επόπτη και της Αρχής. Για να αποφευχθεί η ανασφάλεια δικαίου, θα 
πρέπει όλες οι αποφάσεις να φτάνουν στις επιχειρήσεις μέσω του εθνικού επόπτη.

Τροπολογία 326
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της 
Αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται εκεί, η Αρχή μπορεί, αν οι 
συναφείς απαιτήσεις που ορίζονται στη 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να λάβει 
μεμονωμένη απόφαση την οποία 
απευθύνει προς χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, με την οποία απαιτεί να ληφθούν 
τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής 
κάθε πρακτικής.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 327
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της 
Αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται εκεί, η Αρχή μπορεί, αν οι 
συναφείς απαιτήσεις που ορίζονται στη 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να λάβει 
μεμονωμένη απόφαση την οποία 
απευθύνει προς χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, με την οποία απαιτεί να ληφθούν 
τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής 
κάθε πρακτικής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα της ΕΑΑΕΣ να εγκρίνει άμεσα μέτρα κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν τα τελευταία σύγκρουση νομιμοφροσύνης μεταξύ του 
εθνικού καθημερινού επόπτη και της Αρχής. Για να αποφευχθεί η ανασφάλεια δικαίου, θα 
πρέπει όλες οι αποφάσεις να φτάνουν στις επιχειρήσεις μέσω του εθνικού επόπτη.

Τροπολογία 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
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Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της 
Αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται εκεί, η Αρχή μπορεί, αν οι 
συναφείς απαιτήσεις που ορίζονται στη
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να λάβει
μεμονωμένη απόφαση την οποία απευθύνει 
προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την 
οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εν λόγω 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής.

Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή δεν συμμορφωθεί με την 
απόφαση της Αρχής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται εκεί, η Αρχή 
λαμβάνει, σύμφωνα με τη νομοθεσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
μεμονωμένη απόφαση την οποία απευθύνει 
προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την 
οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εν λόγω 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν της σταθερότητας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, δεν πρέπει να περιοριστεί το πεδίο των 
μεμονωμένων αποφάσεων που ισχύουν άμεσα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 329
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 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της 
Αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται εκεί, η Αρχή μπορεί, αν οι
συναφείς απαιτήσεις που ορίζονται στη 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να λάβει
μεμονωμένη απόφαση την οποία απευθύνει 

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή δεν συμμορφωθεί με την 
απόφαση της Αρχής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται εκεί, η Αρχή, 
σύμφωνα με τις συναφείς απαιτήσεις που 
ορίζονται στη νομοθεσία που αναφέρεται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, λαμβάνει 
μεμονωμένη απόφαση την οποία απευθύνει 
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προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την 
οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εν λόγω 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής.

προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την 
οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εν λόγω 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής.

Or. en

Τροπολογία 330
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 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της 
Αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται εκεί, η Αρχή μπορεί, αν οι
συναφείς απαιτήσεις που ορίζονται στη 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να λάβει
μεμονωμένη απόφαση την οποία απευθύνει 
προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την 
οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εν λόγω 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής.

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή δεν συμμορφωθεί με την 
απόφαση της Αρχής, η Αρχή, σύμφωνα με 
τις συναφείς απαιτήσεις που ορίζονται στη 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, λαμβάνει μεμονωμένη 
απόφαση την οποία απευθύνει προς έναν 
συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, με την 
οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εν λόγω 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής.

Or. en
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Τροπολογία 331
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 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ο αποδέκτης της απόφασης 
αρνείται να συμμορφωθεί προς το δίκαιο 
της Ένωσης ή μια συγκεκριμένη 
απόφαση που ελήφθη από την Αρχή, η 
Αρχή μπορεί να προσφύγει στα εθνικά 
δικαστήρια, μεταξύ άλλων με αίτηση 
προσωρινών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η εξουσία της Αρχής σύμφωνα με την έκθεση Giegold.

Τροπολογία 332
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 
κατισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης 
απόφασης που είχε εκδοθεί από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές για το ίδιο θέμα.

διαγράφεται

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των εθνικών 
εποπτικών αρχών αναφορικά με γεγονότα 
τα οποία υπόκεινται σε απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3 είναι 
συμβατή με τις εν λόγω αποφάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των εθνικών 
εποπτικών αρχών αναφορικά με γεγονότα 
τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 ή 3 είναι συμβατή με
τις εν λόγω αποφάσεις.

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των εθνικών 
εποπτικών αρχών αναφορικά με γεγονότα 
τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 ή 3 συμμορφώνεται 
προς τις εν λόγω αποφάσεις. Η μη 
συμμόρφωση αιτιολογείται δεόντως 
γραπτώς από τις αρμόδιες αρχές προς το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου και την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή "συμμόρφωση ή εξηγήσεις" προσφέρει κίνητρο στις αρμόδιες εθνικές αρχές για να 
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Αρχών που αποσκοπούν στην εξέταση δυνητικής 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

Τροπολογία 334
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή επανεξετάζει την 
απόφαση αυτή σε τακτά διαστήματα και 
εν πάση περιπτώσει μετά από αίτημα της 
ΕΕΑ, του ΕΣΣΚ ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η πρωτοβουλία για καθορισμό της ύπαρξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης να 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. 
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Τροπολογία 335
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 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το ΕΣΣΚ επανεξετάζει την απόφαση 
της παραγράφου 1 με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Αρχής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου ή της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δοθεί στην Αρχή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την Επιτροπή το 
δικαίωμα να ζητούν επανεξέταση της απόφασης για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 336
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 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το ΕΣΣΚ επανεξετάζει την απόφαση 
της παραγράφου 1 σε τακτά διαστήματα 
και εν πάση περιπτώσει κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή της Αρχής.

Or. en
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Τροπολογία 337
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν το ΕΣΣΚ έχει λάβει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΕΣΣΚ 
επανεξετάζει την απόφαση αυτή σε τακτά 
διαστήματα και εν πάση περιπτώσει 
κατόπιν αιτήματος της Αρχής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής και 
κηρύσσει τη διακοπή της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως δηλώνεται στο άρθρο 10 πρέπει να παρακολουθείται από 
κοντά. Επιπροσθέτως, το ΕΣΣΚ πρέπει να μπορεί να κηρύσσει τη διακοπή της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης. 

Τροπολογία 338
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 10 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Στην έκθεσή της η Αρχή επισημαίνει 
τις μεμονωμένες αποφάσεις τις οποίες 
έχει απευθύνει σε εθνικές αρχές και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4.

Or. en
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Τροπολογία 339
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Όταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
απαιτεί άμεση δράση πριν από την 
επικείμενη απόφαση του ΕΣΣΚ, η Αρχή 
μπορεί να λάβει αποφάσεις οι οποίες 
ισχύουν γενικώς και άμεσα για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά τα 
μέτρα έκτακτης ανάγκης κοινοποιούνται 
πάραυτα στο ΕΣΣΚ. Εάν το ΕΣΣΚ δεν 
επικυρώσει την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης εντός 15 ημερών από την 
κοινοποίηση αυτή, τα μέτρα λήγουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να ληφθούν μέτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα και 
στις οποίες θα ήταν δύσκολο να περιμένει κανείς να ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης 
απόφασης του ΕΣΣΚ. Για τον λόγο αυτό θα ήταν χρήσιμο να επιτρέπεται στις ΕΕΑ να 
λαμβάνουν αποφάσεις έκτακτης ανάγκης υπό τον όρο ότι αυτές θα κοινοποιούνται αμέσως στο 
ΕΣΣΚ, δεν θα ισχύουν για διάστημα μεγαλύτερο από δύο εβδομάδες ή αφού επικυρωθεί η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το ΕΣΣΚ. 

Τροπολογία 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σε 
περιπτώσεις που καθορίζονται στη 
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το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, η Αρχή μπορεί, 
κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσοτέρων 
από τις οικείες αρμόδιες αρχές, να 
βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 2. 

Or. en

Τροπολογία 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

(1) Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες οι διατάξεις του άρθρου 1 
παράγραφος 2 αναθέτουν την τελική 
ευθύνη στην αρχή εποπτείας ομίλου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο Solvency II επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της αρχής εποπτείας ομίλου. 
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Παραδείγματος χάριν, η αρχή αυτή λαμβάνει την τελική απόφαση ως προς το εάν θα εγκριθεί το 
"εσωτερικό μοντέλο ομίλου", εάν δεν επιτυγχάνεται συλλογική συμφωνία στο πλαίσιο των 
εποπτικών αρχών. Η αρχή εποπτείας ομίλου είναι αρμόδια για την εποπτεία σε επίπεδο ομίλου. 
Αυτή η σαφής ευθύνη δεν πρέπει να υπονομευθεί από μηχανισμό μέσω του οποίου οι μη 
ικανοποιημένες εθνικές αρχές θα μπορούν να εμπλέκουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) με σκοπό να επιτύχουν διαφορετική απόφαση. 

Τροπολογία 342
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, και δεν 
αναθέτει την τελική ευθύνη στην αρχή 
εποπτείας ομίλου, η Αρχή μπορεί, με δική 
της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος 
μιας ή περισσοτέρων από τις οικείες 
εθνικές εποπτικές αρχές, να αναλάβει να
βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπου η τομεακή νομοθεσία ήδη αναθέτει την τελική αρμοδιότητα σε επόπτη ομίλου, όπως το 
σχέδιο Solvency II πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτός έχει το προβάδισμα έναντι της εξουσίας 
της ΕΕΑ. Αλλιώς, θα υπήρχε κίνδυνος σύγχυσης προβαδίσματος μεταξύ της τομεακής 
νομοθεσίας και των εξουσιών της ΕΕΑ, η οποία σε τελευταία ανάλυση αντλεί τις εξουσίες της 
από την τομεακή νομοθεσία.
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Τροπολογία 343
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε 
περιπτώσεις που καθορίζονται στη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, η Αρχή μπορεί, 
κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσοτέρων 
από τις οικείες αρμόδιες αρχές, να 
βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 344
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, και δεν 
αναθέτει την τελική ευθύνη στην αρχή 
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περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2. 

εποπτείας ομίλου, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες εθνικές εποπτικές αρχές, να 
βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που οι ΕΕΑ θεσπίσουν άμεσα μέτρα κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα 
μπορούσε να τεθεί θέμα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ του εθνικού αρμόδιου καθημερινής 
εποπτείας και της ΕΕΑ. Τούτο θα μπορούσε να ανακύψει με εταιρείες που θα αναγκασθούν να 
προσπαθήσουν να εφαρμόσουν αντικρουόμενες/ανακόλουθες αποφάσεις. Για να αποφεύγεται η 
έλλειψη ασφάλειας δικαίου, όλες οι αποφάσεις πρέπει να απευθύνονται στις εταιρείες μέσω του 
εθνικού επόπτη.

Τροπολογία 345
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 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην
παράγραφο 2.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή, 
με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες εθνικές εποπτικές αρχές, 
αναλαμβάνει να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4.

Or. en
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Τροπολογία 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, και δεν 
αναθέτει την τελική ευθύνη στην αρχή 
εποπτείας ομίλου, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες εθνικές εποπτικές αρχές, να 
βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 2.

Or. it

Αιτιολόγηση

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.
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Τροπολογία 347
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 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή
κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσοτέρων 
από τις οικείες εθνικές εποπτικές αρχές, να 
αναλάβει να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4.

Or. en

Τροπολογία 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 

(1) Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
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περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον 
του ενός τρίτου των οικείων εθνικών
εποπτικών αρχών που απαιτείται για τη 
συνεργασία, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία Solvency II του 2009 επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της αρχής εποπτείας ομίλου 
που γνωρίζει καλά την κατάσταση πραγμάτων. Η αρχή εποπτείας ομίλου είναι αρμόδια για την 
εποπτεία σε επίπεδο ομίλου. Αυτή η σαφής ευθύνη δεν πρέπει να υπονομευθεί από μηχανισμό 
μέσω του οποίου οι μη ικανοποιημένες εθνικές αρχές θα μπορούν να εμπλέκουν την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) με σκοπό να επιτύχουν 
διαφορετική απόφαση. 

Τροπολογία 349
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Αρχή 
μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες εθνικές 
εποπτικές αρχές, να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία 
ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης 
από άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τομείς 
όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από εθνικές εποπτικές αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, και δεν 
αναθέτει την τελική ευθύνη στην αρχή 
εποπτείας ομίλου, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες εθνικές εποπτικές αρχές, να 
βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 2. 



PE439.921v02-00 54/76 AM\811328EL.doc

EL

Or. it

Τροπολογία 350
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 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία, η Αρχή μπορεί να λάβει 
απόφαση με την οποία θα απαιτεί να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να απέχουν 
από ενέργειες, προκειμένου να 
διευθετηθεί το θέμα, σύμφωνα με το
κοινοτικό δίκαιο.

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία, η Αρχή, σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 29 
παράγραφος 1, λαμβάνει απόφαση να 
λύσει τη διαφωνία και να απαιτήσει από 
αυτές να διευθετήσουν το θέμα, σύμφωνα 
με το δίκαιο της Ένωσης, με δεσμευτική 
ισχύ για τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία, η Αρχή μπορεί να λάβει 
απόφαση με την οποία θα απαιτεί να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να απέχουν 
από ενέργειες, προκειμένου να διευθετηθεί 
το θέμα, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία, η Αρχή μπορεί να λάβει 
απόφαση με την οποία θα απαιτεί να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να απέχουν 
από ενέργειες, προκειμένου να διευθετηθεί 
το θέμα, με δεσμευτική ισχύ για τις 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, ώστε να 
εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς το 
δίκαιο της Ένωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία και να προωθηθεί η εμπιστοσύνη 
μεταξύ εποπτικών αρχών, οι αποφάσεις της Αρχής για διευθέτηση διαφωνιών πρέπει να είναι 
δεσμευτικές για τους αποδέκτες τους. Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ δεν επιτρέπει τη χορήγηση 
διακριτικής ευχέρειας στην Αρχή. Η διακριτική ευχέρεια της Αρχής για διευθέτηση διαφωνιών 
επί εποπτικών ζητημάτων δεν μπορεί επομένως να είναι σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο. Η 
διακριτική ευχέρεια για διευθέτηση πρέπει να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
προς το δίκαιο της ΕΕ. 

Τροπολογία 352
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία, η Αρχή μπορεί να λάβει 
απόφαση με την οποία θα απαιτεί να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να απέχουν 
από ενέργειες, προκειμένου να διευθετηθεί 
το θέμα, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία, η Αρχή μπορεί να λάβει 
απόφαση με την οποία θα απαιτεί να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να απέχουν 
από ενέργειες, προκειμένου να διευθετηθεί 
το θέμα, ώστε να διασφαλισθεί η 
συμμόρφωση προς το δίκαιο της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 353
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της 

διαγράφεται
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Αρχής, και έτσι δεν εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος με τις απαιτήσεις που ισχύουν 
άμεσα για αυτό σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, η Αρχή μπορεί να 
εκδώσει μεμονωμένη απόφαση 
απευθυνόμενη προς χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, με την οποία θα απαιτεί να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής 
κάθε πρακτικής. 

Or. en

Τροπολογία 354
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 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της 
Αρχής, και έτσι δεν εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος με τις απαιτήσεις που ισχύουν 
άμεσα για αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, η Αρχή μπορεί να εκδώσει
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα 
απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής.

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια εθνική 
εποπτική αρχή δεν συμμορφωθεί με την 
απόφαση της Αρχής, και έτσι δεν 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση 
συμμετέχοντος στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές με τις απαιτήσεις που ισχύουν 
άμεσα για αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, η Αρχή εκδίδει
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
συμμετέχοντα στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, με την οποία θα απαιτεί να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής.
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Τροπολογία 355
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 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή συμβάλλει στην προώθηση της 
αποδοτικής και συνεπούς λειτουργίας των 
σωμάτων εποπτών και στην ενίσχυση της 
συνέπειας στην εφαρμογή της κοινοτικής
νομοθεσίας στα σώματα αυτά.

1. Η Αρχή συμβάλλει στην προώθηση και 
παρακολούθηση της αποδοτικής, 
αποτελεσματικής και συνεπούς 
λειτουργίας των σωμάτων εποπτών που 
αναφέρονται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ και 
στην ενίσχυση της συνέπειας στην 
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στα 
σώματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 356
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές 
που λειτουργούν στο πλαίσιο σωμάτων 
εποπτών, η Αρχή καθορίζει και 
συγκεντρώνει όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές, προκειμένου να διευκολύνει το έργο 
των σωμάτων εποπτών.

3. Η Αρχή επικουρεί τις εποπτικές αρχές 
που λειτουργούν στο πλαίσιο σωμάτων 
εποπτών, καθορίζει και συγκεντρώνει όλες 
τις απαιτούμενες πληροφορίες από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές, προκειμένου να 
διευκολύνει το έργο των σωμάτων 
εποπτών. Η Αρχή λαμβάνει πλήρως 
υπόψη τις ισχύουσες διευθετήσεις μεταξύ 
των αρμόδιων εθνικών αρχών και 
εποπτικών αρχών τρίτων χωρών, και 
αναγνωρίζει τις κύριες ομάδες 
διαχείρισης κρίσεων διεθνών φορέων, 
που έχουν πλήρη πρόσβαση στις 
πληροφορίες. Η Αρχή είναι μέλος των 
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ομάδων διαχείρισης κρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 357
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα κεντρικό 
σύστημα ώστε να έχουν πρόσβαση στις εν 
λόγω πληροφορίες οι εθνικές εποπτικές 
αρχές που λειτουργούν στο πλαίσιο 
σωμάτων εποπτών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 358
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 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Αρχή μπορεί να εκδίδει τεχνικούς
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις, τα οποία εγκρίνει βάσει των 
άρθρων 7 και 8, με στόχο την εναρμόνιση 
της εποπτικής λειτουργίας και των 
βέλτιστων πρακτικών που έχουν εγκριθεί 
από τα σώματα εποπτών.

Or. en
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Τροπολογία 359
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένας νομικά δεσμευτικός ρόλος 
μεσολάβησης πρέπει να επιτρέπει στις 
νέες Αρχές να επιλύουν διαφορές μεταξύ 
των εθνικών αρμοδίων αρχών σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να μπορεί να επιλύει μια (σε εξέλιξη) διαφωνία μεταξύ δύο εποπτών σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 11. 

Τροπολογία 360
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 12 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ένας νομικά δεσμευτικός ρόλος 
μεσολάβησης πρέπει να επιτρέπει στις 
νέες Αρχές να επιλύουν διαφορές μεταξύ 
των εθνικών εποπτικών αρχών σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 11. Όταν 
δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη 
συμφωνίας μεταξύ των εποπτών ενός 
διασυνοριακού ιδρύματος, η Αρχή 
διαθέτει την εξουσία να λάβει εποπτικές 
αποφάσεις οι οποίες είναι άμεσα 
εφαρμοστέες στο εν λόγω ίδρυμα.

Or. en
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Τροπολογία 361
Kay Swinburne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση

Οι εθνικές αρχές ασκούν προληπτική 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση
Η Αρχή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και τις 
αρμόδιες αρχές, αναπτύσσει ένα πρότυπο 
πληροφόρησης για τα σημαντικά 
ιδρύματα, ώστε να εξασφαλίζεται υγιής 
διαχείριση του συστημικού κινδύνου 
τους.
Για να συμβάλει στην προστασία των 
ευρωπαίων καταθετών, η Αρχή 
διευκολύνει τον καλύτερο συντονισμό 
μεταξύ των καθεστώτων εγγύησης των 
καταθέσεων που λειτουργούν σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Εξέλιξη της Αρχής

Η Αρχή εξελίσσεται σύμφωνα με τις 
αναγνωριζόμενες στην Ένωση και σε 
διεθνές επίπεδο βέλτιστες πρακτικές. Μια 
τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η 
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δημιουργία ενός νέου επιπέδου άμεσης 
εποπτείας από την Αρχή. Για να 
αποφευχθούν στρεβλώσεις σε διεθνές 
επίπεδο, αλλά και για να ενισχυθεί το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, η 
θέσπιση της άμεσης εποπτείας πρέπει να 
εξετασθεί και να αξιολογηθεί προσεκτικά, 
ώστε μια τέτοια ενέργεια να προσθέσει 
αξία στην εποπτεία των μεγάλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πολλά 
από τα οποία έχουν παγκόσμια εμβέλεια 
και δραστηριοποιούνται στην Ένωση. 
Αυτό ισχύει κυρίως για τα μεγάλου 
μεγέθους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που αναπτύσσουν δραστηριότητες 
χονδρικής τραπεζικής ή άλλες ευαίσθητες 
δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους 
στην εσωτερική αγορά, καθώς και τα 
συστημικής σημασίας χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που έχουν προσδιορισθεί και 
ταυτοποιηθεί ως τέτοια σε διεθνές 
επίπεδο. Το ζήτημα αυτό ερευνάται 
περαιτέρω κατά την πρώτη επανεξέταση 
του παρόντος κανονισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 66, η οποία 
πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο 
εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
του.

Or. en

Τροπολογία 363
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 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση
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1. Οι εθνικές αρχές ασκούν προληπτική 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση 
ενεργώντας ως εντολοδόχοι της Αρχής 
και ακολουθώντας τις οδηγίες της, ώστε 
να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των ίδιων 
εποπτικών κανόνων σε ολόκληρη την 
Ένωση. 
2. Η Αρχή υποβάλλει το σχέδιο εποπτικών 
κανόνων της στην Επιτροπή και, 
συγχρόνως, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή εγκρίνει 
το σχέδιο εποπτικών κανόνων σύμφωνα 
με τη διαδικασία που εκτίθεται στο 
άρθρο 7 ή 8. 
3. Με απόφαση του συμβουλίου εποπτών, 
που λαμβάνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 29 παράγραφος 1, 
προσδιορίζονται τα σημαντικά 
ασφαλιστικά ιδρύματα με ενωσιακή 
διάσταση. Τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό αυτών των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια που 
καθορίστηκαν από το Συμβούλιο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την 
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών.
4. Η Αρχή, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου, αναπτύσσει ένα πρότυπο 
πληροφόρησης για τα σημαντικά 
ασφαλιστικά ιδρύματα, ώστε να 
εξασφαλίζεται υγιής διαχείριση του 
συστημικού κινδύνου τους. 
5. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνυπευθυνότητα των ασφαλιστικών 
ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση, να 
προστατευθούν τα συμφέροντα των 
ασφαλιζόμενων και δικαιούχων της 
Ένωσης και να μειωθεί το κόστος μιας 
συστημικής χρηματοπιστωτικής κρίσης 
για τους φορολογουμένους, συγκροτείται 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης 
Ασφάλισης ("το Σύστημα"). Το Σύστημα 
συμμετέχει στη βοήθεια προς τα 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 
Ένωσης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
όταν αυτές ενδέχεται να απειλήσουν τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της 
ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς της 
Ένωσης. Το Σύστημα χρηματοδοτείται 
από εισφορές των ιδρυμάτων αυτών. Οι 
εν λόγω εισφορές αντικαθιστούν εκείνες 
που καταβάλλονται σε εθνικά συστήματα 
ασφάλισης και εγγύησης παρόμοιας 
φύσης.
6. Οσάκις οι επισωρευμένοι πόροι από τις 
εισφορές των ασφαλιστών δεν επαρκούν 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της κρίσης, το Σύστημα μπορεί να 
αυξήσει τους πόρους του μέσω της 
έκδοσης δανειακών τίτλων. Τα κράτη 
μέλη μπορούν, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, να διευκολύνουν την έκδοση 
δανειακών τίτλων από το Σύστημα με 
εγγυήσεις, έναντι τέλους που αντανακλά 
δεόντως τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Οι 
εγγυήσεις αυτές επιμερίζονται στα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τα κριτήρια της 
παραγράφου 7.
7. Όταν, σε εξαιρετικές, ακραίες 
περιστάσεις και σε πλαίσιο συστημικής 
κρίσης, ένα ή περισσότερα ιδρύματα 
αδυνατούν να λειτουργήσουν και οι 
διαθέσιμοι πόροι είναι ανεπαρκείς, τα 
πληττόμενα κράτη μέλη χειρίζονται το 
βάρος αυτό σύμφωνα με τα κριτήρια που 
καθορίζονται σε καταλλήλως 
τροποποιημένο μνημόνιο συνεννόησης.
8. Για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
της Ένωσης που συμμετέχουν στο 
Σύστημα, η συμμετοχή αυτή αντικαθιστά 
τη συμμετοχή στα υπάρχοντα εθνικά 
συστήματα εγγύησης ασφάλισης. Το 
Σύστημα διοικείται από συμβούλιο 
διοριζόμενο από την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεις και 
Επαγγελματικές Συντάξεις) για πενταετή 
θητεία. Τα μέλη του συμβουλίου 
επιλέγονται μεταξύ του ανθρώπινου 
δυναμικού των εθνικών αρχών. Το 
Σύστημα συγκροτεί επίσης γνωμοδοτικό
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συμβούλιο απαρτιζόμενο από τα 
ασφαλιστικά ιδρύματα που συμμετέχουν 
στο Σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 364
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 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση

1. Για την εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με 
ενωσιακή διάσταση που λειτουργούν στην 
Ένωση η Αρχή ενεργεί ως επικεφαλής 
αρμόδια αρχή. Η Αρχή ενεργεί μέσω των 
εθνικών αρμόδιων αρχών, οι οποίες 
ενεργούν ως εξουσιοδοτημένες αρχές.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
τα άρθρα 7α έως 7δ, για να ορίσει τα 
χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση. Οι 
πράξεις αυτές παίρνουν μορφή απόφασης 
και περιέχουν κατάλογο ιδρυμάτων τα 
οποία θεωρούνται χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα με ενωσιακή διάσταση που 
λειτουργούν στην Ένωση. 
3. Στα κριτήρια για τον προσδιορισμό 
αυτών των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων συγκαταλέγονται τουλάχιστον 
τα ακόλουθα: μερίδιο αγοράς στα κράτη 
μέλη όπου αναπτύσσει δραστηριότητα το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σύνολο 
ενεργητικού, μερίδιο αγοράς του συνόλου 
των στοιχείων ενεργητικού στην Ένωση, 
και τελική ιδιοκτησία με βάση εντός ή 
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εκτός ΕΕ.
Εάν ένα τέτοιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
καλύπτει διαφορετικούς τομείς, η 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Μικτή 
Επιτροπή) αποφασίζει ποιο μέρος της 
Αρχής θα ενεργεί ως επικεφαλής αρμόδια 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 365
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 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
Εποπτεία των διασυνοριακών

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνυπευθυνότητα των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με 
ενωσιακή διάσταση, να προστατευθούν 
τα συμφέροντα των ευρωπαίων 
καταθετών και να μειωθεί το κόστος μιας 
συστημικής χρηματοπιστωτικής κρίσης 
για τους φορολογουμένους, συγκροτείται 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Προστασίας ("Ταμείο"). Το Ταμείο 
συμμετέχει στη βοήθεια προς τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 
Ένωσης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
όταν αυτές οι δυσκολίες θα ήταν δυνατόν 
να απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της ενιαίας 
χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης. 
Το Ταμείο χρηματοδοτείται από εισφορές 
των ιδρυμάτων αυτών. Οι εν λόγω 
εισφορές είναι δυνατόν να αντικαθιστούν 
εκείνες που καταβάλλονται σε εθνικά 
ταμεία παρόμοιας φύσης.
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2. Οσάκις οι επισωρευμένοι πόροι από τις 
εισφορές των συμμετεχόντων στην αγορά 
δεν επαρκούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κρίσης, το Ταμείο 
μπορεί να αυξάνει τους πόρους του μέσω 
της έκδοσης δανειακών τίτλων. Τα κράτη 
μέλη μπορούν, σε εξαιρετικές
περιστάσεις, να διευκολύνουν την έκδοση 
δανειακών τίτλων από το Ταμείο με 
εγγυήσεις, έναντι τέλους που αντανακλά 
δεόντως τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Οι 
εγγυήσεις αυτές επιμερίζονται στα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τα κριτήρια της 
παραγράφου 3.
3. Όταν, σε εξαιρετικές, ακραίες 
περιστάσεις και σε πλαίσιο συστημικής 
κρίσης, ένα ή περισσότερα ιδρύματα 
αδυνατούν να λειτουργήσουν και οι 
διαθέσιμοι πόροι είναι ανεπαρκείς, τα 
πληττόμενα κράτη μέλη χειρίζονται το 
βάρος αυτό σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια: οικονομικός αντίκτυπος της 
κρίσης στα πληττόμενα κράτη μέλη, και 
καταθέσεις, στοιχεία ενεργητικού και 
διανομή αυτών των εισοδηματικών ροών 
των πληττόμενων ιδρυμάτων.
4. Για τα ιδρύματα της Ένωσης που 
συμμετέχουν στο Ταμείο, η συμμετοχή 
αυτή αντικαθιστά τη συμμετοχή στα 
υπάρχοντα εθνικά συστήματα. Το Ταμείο 
διοικείται από συμβούλιο διοριζόμενο 
από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Κινητές Αξίες και Αγορές) για πενταετή 
θητεία. Τα μέλη του συμβουλίου 
επιλέγονται μεταξύ του ανθρώπινου 
δυναμικού των εθνικών αρχών. Το 
Ταμείο συγκροτεί επίσης ένα 
γνωμοδοτικό συμβούλιο απαρτιζόμενο 
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμμετέχουν στο Ταμείο.

Or. en
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Τροπολογία 366
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν, 
κατόπιν διμερούς συμφωνίας, να 
αναθέτουν καθήκοντα και αρμοδιότητες σε 
άλλες εθνικές εποπτικές αρχές. 

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
αρμόδιες αρχές να αναθέτουν καθήκοντα 
και αρμοδιότητες σε άλλες εθνικές 
εποπτικές αρχές, κατόπιν διμερούς 
συμφωνίας, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο. Τα κράτη μέλη μπορεί να ορίσουν 
ειδικές ρυθμίσεις προς τις οποίες πρέπει 
να συμμορφώνονται πριν οι αρμόδιες 
αρχές τους συμμετάσχουν στις σχετικές 
συμφωνίες και μπορεί να περιορίσουν το 
εύρος της ανάθεσης σε ό,τι είναι 
απαραίτητο για αποτελεσματική εποπτεία 
των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 367
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν, 
κατόπιν διμερούς συμφωνίας, να 
αναθέτουν καθήκοντα και αρμοδιότητες σε 
άλλες εθνικές εποπτικές αρχές. 

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, κατόπιν 
συμφωνίας, να αναθέτουν καθήκοντα και 
αρμοδιότητες σε άλλες αρμόδιες αρχές. 

Or. en
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Τροπολογία 368
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή διευκολύνει την ανάθεση 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών, εντοπίζοντας τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που 
μπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από 
κοινού, καθώς επίσης προωθώντας 
βέλτιστες πρακτικές. 

2. Η Αρχή διευκολύνει την ανάθεση 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών, εντοπίζοντας τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που 
μπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από 
κοινού, καθώς επίσης προωθώντας 
βέλτιστες πρακτικές και ετοιμάζοντας τα 
κατάλληλα πλαίσια. 

Or. en

Τροπολογία 369
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή διευκολύνει την ανάθεση 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών, εντοπίζοντας τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που 
μπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από 
κοινού, καθώς επίσης προωθώντας 
βέλτιστες πρακτικές. 

2. Η Αρχή ενθαρρύνει και διευκολύνει την 
ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, 
εντοπίζοντας τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες που μπορούν να ανατεθούν ή 
να ασκηθούν από κοινού, καθώς επίσης 
προωθώντας βέλτιστες πρακτικές. 

Or. en
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Τροπολογία 370
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων έχει ως 
αποτέλεσμα την ανακατανομή των 
αρμοδιοτήτων που ορίζονται στην 
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2. Το εφαρμοστέο δίκαιο 
στη δικαιοδοσία της εξουσιοδοτούμενης 
αρχής διέπει τη διαδικασία, την επιβολή 
και τον διοικητικό και δικαστικό έλεγχο 
σχετικά με τις ανατεθείσες αρμοδιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Τροπολογία 371
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή δημοσιεύει κάθε συμφωνία 
ανάθεσης που συνάπτεται από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές χρησιμοποιώντας τα 
κατάλληλα μέσα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η σωστή ενημέρωση όλων 

Η Αρχή δημοσιεύει κάθε συμφωνία 
ανάθεσης που συνάπτεται από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές χρησιμοποιώντας τα 
κατάλληλα μέσα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η σωστή ενημέρωση όλων 
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των ενδιαφερόμενων μερών. των ενδιαφερόμενων μερών. Οι συμφωνίες 
αυτές αναφέρονται στην αντίστοιχη 
ευθύνη των εμπλεκομένων αρμοδίων 
αρχών.

Or. en

Τροπολογία 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Απαγορεύονται οι διμερείς συμφωνίες 
για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ιδρύματα 
προσδιοριζόμενα ως σημαντικά 
διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 12α.

Or. en

Τροπολογία 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ενθαρρύνει την ανάδειξη των 
βέλτιστων πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένου του αποδοτικού 
και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ 
των εθνικών αρχών και των 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών
και των ενώσεων που εκπροσωπούν τους 
μισθωτούς του κλάδου ως συστατικά 
στοιχεία μια κοινής εποπτικής 
νοοτροπίας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σε εθνικό επίπεδο εποπτικές αρχές μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τη συμμετοχή στο έργο 
τους των σχετικών κύκλων συμφερόντων όπως είναι οι υπάλληλοι και οι καταναλωτές. Οι 
μισθωτοί που εργάζονται στον κλάδο μπορούν να προσφέρουν σημαντικές γνώσεις στις 
τρέχουσες εμπορικές πρακτικές των εταιριών -διάρθρωση αμοιβών, συστήματα κινήτρων, 
προσόντα, συνθήκες εργασίας- και στην επίδραση αυτών των πρακτικών επί του προφίλ 
κινδύνων της εταιρίας.

Τροπολογία 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) διασφαλίζει ότι οι αρχές θα 
λαμβάνουν υπόψη τους τις πληροφορίες 
που δίνουν οι υπάλληλοι για τις εμπορικές 
πρακτικές των εταιριών σε ό,τι αφορά 
διάρθρωση αμοιβών, κίνητρα, προσόντα 
και συνθήκες εργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σε εθνικό επίπεδο εποπτικές αρχές μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τη συμμετοχή στο έργο 
τους των σχετικών κύκλων συμφερόντων όπως είναι οι υπάλληλοι και οι καταναλωτές. Οι 
μισθωτοί που εργάζονται στον κλάδο μπορούν να προσφέρουν σημαντικές γνώσεις στις 
τρέχουσες εμπορικές πρακτικές των εταιριών -διάρθρωση αμοιβών, συστήματα κινήτρων, 
προσόντα, συνθήκες εργασίας- και στην επίδραση αυτών των πρακτικών επί του προφίλ 
κινδύνων της εταιρίας.
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Τροπολογία 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συμβάλλει στην κατάρτιση 
ομοιόμορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων υποβολής εκθέσεων·

(γ) συμβάλλει στην κατάρτιση 
ομοιόμορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων υποβολής εκθέσεων και των 
λογιστικών κανόνων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σε εθνικό επίπεδο εποπτικές αρχές μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τη συμμετοχή στο έργο 
τους των σχετικών κύκλων συμφερόντων όπως είναι οι υπάλληλοι και οι καταναλωτές. Οι 
μισθωτοί που εργάζονται στον κλάδο μπορούν να προσφέρουν σημαντικές γνώσεις στις 
τρέχουσες εμπορικές πρακτικές των εταιριών -διάρθρωση αμοιβών, συστήματα κινήτρων, 
προσόντα, συνθήκες εργασίας- και στην επίδραση αυτών των πρακτικών επί του προφίλ 
κινδύνων της εταιρίας.

Τροπολογία 376
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συμβάλλει στην κατάρτιση 
ομοιόμορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων υποβολής εκθέσεων·

(γ) συμβάλλει στην παροχή συμβουλών 
στους κατάλληλους ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς φορείς για να βοηθήσει στην 
προώθηση της κατάρτισης ομοιόμορφων 
εποπτικών κανόνων υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
υποβολής εκθέσεων και των λογιστικών 
κανόνων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕΑ πρέπει να παρέχει συμβουλές στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς έκδοσης 
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προτύπων όποτε απαιτείται εναρμόνιση των διεθνών προτύπων, αλλά δεν θα εμπλέκεται η ίδια 
στην κατάρτιση νέων προτύπων όταν αυτό το καθήκον έχει ήδη ανατεθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό 
ή διεθνή οργανισμό.

Τροπολογία 377
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) επανεξετάζει την εφαρμογή των 
συναφών τεχνικών κανόνων που 
εκδόθηκαν από την Επιτροπή, των 
κατευθυντηρίων γραμμών και των 
συστάσεων που εξέδωσε η Αρχή, και 
προτείνει τροποποιήσεις, αν κρίνει 
σκόπιμο·

(δ) επανεξετάζει την εφαρμογή των 
συναφών κανόνων που εκδόθηκαν ή 
προσυπογράφηκαν από την Επιτροπή, των 
κατευθυντηρίων γραμμών και των 
συστάσεων που εξέδωσε η Αρχή, και 
προτείνει τροποποιήσεις, αν κρίνει 
σκόπιμο·

Or. en

Τροπολογία 378
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή πραγματοποιεί περιοδικά 
αναλύσεις με ομότιμη αξιολόγηση 
ορισμένων ή όλων των δραστηριοτήτων 
των εθνικών εποπτικών αρχών, για την 
περαιτέρω βελτίωση της συνέπειας στα 
αποτελέσματα των εποπτικών ελέγχων. 
Προς το σκοπό αυτό η Αρχή αναπτύσσει 
μεθόδους που θα καταστήσουν δυνατή την 
αντικειμενική αξιολόγηση και τη σύγκριση 
μεταξύ των αρχών που εξετάζονται.

1. Η Αρχή διοργανώνει και διεξάγει 
περιοδικά αναλύσεις με ομότιμη 
αξιολόγηση ορισμένων ή όλων των 
δραστηριοτήτων των εθνικών εποπτικών 
αρχών, για την περαιτέρω βελτίωση της 
συνέπειας στα αποτελέσματα των 
εποπτικών ελέγχων. Προς το σκοπό αυτό η 
Αρχή αναπτύσσει μεθόδους που θα 
καταστήσουν δυνατή την αντικειμενική 
αξιολόγηση και τη σύγκριση μεταξύ των 
αρχών που εξετάζονται.

Or. en
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Τροπολογία 379
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επάρκεια των θεσμικών ρυθμίσεων, 
της στελέχωσης και της πείρας του 
προσωπικού της εθνικής εποπτικής αρχής, 
ειδικώς όσον αφορά την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 και 
την ικανότητα αντίδρασης στις εξελίξεις 
της αγοράς·

(α) επάρκεια των ρυθμίσεων σχετικών με 
τους πόρους και τη διακυβέρνηση της 
εθνικής εποπτικής αρχής, ειδικώς όσον 
αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων και της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 και 
την ικανότητα αντίδρασης στις εξελίξεις 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 380
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βαθμός σύγκλισης που επιτεύχθηκε 
στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας 
και στην εποπτική πρακτική, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
κανόνων, των κατευθυντηρίων γραμμών 
και των συστάσεων που εκδόθηκαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8, και βαθμός 
στον οποίο η εποπτική πρακτική 
επιτυγχάνει τους στόχους που ορίζονται 
από το κοινοτικό δίκαιο·

β) βαθμός σύγκλισης που επιτεύχθηκε 
στην εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης και στην εποπτική πρακτική, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών 
και εποπτικών τεχνικών κανόνων, των 
κατευθυντηρίων γραμμών και των 
συστάσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα 
άρθρα 7 και 8, και βαθμός στον οποίο η 
εποπτική πρακτική επιτυγχάνει τους 
στόχους που ορίζονται από το δίκαιο της 
Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει της ομότιμης αξιολόγησης, η 
Αρχή μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς τις 
οικείες εθνικές εποπτικές αρχές.

3. Βάσει της αξιολόγησης από ομοτίμους, η 
Αρχή μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 8 προς τις οικείες αρμόδιες αρχές, ή 
να εγκρίνει αποφάσεις απευθυνόμενες 
στις αρμόδιες αρχές ή να εγκρίνει σχέδια 
τεχνικών κανόνων σύμφωνα με τα άρθρα 
7 έως 7δ.

Or. en

Τροπολογία 382
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει της ομότιμης αξιολόγησης, η 
Αρχή μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς τις 
οικείες εθνικές εποπτικές αρχές.

3. Βάσει της αξιολόγησης από ομοτίμους, η 
Αρχή μπορεί να εκδίδει συστάσεις ή να 
λαμβάνει άλλα ενδεδειγμένα μέτρα προς 
τις οικείες εθνικές εποπτικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 383
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Αρχή δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα 
των αξιολογήσεων από ομοτίμους και τις 
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βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να 
εντοπισθούν μέσα από αυτές τις 
αξιολογήσεις από ομοτίμους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προαχθεί η διαφάνεια, το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων από ομοτίμους και οι βέλτιστες 
πρακτικές που μπορούν να εντοπισθούν μέσω αυτών των αξιολογήσεων από ομοτίμους πρέπει
να δημοσιοποιούνται.


