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Τροπολογία 412
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν μια αρμόδια 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 αρμόδια αρχή δεν έχει 
εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει τις νομικά 
δεσμευτικές πράξεις και τη νομοθεσία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2 κατά τρόπο που φαίνεται 
ότι παραβιάζει τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής 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 413
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπής εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων

Παραβίαση της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Αν μια αρμόδια 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. 

Αν μια αρμόδια αρχή δεν έχει εφαρμόσει 
σωστά τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 
κατά τρόπο που φαίνεται ότι παραβιάζει 
τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 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 
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που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 1. Αν μια αρμόδια 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 αρμόδια 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, η Αρχή πρέπει να 
έχει την εξουσία να διερευνά τυχόν δυνητικές παραβιάσεις κατά την εφαρμογή τους.

Τροπολογία 415
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων 
αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής, ή κατόπιν 
ιδίας πρωτοβουλίας, και αφού 
προηγουμένως ενημερώσει την οικεία 

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων 
αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου, της ομάδας 
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αρμόδια αρχή, η Αρχή μπορεί να 
διερευνήσει την κατ’ ισχυρισμό 
εσφαλμένη εφαρμογή της κοινοτικής
νομοθεσίας.

συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα, ή 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, και αφού 
προηγουμένως ενημερώσει την οικεία 
αρμόδια αρχή, η Αρχή μπορεί να 
διερευνήσει την κατ’ ισχυρισμό 
παραβίαση ή μη εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 416
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων 
αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της ομάδας 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα, ή 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, και αφού 
προηγουμένως ενημερώσει την οικεία 
αρμόδια αρχή, η Αρχή μπορεί να 
διερευνήσει την κατ’ ισχυρισμό 
εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγοντες της αγοράς μπορούν εύκολα να ελέγξουν πώς έχει εφαρμοστεί ο κανονισμός της 
ΕΕ στα κράτη μέλη, επομένως η ομάδα συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Προκειμένου να 
διατηρηθεί η θεσμική ισορροπία, πρέπει να είναι δυνατή η έναρξη ερευνών επίσης κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 417
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 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων 
αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της ομάδας 
συμφεροντούχων του τραπεζικού τομέα, ή 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, και αφού 
προηγουμένως ενημερώσει την οικεία 
αρμόδια αρχή, η Αρχή μπορεί να 
διερευνήσει την κατ’ ισχυρισμό 
εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος στο αρχικό κείμενο.

Τροπολογία 418
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων 
αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου, ή κατόπιν ιδίας 
πρωτοβουλίας, και αφού προηγουμένως 
ενημερώσει την οικεία αρμόδια αρχή, η 
Αρχή μπορεί να διερευνήσει την κατ’ 
ισχυρισμό εσφαλμένη εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 419
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αρμόδια 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 αρμόδια αρχή να προβεί 
στις ενέργειες που απαιτούνται για να 
συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Εάν η αρμόδια 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 αρμόδια 
αρχή να προβεί στις ενέργειες που 
απαιτούνται για να συμμορφωθεί με το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
επίσημη γνώμη της Επιτροπής λαμβάνει 
υπόψη τη σύσταση της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αρμόδια 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 αρμόδια αρχή να προβεί 
στις ενέργειες που απαιτούνται για να 
συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Εάν η αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί 
με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της σύστασης της Αρχής, η 
Αρχή λαμβάνει απόφαση θέτοντας τη 
σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας υπό 
διερεύνηση.

Or. en



PE440.017v02-00 8/80 AM\812976EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου 
όσον αφορά την εφαρμογή του ενιαίου εποπτικού κανονισμού της ΕΕ, πρέπει να προβλέπεται η 
Αρχή να μπορεί να διορθώνει τυχόν ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με τις προτεινόμενες τροπολογίες θα αποφεύγεται επιπλέον τυχόν περιττή παρέμβαση 
της Επιτροπής, καθώς δεν επηρεάζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
η οποία αφήνει τις εθνικές αρχές ελεύθερες να διορθώσουν την παραβίαση μέσω συμμόρφωσης 
με τη σύσταση της ΕΑΤ εντός ενός μηνός.

Τροπολογία 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αρμόδια 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 αρμόδια αρχή να προβεί 
στις ενέργειες που απαιτούνται για να 
συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Εάν η αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί 
με την κοινοτική νομοθεσία εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
σύστασης της Αρχής, η Αρχή λαμβάνει
απόφαση θέτοντας τη σωστή εφαρμογή 
της νομοθεσίας υπό διερεύνηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου 
όσον αφορά την εφαρμογή του ενιαίου εποπτικού κανονισμού της ΕΕ, πρέπει να προβλέπεται η 
Αρχή να μπορεί να διορθώνει τυχόν ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με τις προτεινόμενες τροπολογίες θα αποφεύγεται επιπλέον τυχόν περιττή παρέμβαση 
της Επιτροπής, καθώς δεν επηρεάζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
η οποία αφήνει τις εθνικές αρχές ελεύθερες να διορθώσουν την παραβίαση μέσω συμμόρφωσης 
με τη σύσταση της ΕΑΤ εντός ενός μηνός.
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Τροπολογία 422
Marta Andreasen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αρμόδια 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 αρμόδια αρχή να προβεί 
στις ενέργειες που απαιτούνται για να 
συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Εάν η αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί 
με την κοινοτική νομοθεσία εντός ενός 
μηνός από την παραλαβή της σύστασης 
της Αρχής, η Αρχή μπορεί να λάβει 
απόφαση και να απαιτεί από την αρμόδια 
αρχή να προβεί στις ενέργειες που 
απαιτούνται για να συμμορφωθεί με το 
κοινοτικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Εποπτική Αρχή πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την αρμόδια εθνική αρχή στον τομέα 
αρμοδιότητάς της.

Τροπολογία 423
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 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 ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου 
όσον αφορά την εφαρμογή του ενιαίου εποπτικού κανονισμού της ΕΕ, πρέπει να προβλέπεται η 
Αρχή να μπορεί να διορθώνει τυχόν ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με τις προτεινόμενες τροπολογίες θα αποφεύγεται επιπλέον τυχόν περιττή παρέμβαση 
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της Επιτροπής, καθώς δεν επηρεάζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
η οποία αφήνει τις εθνικές αρχές ελεύθερες να διορθώσουν την παραβίαση μέσω συμμόρφωσης 
με τη σύσταση της ΕΑΤ εντός ενός μηνός.

Τροπολογία 424
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 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 Επιτροπή εκδίδει την επίσημη αυτή 
γνώμη το αργότερο εντός ενός μηνός από 
την έκδοση της σύστασης. Η Επιτροπή 
μπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό 
διάστημα κατά ένα μήνα. 

Or. en

Τροπολογία 425
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 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 ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου 
όσον αφορά την εφαρμογή του ενιαίου εποπτικού κανονισμού της ΕΕ, πρέπει να προβλέπεται η 
Αρχή να μπορεί να διορθώνει τυχόν ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με τις προτεινόμενες τροπολογίες θα αποφεύγεται επιπλέον τυχόν περιττή παρέμβαση 
της Επιτροπής, καθώς δεν επηρεάζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
η οποία αφήνει τις εθνικές αρχές ελεύθερες να διορθώσουν την παραβίαση μέσω συμμόρφωσης 
με τη σύσταση της ΕΑΤ εντός ενός μηνός.
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Τροπολογία 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην Αρχή
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου 
όσον αφορά την εφαρμογή του ενιαίου εποπτικού κανονισμού της ΕΕ, πρέπει να προβλέπεται η 
Αρχή να μπορεί να διορθώνει τυχόν ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με τις προτεινόμενες τροπολογίες θα αποφεύγεται επιπλέον τυχόν περιττή παρέμβαση 
της Επιτροπής, καθώς δεν επηρεάζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
η οποία αφήνει τις εθνικές αρχές ελεύθερες να διορθώσουν την παραβίαση μέσω συμμόρφωσης 
με τη σύσταση της ΕΑΤ εντός ενός μηνός.

Τροπολογία 427
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην Αρχή
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα 
ηθικού κινδύνου.

Or. en
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Τροπολογία 428
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 αρμόδια 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 αρμόδια αρχή 
ενημερώνει 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 ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου 
όσον αφορά την εφαρμογή του ενιαίου εποπτικού κανονισμού της ΕΕ, πρέπει να προβλέπεται η 
Αρχή να μπορεί να διορθώνει τυχόν ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 429
Olle Schmidt

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 αρμόδια 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 αρμόδια 
αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και 
η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πιστεύω ότι είναι ορθό οι ΕΕΑ να εκδίδουν άμεσα δεσμευτικές αποφάσεις σχετικά με 
μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δεδομένου ότι η εθνική αρμόδια αρχή είναι 
υπεύθυνη για την καθημερινή εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προτιμάται από 
νομικής πλευράς η ΕΕΑ να υποχρεώνει την εθνική αρχή να τροποποιεί τις πρακτικές της 
αγοράς μετά από απόφαση επί διαφωνίας σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 430
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 αρμόδια 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 αρμόδια 
αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να 

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

Or. en

Τροπολογία 431
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια 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 αρμόδια 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 

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, όπου 
αυτή η μη συμμόρφωση επηρεάζει 
σημαντικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
των κρατών μελών πέραν αυτού της 
σχετικής αρμόδιας αρχής, και εάν 
απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της μη 
συμμόρφωσης από την εν λόγω αρμόδια 
αρχή προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια 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 αρμόδια 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

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια 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 αρμόδια 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 εκδίδει, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, μεμονωμένη 
απόφαση απευθυνόμενη προς 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα 
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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.

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

Η εξουσία έκδοσης μεμονωμένων αποφάσεων που ισχύουν άμεσα για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την 
ικανότητα της ΕΑΤ να διερευνά την κατ’ ισχυρισμό παραβίαση ή μη εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των νόμων και των τεχνικών 
κανόνων της ΕΕ σε όλες τις δικαιοδοσίες της ΕΕ προωθώντας ίσους όρους ανταγωνισμού.

Τροπολογία 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια 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 αρμόδια 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 

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια 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 αρμόδια 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 εκδίδει, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, μεμονωμένη 
απόφαση απευθυνόμενη προς 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα 
απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
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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.

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 
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 434
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια 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 αρμόδια 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 

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια αρμόδια 
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 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 
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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.

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 δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής.

Or. en

Τροπολογία 435
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια 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 αρμόδια 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, αν μια αρμόδια 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 αρμόδια 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιοριστικός όρος «αν οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα» πρέπει να διατηρηθεί στο κείμενο για νομικούς λόγους.

Τροπολογία 436
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 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

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 437
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος 2 a (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, εξ ονόματος της Αρχής, 
επιβαρύνεται με τυχόν νομικά ή 
δικαστικά έξοδα που συνεπάγεται η 
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
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Or. en

Τροπολογία 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με βάση 
την παράγραφο 6 ισχύουν, στην 
περίπτωση αυτήν, για όλα τα σχετικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στη δικαιοδοσία 
όπου διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις όπου η Αρχή εκδίδει 
μεμονωμένη απόφαση που απευθύνεται προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η απόφαση αυτή 
πρέπει να ισχύει επίσης για όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της αγοράς, εγχώριους και 
διασυνοριακούς, που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω κράτος μέλος. Σε ενέργειες που 
αναλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή ως συνέχεια στις αποφάσεις της Αρχής πρέπει να 
εφαρμόζεται η αρχή «συμμόρφωση ή εξηγήσεις» και να μην αρκεί απλώς οι ενέργειες να είναι 
«συμβατές» με τις αποφάσεις αυτές.

Τροπολογία 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με βάση 
την παράγραφο 6 ισχύουν, στην 
περίπτωση αυτήν, για όλα τα σχετικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στη δικαιοδοσία 
όπου διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις όπου η Αρχή εκδίδει 
μεμονωμένη απόφαση που απευθύνεται προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η απόφαση αυτή 
πρέπει να ισχύει επίσης για όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της αγοράς, εγχώριους και 
διασυνοριακούς, που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω κράτος μέλος. Σε ενέργειες που 
αναλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή ως συνέχεια στις αποφάσεις της Αρχής πρέπει να 
εφαρμόζεται η αρχή «συμμόρφωση ή εξηγήσεις» και να μην αρκεί απλώς οι ενέργειες να είναι 
«συμβατές» με τις αποφάσεις αυτές.

Τροπολογία 440
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με βάση 
την παράγραφο 6 ισχύουν για όλα τα 
σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στη δικαιοδοσία 
όπου διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις όπου η Αρχή εκδίδει 
μεμονωμένη απόφαση που απευθύνεται προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σχετικά με τη συνεπή 
εφαρμογή των κανόνων, η απόφαση αυτή πρέπει να ισχύει επίσης για όλους τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες της αγοράς, εγχώριους και διασυνοριακούς, που δραστηριοποιούνται στο εν 
λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την 

Όταν προβαίνουν σε ενέργειες σε σχέση 
με ζητήματα τα οποία υπόκεινται σε 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή 
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παράγραφο 4 ή 6 είναι συμβατή με τις εν 
λόγω αποφάσεις.

6, οι αρμόδιες αρχές συμμορφώνονται με 
την απόφαση αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις όπου η Αρχή εκδίδει 
μεμονωμένη απόφαση που απευθύνεται προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η απόφαση αυτή 
πρέπει να ισχύει επίσης για όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της αγοράς, εγχώριους και 
διασυνοριακούς, που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω κράτος μέλος. Σε ενέργειες που 
αναλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή ως συνέχεια στις αποφάσεις της Αρχής πρέπει να 
εφαρμόζεται η αρχή «συμμόρφωση ή εξηγήσεις» και να μην αρκεί απλώς οι ενέργειες να είναι 
«συμβατές» με τις αποφάσεις αυτές.

Τροπολογία 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν προβαίνουν σε ενέργειες σε σχέση 
με ζητήματα τα οποία υπόκεινται σε 
απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή 
6, οι αρμόδιες αρχές συμμορφώνονται με 
την απόφαση αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις όπου η Αρχή εκδίδει 
μεμονωμένη απόφαση που απευθύνεται προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η απόφαση αυτή 
πρέπει να ισχύει επίσης για όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της αγοράς, εγχώριους και 
διασυνοριακούς, που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω κράτος μέλος. Σε ενέργειες που 
αναλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή ως συνέχεια στις αποφάσεις της Αρχής πρέπει να 
εφαρμόζεται η αρχή «συμμόρφωση ή εξηγήσεις» και να μην αρκεί απλώς οι ενέργειες να είναι 
«συμβατές» με τις αποφάσεις αυτές.
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Τροπολογία 443
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Στην ετήσια έκθεσή της, η Αρχή 
προσδιορίζει ποιες εθνικές αρχές και ποια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν 
συμμορφωθεί με τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 6.

Or. en

Τροπολογία 444
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Στην ετήσια έκθεσή της, η Αρχή 
μπορεί να προσδιορίζει ποιες εθνικές 
αρχές και ποια χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα δεν έχουν συμμορφωθεί με τις 
αποφάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4 και 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου η Αρχή θα κρίνει ότι δεν είναι ορθό να αποκαλύψει 
ποιες αρχές και ποια ιδρύματα δεν έχουν συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της. Σε κάθε 
περίπτωση, το ζήτημα αυτό πρέπει να εξακολουθήσει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αρχής.
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Τροπολογία 445
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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 
αρμόδιες 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 αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι 
αρμόδιες 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 αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 
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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 
αρμόδιες αρχές για το ίδιο θέμα.
Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
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 446
Olle Schmidt

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 

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 Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Αρχή διευκολύνει ενεργά και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, συντονίζει κάθε 
μέτρο που λαμβάνουν οι σχετικές 
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απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου 
ορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πιστεύω ότι είναι ορθό να κηρύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Δεδομένων των επιπτώσεων στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο πρέπει να είναι αυτό που 
αποφασίζει σχετικά με την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη το 
ΕΣΣΚ, το οποίο πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον συστημικό κίνδυνο.

Τροπολογία 447
Carl Haglund

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 Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Συμβούλιο, σε διαβούλευση με το ΕΣΣΚ 
και, όπου κρίνεται απαραίτητο, με τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη προς την 
Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, μετά από αίτημα 
της Αρχής ή του ΕΣΣΚ. Το Συμβούλιο 
επανεξετάζει την απόφαση σε κατάλληλα 
διαστήματα, και κηρύσσει τη λήξη της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης το 
ταχύτερο δυνατό.

Or. en
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Τροπολογία 448
Diogo Feio

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 Κοινότητα, το 
Συμβούλιο, μετά από κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, 
και όπου κρίνεται απαραίτητο με τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη προς την 
Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο είναι το πλέον κατάλληλο να κρίνει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ιδίως 
καθώς αναθέτει τότε τις εξουσίες του στις ΕΕΑ. Οι ενέργειες του Συμβουλίου στην πρόσφατη 
κρίση καταδεικνύουν ότι αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά και γρήγορα όπου παρίσταται 
ανάγκη.

Τροπολογία 449
Vicky Ford

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 

4. 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 
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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.

συστήματος στην Κοινότητα, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο είναι το πλέον κατάλληλο να κρίνει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ιδίως 
καθώς αναθέτει τότε τις εξουσίες του στις ΕΕΑ. Οι ενέργειες του Συμβουλίου στην πρόσφατη 
κρίση καταδεικνύουν ότι αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά και γρήγορα όπου παρίσταται 
ανάγκη.

Τροπολογία 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 Κοινότητα, το ΕΣΣΚ, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της 
Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει
προειδοποίηση με την οποία διαπιστώνει
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. Η προειδοποίηση αυτή θα 
επιτρέψει στην Αρχή, χωρίς περαιτέρω 
απαιτήσεις, να εκδώσει τις μεμονωμένες 
αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en
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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.

Τροπολογία 451
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 Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΕΣΣΚ, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά 
από αίτημα της Αρχής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή κράτους μέλους, μπορεί 
να εκδώσει προειδοποίηση, όπου ορίζει 
την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 452
Marta Andreasen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
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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.

κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα, το ΕΣΣΚ 
μπορεί να εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη 
προς την Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
προκειμένου να δράσει η Αρχή χωρίς 
περαιτέρω απαιτήσεις ή καθυστερήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ πρέπει να μπορεί να λαμβάνει απόφαση γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και 
να επικοινωνεί απευθείας με την Εποπτική Αρχή.

Τροπολογία 453
Marta Andreasen

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 Κοινότητα, το ΕΣΣΚ 
μπορεί να εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη 
προς την Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ πρέπει να είναι ελεύθερο να ενεργεί ταχέως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 454
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 Κοινότητα, η Επιτροπή ή 
ο πρόεδρος της Αρχής, κατόπιν ιδίας 
πρωτοβουλίας ή μετά από αίτημα του 
Συμβουλίου, του ΕΣΣΚ, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή της ομάδας 
συμφεροντούχων, μπορεί να εκδώσει 
απόφαση, όπου ορίζει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 455
Peter Skinner

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, 

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, 
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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 σύσταση του ΕΣΣΚ, μπορεί να 
εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη προς την 
Αρχή, όπου ορίζει την ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να ορίσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
Ωστόσο, καθώς η εκτίμηση του εάν υφίσταται μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή όχι απαιτεί 
μεγάλο βαθμό διακριτικής ευχέρειας, δυνάμει του δικαίου της Συνθήκης είναι απαραίτητο η 
Επιτροπή να αποτελεί τη νομική οντότητα που θα λάβει την τελική απόφαση, και να διαθέτει 
έναν βαθμό διακριτικής ευχέρειας σχετικά με το εάν λάβει την απόφαση αυτήν. Δυνάμει του 
δικαίου της Συνθήκης, είναι επίσης απαραίτητο να δοθεί εξουσία στην Αρχή μέσω απόφασης 
της Επιτροπής προκειμένου να αποκτήσει τις πρόσθετες αρμοδιότητες που της εκχωρούνται στο 
υπόλοιπο μέρος του άρθρου 10.

Τροπολογία 456
Carl Haglund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση εξελίξεων αυτού του 
είδους, η Αρχή ενεργεί ως παράγοντας 
διευκόλυνσης και, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, ως συντονιστής τυχόν 
ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι 
σχετικές εθνικές αρμόδιες εποπτικές 
αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 457
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να μπορέσει να επιτελέσει 
αυτόν τον διευκολυντικό και συντονιστικό 
ρόλο, η Αρχή είναι πλήρως ενήμερη για 
τυχόν σχετικές εξελίξεις, και καλείται να 
συμμετέχει ως παρατηρητής σε τυχόν 
συγκεντρώσεις των σχετικών αρμόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πιστεύω ότι είναι ορθό να κηρύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Δεδομένων των επιπτώσεων στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο πρέπει να είναι αυτό που 
αποφασίζει σχετικά με την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη το 
ΕΣΣΚ, το οποίο πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον συστημικό κίνδυνο.

Τροπολογία 458
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Συμβούλιο, σε διαβούλευση με την 
Επιτροπή και το ΕΣΣΚ και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, με τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, εκδίδει απόφαση 
απευθυνόμενη προς την Αρχή, όπου 
ορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, κατόπιν αιτήματος της 
Αρχής, της Επιτροπής ή το ΕΣΣΚ. Το 
Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφαση 
αυτήν σε κατάλληλα διαστήματα και 
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και 
κηρύσσει τη λήξη της κατάστασης 
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έκτακτης ανάγκης το ταχύτερο δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πιστεύω ότι είναι ορθό να κηρύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Δεδομένων των επιπτώσεων στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο πρέπει να είναι αυτό που 
αποφασίζει σχετικά με την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη το 
ΕΣΣΚ, το οποίο πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον συστημικό κίνδυνο.

Τροπολογία 459
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 460
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 461
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει 
το ΕΣΣΚ αποτελεί αντικείμενο 
ανταλλαγής απόψεων εκ των υστέρων 
μεταξύ του προέδρου του ΕΣΣΚ, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
αρμόδιου Επιτρόπου και τίθεται σε ισχύ 
το συντομότερο δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο το ΕΣΣΚ και η Επιτροπή να εξηγήσουν στο Κοινοβούλιο γιατί θεώρησαν 
απαραίτητο να κηρύξουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να προστεθεί 
δημοκρατικός έλεγχος στη διαδικασία.

Τροπολογία 462
Olle Schmidt

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 
αρμόδιες 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 αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές 

2. Αν το Συμβούλιο έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει 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 που ενδέχεται να διακυβεύσουν 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
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ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πιστεύω ότι είναι ορθό να αποφασίζει επ’ αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 463
Carl Haglund

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 
αρμόδιες 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 αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν το Συμβούλιο έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει 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 που ενδέχεται να διακυβεύσουν 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 464
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 
αρμόδιες 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 αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος,
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν το ΕΣΣΚ έχει εκδώσει 
προειδοποίηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν η Επιτροπή ή το 
Συμβούλιο, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας 
ή μετά από αίτημα της Αρχής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή κράτους 
μέλους, εκδώσει απόφαση, όπου ορίζεται 
η ύπαρξη παρόμοιων ή δικαιολογημένων 
περιστάσεων όπου απαιτείται 
συντονισμένη δράση από τις εθνικές 
αρχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αντίξοες εξελίξεις 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 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αρχή μπορεί να 
εκδώσει, χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις,
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 αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 465
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 
αρμόδιες 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 
αφορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, εξασφαλίζοντας ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι 
αρμόδιες αρχές ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν το ΕΣΣΚ κρίνει ότι η συντονισμένη 
δράση των εθνικών αρχών είναι 
απαραίτητη για 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 εκδίδει 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 οι 
εξελίξεις αυτές, εξασφαλίζοντας ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι 
αρμόδιες αρχές ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ επιβάλλει την 
ανάληψη συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, καθώς η κρίση σε ένα κράτος μέλος μπορεί να εξαπλωθεί ταχέως πέρα από τα σύνορά 
του. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ότι η δυνατότητα να λαμβάνει η Αρχή 
αποφάσεις που ισχύουν άμεσα για τις αρμόδιες εθνικές αρχές εμπίπτει στον ρόλο της Αρχής ως 
παράγοντα διευκόλυνσης και συντονιστή των εθνικών δράσεων.

Τροπολογία 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 2. Αν το ΕΣΣΚ κρίνει ότι η συντονισμένη 
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σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Αρχή 
μπορεί να εκδώσει 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 
όλοι οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 
διακυβεύσουν την εύρυθμη λειτουργία και 
την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αφορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
μέρους του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, εξασφαλίζοντας ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι 
αρμόδιες αρχές ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στην υπόψη νομοθεσία.

δράση των εθνικών αρχών είναι 
απαραίτητη για 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, οι Αρχές εκδίδουν 
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 αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ επιβάλλει την 
ανάληψη συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, καθώς η κρίση σε ένα κράτος μέλος μπορεί να εξαπλωθεί ταχέως πέρα από τα σύνορά 
του. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ότι η δυνατότητα να λαμβάνει η Αρχή 
αποφάσεις που ισχύουν άμεσα για τις αρμόδιες εθνικές αρχές εμπίπτει στον ρόλο της Αρχής ως 
παράγοντα διευκόλυνσης και συντονιστή των εθνικών δράσεων.

Τροπολογία 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 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 
αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 

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 
αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και τη νομοθεσία στην οποία 
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2, για να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να διακυβεύσουν την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

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 οι συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και οι αρμόδιες 
αρχές ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 468
Thomas Mann

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 
αρμόδιες 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 αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν οριστεί η ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, και όπου απαιτείται η 
ανάληψη συντονισμένης δράσης από τις 
εθνικές αρχές με ιδιαίτερη προσοχή στις 
αντίστοιχες επιπτώσεις στον 
προϋπολογισμό των κρατών μελών για 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 στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αρχή μπορεί να 
εκδώσει 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 οι εξελίξεις αυτές
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
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στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 469
Vicky Ford

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 
αρμόδιες 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 αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

2. Αν οριστεί η ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η Αρχή μπορεί να εκδώσει 
αποφάσεις τις οποίες απευθύνει στις
αρμόδιες αρχές ζητώντας τους 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 αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 470
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 

2. Αν οριστεί η ύπαρξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την 
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μπορεί να εκδώσει 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 όλοι οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να διακυβεύσουν την 
εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματοπιστωτικών αφορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

παράγραφο 1, η Αρχή μπορεί να εκδώσει 
αποφάσεις τις οποίες απευθύνει στις
αρμόδιες αρχές ζητώντας τους 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 αρμόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 471
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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 Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Αρχή διευκολύνει ενεργά και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, συντονίζει κάθε 
μέτρο που λαμβάνουν οι σχετικές 
αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 472
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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 Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Αρχή διευκολύνει ενεργά και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, συντονίζει κάθε 
μέτρο που λαμβάνουν οι σχετικές 
αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 473
Diogo Feio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το Συμβούλιο επανεξετάζει την 
απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 σε κατάλληλα διαστήματα 
και τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και 
κηρύσσει τη λήξη της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης το ταχύτερο δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» πρέπει να επανεξετάζεται συνεχώς από το Συμβούλιο, σε 
διαβούλευση, όπου κρίνεται σκόπιμο, με το ΕΣΣΚ και τις ΕΕΑ. Όπου θεωρείται απαραίτητο, η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να αίρεται.
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Τροπολογία 474
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το Συμβούλιο επανεξετάζει την 
απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 σε κατάλληλα διαστήματα 
και τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και 
κηρύσσει τη λήξη της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης το ταχύτερο δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» πρέπει να επανεξετάζεται συνεχώς από το Συμβούλιο, σε 
διαβούλευση, όπου κρίνεται σκόπιμο, με το ΕΣΣΚ και τις ΕΕΑ. Όπου θεωρείται απαραίτητο, η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να αίρεται.

Τροπολογία 475
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 αρμόδια 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 

διαγράφεται
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σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής 
κάθε πρακτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ορθό να εκδίδουν οι ΕΕΑ αποφάσεις άμεσα δεσμευτικές για μεμονωμένα ιδρύματα. 
Δεδομένου ότι η εθνική αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την καθημερινή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προτιμάται από νομικής πλευράς η ΕΕΑ να υποχρεώνει την 
εθνική αρχή να τροποποιεί τις πρακτικές της αγοράς μετά από απόφαση σε μια κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 476
Vicky Ford

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 αρμόδια 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 477
Diogo Feio

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 αρμόδια 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 226 της 
Συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 
του χρονικού διαστήματος που ορίζεται 
εκεί, όπου αυτή η μη συμμόρφωση 
επηρεάζει σημαντικά το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα κρατών 
μελών πέραν αυτού της σχετικής 
αρμόδιας αρχής, 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.

Or. en

Τροπολογία 478
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 
Συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 
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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.

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, το πεδίο εφαρμογής των μεμονωμένων 
αποφάσεων που ισχύουν άμεσα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης δεν πρέπει να είναι περιορισμένο.

Τροπολογία 479
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 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. Εάν ο αποδέκτης της απόφασης αρνηθεί 
να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της 
Ένωσης ή με συγκεκριμένη απόφαση που 
λαμβάνει η Αρχή, η Αρχή μπορεί να 
κινήσει διαδικασίες στα εθνικά 
δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων 
αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να ενισχυθούν οι εξουσίες της Αρχής, σε συμφωνία με την έκθεση Giegold.
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Τροπολογία 480
Vicky Ford

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 
αρμόδιες αρχές για το ίδιο θέμα.

διαγράφεται

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
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 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
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 αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 ή 3 είναι σύμμορφη με τις εν 
λόγω αποφάσεις. Η μη συμμόρφωση 
αιτιολογείται δεόντως εγγράφως από τις 
αρμόδιες αρχές στο ΕΣΣΚ και την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή «συμμόρφωση ή εξηγήσεις» θα παρέχει κίνητρο στις αρμόδιες εθνικές αρχές ώστε να 
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Αρχών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
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Τροπολογία 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
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 αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 ή 3 είναι σύμμορφη με τις εν 
λόγω αποφάσεις. Η μη συμμόρφωση 
αιτιολογείται δεόντως εγγράφως από τις 
αρμόδιες αρχές στο ΕΣΣΚ και την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή «συμμόρφωση ή εξηγήσεις» θα παρέχει κίνητρο στις αρμόδιες εθνικές αρχές ώστε να 
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Αρχών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 483
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει 
την απόφασή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 μετά από σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου, ή κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΚ είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να κηρύξει τη λήξη μιας κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να μπορούν να ζητήσουν την άρση του 
χαρακτηρισμού μιας περιόδου ως περιόδου κρίσης. Ωστόσο, καθώς η αποτίμηση του εάν μια 
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κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τερματιστεί ή όχι απαιτεί μεγάλο βαθμό διακριτικής 
ευχέρειας, δυνάμει του δικαίου της Συνθήκης είναι απαραίτητο η Επιτροπή να είναι η νομική 
οντότητα που θα ανακαλέσει την απόφασή της, και να της δοθεί ένας βαθμός διακριτικής 
ευχέρειας σχετικά με το εάν λάβει την απόφαση αυτήν.

Τροπολογία 484
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 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από 
αίτημα της Αρχής, του Συμβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της 
Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δοθεί στην Αρχή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Επιτροπή το 
δικαίωμα να ζητούν την επανεξέταση της απόφασης με την οποία ορίζεται μια κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 485
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν το ΕΣΣΚ έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΕΣΣΚ 
επανεξετάζει την απόφαση αυτή σε τακτά 
διαστήματα και κατόπιν αιτήματος της 
Αρχής, του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής και 
κηρύσσει τη λήξη της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης όταν το κρίνει 
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κατάλληλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο άρθρο 10 πρέπει να παρακολουθείται στενά. 
Επιπλέον, το ΕΣΣΚ πρέπει να μπορεί να κηρύξει τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 486
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 
κατόπιν αιτήματος της ΕΕΑ, του ΕΣΣΚ ή 
του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η πρωτοβουλία για τον ορισμό της ύπαρξης κατάστασης έκτακτης να είναι δυνατό 
να λαμβάνεται και από τις ΕΕΑ.

Τροπολογία 487
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στην ετήσια έκθεσή της, η Αρχή 
επισημαίνει τις μεμονωμένες αποφάσεις 
που απευθύνονται στις εθνικές αρχές και 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4.

Or. en
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Τροπολογία 488
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Όταν η επιτακτικότητα μιας 
κατάστασης απαιτεί άμεση δράση και δεν 
μπορεί να αναμένεται η απόφαση του 
ΕΣΣΚ, η Αρχή μπορεί να εκδώσει 
αποφάσεις που ισχύουν γενικά και άμεσα 
για τους συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτά τα 
έκτακτα μέτρα θα κοινοποιούνται 
αμέσως στο ΕΣΣΚ. Εάν το ΕΣΣΚ δεν 
επιβεβαιώσει την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης εντός διαστήματος 15 ημερών, 
τα μέτρα παύουν να ισχύουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα μέτρα πρέπει να ληφθούν σε πολύ σύντομο διάστημα και όπου 
θα ήταν δύσκολο να περιμένουμε μια πλήρη διαδικασία λήψης απόφασης από το ΕΣΣΚ. 
Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμο να επιτρέπεται στις ΕΕΑ να λαμβάνουν αποφάσεις για περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, υπό τον όρο ότι οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται αμέσως στο ΕΣΣΚ 
και δεν θα ισχύουν για περισσότερες από δύο εβδομάδες ή μετά την επιβεβαίωση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης από το ΕΣΣΚ.

Τροπολογία 489
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 αρμόδια
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 

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 
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νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, 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.

όπου η νομοθεσία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, και δεν εκχωρήσει την 
τελική ευθύνη στον επόπτη της ομάδας, η 
Αρχή μπορεί, με ιδία πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσοτέρων 
από τις οικείες αρμόδιες αρχές, να 
αναλάβει την πρωτοβουλία να βοηθήσει
τις αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία 
ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται 
στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η τομεακή νομοθεσία έχει ήδη εκχωρήσει την τελική ευθύνη σε έναν επόπτη ομάδας, είναι 
σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η ευθύνη αυτή υπερισχύει της εξουσίας της ΕΕΑ. Εάν δεν 
συνέβαινε αυτό, θα υπήρχε δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση σχετικά με το εάν υπερισχύει η 
τομεακή νομοθεσία ή η εξουσία της ΕΕΑ, η οποία εξουσία απορρέει τελικά από την τομεακή 
νομοθεσία.

Τροπολογία 490
Thomas Mann

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 αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, 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 

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 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, η Αρχή, με ιδία 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας ή 
περισσοτέρων από τις οικείες αρμόδιες 
αρχές, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να 
βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
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στην παράγραφο 2. συμφωνία αναφορικά με τα εθνικά 
συμφέροντα και ακολουθώντας τη 
διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4.

Or. en

Τροπολογία 491
Vicky Ford

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 αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, 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.

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 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, η Αρχή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές, να αναλάβει την 
πρωτοβουλία να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 492
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 αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 

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

περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε περιπτώσεις που 
ορίζονται 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 493
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 αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς όπου η
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 απαιτεί 
συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση 
από αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, 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.

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 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς που 
ορίζονται 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

Αιτιολόγηση

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
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intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the EBA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

Τροπολογία 494
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 αρμόδιες 
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 αρμόδιες 
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 
δεσμευτικά αποτελέσματα για τις οικείες 
αρμόδιες αρχές, με στόχο να 
διασφαλιστεί συμμόρφωση με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία και ασφάλεια δικαίου, 
και να προωθηθεί η εμπιστοσύνη εντός της εποπτικής κοινότητας, οι αποφάσεις της Αρχής για 
τη διευθέτηση διαφωνιών πρέπει να είναι δεσμευτικές για τον/τους αποδέκτη/ες της. Το νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ δεν επιτρέπει τη χορήγηση διακριτικής ευχέρειας στην Αρχή. Ως εκ τούτου, η 
αρμοδιότητα της Αρχής να διευθετεί διαφωνίες επί θεμάτων εποπτείας δεν μπορεί να ασκείται 
«σύμφωνα με» το κοινοτικό δίκαιο. Αντ' αυτού, η αρμοδιότητα διευθέτησης διαφορών πρέπει 
να αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ.
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Τροπολογία 495
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
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 αρμόδιες 
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 
στόχο τη διασφάλιση συμμόρφωσης με το 
κοινοτικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 496
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. 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.

Or. en

Τροπολογία 497
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Στην έκθεσή της, η Αρχή μπορεί να 
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επισημαίνει τις διαφωνίες μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών, τις συμφωνίες που 
επιτεύχθηκαν και την απόφαση που 
ελήφθη για τη διευθέτηση των διαφωνιών 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 498
Olle Schmidt

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 αρμόδια 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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πιστεύω ότι είναι ορθό οι ΕΕΑ να εκδίδουν αποφάσεις άμεσα δεσμευτικές για μεμονωμένα 
ιδρύματα. Δεδομένου ότι η εθνική αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την καθημερινή εποπτεία 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προτιμάται από νομικής πλευράς η ΕΕΑ να υποχρεώνει 
την εθνική αρχή να τροποποιεί τις πρακτικές της αγοράς μετά από απόφαση σε μια διαδικασία 
διαμεσολάβησης του άρθρου 11.
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Τροπολογία 499
Vicky Ford

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 αρμόδια 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 500
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στην ετήσια έκθεσή της, η Αρχή 
επισημαίνει τις διαφωνίες μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών, τις συμφωνίες που 
επιτεύχθηκαν και την απόφαση που 
ελήφθη για τη διευθέτηση των διαφωνιών 
αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 501
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή συμμετέχει στα σώματα 
εποπτών ως παρατηρητής, όταν το κρίνει 
σκόπιμο. Κατά τη συμμετοχή αυτή η Αρχή 
θεωρείται «αρμόδια αρχή» υπό την έννοια 
της σχετικής νομοθεσίας και, κατόπιν 
αιτήματός της, λαμβάνει όλες τις συναφείς 
πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τα 
μέλη του σώματος. 

2. Η Αρχή συμμετέχει στα σώματα 
εποπτών ως παρατηρητής, όταν το κρίνει 
σκόπιμο για την εξυπηρέτηση του 
ευρωπαϊκού συμφέροντος. Κατά τη 
συμμετοχή αυτή η Αρχή θεωρείται 
«αρμόδια αρχή» υπό την έννοια της 
σχετικής νομοθεσίας και, κατόπιν 
αιτήματός της, λαμβάνει όλες τις συναφείς 
πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τα 
μέλη του σώματος. 

Or. en

Τροπολογία 502
Sharon Bowles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

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 αρμόδιες αρχές, 
προκειμένου να διευκολύνει το έργο των 
σωμάτων εποπτών.

3. Η Αρχή βοηθά τις εποπτικές αρχές που 
λειτουργούν στο πλαίσιο σωμάτων 
εποπτών, καθορίζει και συγκεντρώνει όλες 
τις απαιτούμενες πληροφορίες από τις 
αρμόδιες αρχές, προκειμένου να 
διευκολύνει το έργο των σωμάτων 
εποπτών. Η Αρχή λαμβάνει πλήρως 
υπόψη τις υφιστάμενες ρυθμίσεις μεταξύ 
των εθνικών αρμόδιων αρχών και των 
εποπτικών αρχών τρίτων χωρών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κεντρικές ομάδες 
διαχείρισης κρίσεων των διεθνών 
σωμάτων που έχουν πλήρη πρόσβαση σε 
πληροφορίες. Η Αρχή πρέπει να είναι 
μέλος των ομάδων διαχείρισης κρίσεων.
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Δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα κεντρικό 
σύστημα ώστε να έχουν πρόσβαση στις εν 
λόγω πληροφορίες οι αρμόδιες αρχές που 
λειτουργούν στο πλαίσιο σωμάτων 
εποπτών. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 503
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

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 αρμόδιες αρχές, 
προκειμένου να διευκολύνει το έργο των 
σωμάτων εποπτών.

3. Η Αρχή βοηθά τις εποπτικές αρχές που 
λειτουργούν στο πλαίσιο σωμάτων 
εποπτών, καθορίζει και συγκεντρώνει όλες 
τις απαιτούμενες πληροφορίες από τις 
αρμόδιες αρχές, προκειμένου να 
διευκολύνει το έργο των σωμάτων 
εποπτών.

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

Η Αρχή λαμβάνει πλήρως υπόψη τις 
υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών και των 
εποπτικών φορέων τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ορθό οι ΕΕΑ να διαχειρίζονται τα σώματα εποπτών και να λειτουργούν ως πηγές 
πληροφόρησης. Τα καθήκοντα αυτά πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του 
εποπτικού φορέα της χώρας καταγωγής. Η ΕΕ φιλοξενεί πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που δεν έχουν έδρα σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ, επομένως το άρθρο πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες ρυθμίσεις προκειμένου να μην 
αποσταθεροποιηθούν οι διεθνείς ρυθμίσεις για τα σώματα εποπτών.
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Τροπολογία 504
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένας νομικά δεσμευτικός 
διαμεσολαβητικός ρόλος πρέπει να 
επιτρέπει στις νέες Αρχές να επιλύουν 
διαφωνίες μεταξύ εθνικών αρμόδιων 
αρχών ακολουθώντας τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή πρέπει να μπορεί να επιλύει μια (συνεχιζόμενη) διαφωνία μεταξύ δύο εποπτικών 
φορέων ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11.

Τροπολογία 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, 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. 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 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Η Αρχή υποβάλλει το σχέδιο εποπτικών 
κανόνων της στην Επιτροπή και, 
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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 
χρηματοπιστωτικά 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 
ιδρύματα, ώστε να εξασφαλίζεται υγιής 
διαχείριση του συστημικού κινδύνου 
τους. 
5. 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 
ιδρύματα της ΕΕ που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες, όταν αυτές ενδέχεται να 
απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας 
χρηματοπιστωτικής αγοράς. Το Ταμείο 
χρηματοδοτείται από εισφορές των 
ιδρυμάτων αυτών. Η εισφορά κάθε 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
υπολογίζεται σύμφωνα με κριτήρια που 
επιβραβεύουν τη χρηστή διαχείριση. Οι εν 
λόγω εισφορές αντικαθιστούν εκείνες που 
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καταβάλλονται σε εθνικά ταμεία 
παρόμοιας φύσης. 
6. Εάν οι επισωρευμένοι πόροι από τις 
εισφορές των τραπεζών 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 7.
7. Όταν, σε εξαιρετικές, ακραίες 
περιστάσεις και σε πλαίσιο συστημικής 
κρίσης, σημειώνεται αδυναμία συνέχισης 
της λειτουργίας ενός ή περισσότερων 
ιδρυμάτων και οι διαθέσιμοι πόροι είναι 
ανεπαρκείς, τα πληττόμενα κράτη μέλη 
χειρίζονται το βάρος αυτό σύμφωνα με τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο, 
καταλλήλως τροποποιημένο, ισχύον 
μνημόνιο συνεννόησης.  Οι διευθετήσεις 
επιμερισμού των βαρών μπορούν να 
περιλαμβάνουν ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια ή συνδυασμό τους: καταθέσεις 
του ιδρύματος· στοιχεία ενεργητικού του 
ιδρύματος (είτε σε λογιστική αξία, είτε σε 
αγοραία αξία, είτε σε αξία σταθμισμένη 
βάσει κινδύνων)· ροές εσόδων του 
ιδρύματος· και μερίδιο του ιδρύματος 
στις ροές του συστήματος πληρωμών. 
8. Για τα ιδρύματα της ΕΕ που 
συμμετέχουν στο Ταμείο, η συμμετοχή 
αυτή αντικαθιστά τη συμμετοχή στα 
υπάρχοντα εθνικά συστήματα εγγύησης 
των καταθέσεων. Το Ταμείο διοικείται 
από συμβούλιο διοριζόμενο από την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Τράπεζες) 
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 
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συμμετέχουν στο Ταμείο.

Or. en

Τροπολογία 506
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση

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 
Ευρωπαϊκή 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 
χρηματοπιστωτικά 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 
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Κινδύνου, αναπτύσσει ένα πρότυπο 
πληροφόρησης για τα σημαντικά 
ιδρύματα, ώστε να εξασφαλίζεται υγιής 
διαχείριση του συστημικού κινδύνου 
τους. 
5. Προκειμένου να προστατεύει τα 
συμφέροντα των καταθετών και να 
διασφαλίζει τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, η Αρχή 
εξασφαλίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα με ενωσιακή διάσταση μπορούν 
να τηρούν τις δεσμεύσεις τους στα κράτη 
μέλη όπου δραστηριοποιούνται. Συνεπώς, 
η Αρχή διασφαλίζει ότι τα εθνικά 
προγράμματα καταθέσεων και τα ταμεία 
συγκροτούνται και σχεδιάζονται κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε τα ιδρύματα με 
ενωσιακή διάσταση να μπορούν να 
τηρούν τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν 
στα κράτη μέλη όπου 
δραστηριοποιούνται. Η Αρχή είναι 
αρμόδια να ελέγχει ότι τα κράτη μέλη και 
οι εθνικές αρχές τους με αυτά τα μέσα 
προστατεύουν την ενιαία 
χρηματοπιστωτική αγορά έναντι 
συστημικών κινδύνων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης ενός ταμείου της ΕΕ δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς, κάτι που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες. Το ερώτημα του εάν ένα ταμείο της ΕΕ 
πρέπει να συγκροτηθεί ή όχι πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των εργασιών της 
Επιτροπής για την παρέμβαση σε διασυνοριακές κρίσεις.

Τροπολογία 507
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
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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.
Προκειμένου να συμβάλει στην 
προστασία των ευρωπαίων καταθετών, η 
Αρχή διευκολύνει τον καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων 
εγγυήσεων καταθέσεων που λειτουργούν 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Ανάπτυξη της Αρχής

Η Αρχή αναπτύσσεται σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές που αναγνωρίζονται 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μια 
προσέγγιση αυτού του είδους θα 
μπορούσε να συνίσταται στη δημιουργία 
ενός νέου επιπέδου άμεσης εποπτείας από 
την Αρχή. Για να αποτραπούν διεθνείς 
στρεβλώσεις και να ενισχυθεί το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, η 
εισαγωγή άμεσης εποπτείας πρέπει να 
αξιολογηθεί και να εξεταστεί προσεκτικά 
προκειμένου να προστεθεί αξία στην 
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εποπτεία των μεγάλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πολλά 
από τα οποία έχουν διεθνή χαρακτήρα 
και λειτουργούν στην ΕΕ. Αυτό ισχύει 
πρωτίστως για όλα τα μεγάλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες 
χονδρικής και ασκούν άλλες 
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
θέσουν σε συστημικό κίνδυνο την 
εσωτερική αγορά, και για τα συστημικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
ορίζονται και προσδιορίζονται σε διεθνές 
επίπεδο. Το ζήτημα αυτό θα μελετηθεί 
περαιτέρω κατά την πρώτη αναθεώρηση 
του παρόντος κανονισμού, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 66, η οποία πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το αργότερο τρία έτη 
μετά τη θέση του κανονισμού σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 509
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Η Αρχή αναπτύσσεται σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές που αναγνωρίζονται 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μια 
προσέγγιση αυτού του είδους θα 
μπορούσε να συνίσταται στη δημιουργία 
ενός νέου επιπέδου άμεσης εποπτείας από 
την Αρχή. Για να αποτραπούν διεθνείς 
στρεβλώσεις και να ενισχυθεί το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, η 
εισαγωγή άμεσης εποπτείας πρέπει να 
αξιολογηθεί και να εξεταστεί προσεκτικά 
προκειμένου να προστεθεί αξία στην 
εποπτεία μεγάλων διασυνοριακών 
τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών 
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ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ΕΕ. 
Αυτό ισχύει πρωτίστως για όλες τις 
διασυνοριακές τράπεζες που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε συστημικό 
κίνδυνο την εσωτερική αγορά, και για 
άλλα συστημικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που ορίζονται και 
προσδιορίζονται σε διεθνές επίπεδο. Το 
ζήτημα αυτό θα μελετηθεί περαιτέρω 
κατά την πρώτη αναθεώρηση του 
παρόντος κανονισμού, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 66, η οποία πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το αργότερο τρία έτη 
μετά τη θέση του κανονισμού σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη να πραγματοποιηθεί ανάλυση και αξιολόγηση του νέου συστήματος 
ευρωπαϊκής εποπτείας, ιδίως σχετικά με τα διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε συστημικό κίνδυνο την εσωτερική αγορά. Η ανάλυση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το αργότερο σε τρία έτη.

Τροπολογία 510
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
αρμόδιες αρχές να αναθέτουν καθήκοντα 
και αρμοδιότητες σε άλλες αρμόδιες αρχές, 
κατόπιν διμερούς συμφωνίας, που 
υπόκειται στους όρους του παρόντος 
άρθρου. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν ειδικές ρυθμίσεις που πρέπει να 
τηρούνται προτού οι αρμόδιες αρχές τους 
συνάψουν αυτές τις συμφωνίες, και να 
περιορίσουν το πεδίο της ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων σε ό,τι είναι απαραίτητο 
για την αποτελεσματική εποπτεία 
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και ομάδων.
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Or. en

Τροπολογία 511
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, κατόπιν 
μεταξύ τους συμφωνιών, να αναθέτουν 
καθήκοντα και αρμοδιότητες σε άλλες
αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 512
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 
αρμόδιων 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 
αρμόδιων αρχών, εντοπίζοντας τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που 
μπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από 
κοινού, καθώς επίσης προωθώντας 
βέλτιστες πρακτικές και προετοιμάζοντας 
κατάλληλα πολυμερή πλαίσια.

Or. en
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Τροπολογία 513
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 514
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ανάθεση καθηκόντων οδηγεί στην 
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
νομοθεσία της αρχής στην οποία έχουν 
ανατεθεί τα καθήκοντα διέπει τη 
διαδικασία, την επιβολή και τον 
διοικητικό και δικαστικό έλεγχο που 
σχετίζεται 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 
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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 515
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή δημοσιεύει κάθε συμφωνία 
ανάθεσης που συνάπτεται από τις αρμόδιες 
αρχές χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
μέσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
σωστή ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. 

Η Αρχή δημοσιεύει κάθε συμφωνία 
ανάθεσης που συνάπτεται από τις αρμόδιες 
αρχές χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
μέσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
σωστή ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. Οι συμφωνίες 
αυτές αναφέρουν την αντίστοιχη 
αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών που 
συμμετέχουν.

Or. en

Τροπολογία 516
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 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Η Αρχή αναθέτει στις αρχές των κρατών 
μελών καθήκοντα και αρμοδιότητες για 
να εποπτεύουν την προληπτική εποπτεία 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με 
ενωσιακή διάσταση, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 12α.
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Αιτιολόγηση

Για να ληφθεί υπόψη η ανάθεση καθηκόντων από την Αρχή για την εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με ενωσιακή διάσταση.

Τροπολογία 517
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – introductory part

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή παίζει ενεργό ρόλο στην 
οικοδόμηση κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής 
νοοτροπίας και συνεπών εποπτικών 
πρακτικών, καθώς και στην εξασφάλιση 
ομοιόμορφων διαδικασιών και συνεπών 
προσεγγίσεων σε όλη την Κοινότητα και 
προβαίνει, τουλάχιστον, στις ακόλουθες 
ενέργειες:

1. Η Αρχή παίζει ενεργό ρόλο στην 
οικοδόμηση κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής 
νοοτροπίας και συνεπών εποπτικών 
πρακτικών, καθώς και στην εξασφάλιση 
ομοιόμορφων διαδικασιών και συνεπών 
προσεγγίσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και προβαίνει, τουλάχιστον, στις 
ακόλουθες ενέργειες:

Or. en

Τροπολογία 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ενθαρρύνει την ανάδειξη βέλτιστων 
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου του 
αποτελεσματικού και εποικοδομητικού 
διαλόγου μεταξύ των εθνικών αρχών και 
των σχετικών συμφεροντούχων, 
συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών 
και των ενώσεων που εκπροσωπούν τους 
υπαλλήλους στον τομέα, ως συστατικών 
μερών μιας κοινής εποπτικής νοοτροπίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εποπτικέ αρχές σε εθνικό επίπεδο μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τη συμμετοχή σχετικών 
συμφεροντούχων όπως υπαλλήλων και καταναλωτών στις εργασίες τους. Οι υπάλληλοι που 
εργάζονται στους σχετικούς τομείς μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις 
πραγματικές επιχειρηματικές πρακτικές των εταιρειών -δομές αποδοχών, συστήματα παροχής 
κινήτρων, δεξιότητες, συνθήκες εργασίας- και τον αντίκτυπο τον πρακτικών αυτών στο προφίλ 
κινδύνου της εταιρείας.

Τροπολογία 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) διασφαλίζει ότι οι αρχές λαμβάνουν 
υπόψη πληροφορίες που προέρχονται από 
υπαλλήλους σχετικά με τις 
επιχειρηματικές πρακτικές των 
εταιρειών, όσον αφορά τις δομές 
αποδοχών, τα κίνητρα, τις δεξιότητες και 
τις συνθήκες εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εποπτικέ αρχές σε εθνικό επίπεδο μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τη συμμετοχή σχετικών 
συμφεροντούχων όπως υπαλλήλων και καταναλωτών στις εργασίες τους. Οι υπάλληλοι που 
εργάζονται στους σχετικούς τομείς μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις 
πραγματικές επιχειρηματικές πρακτικές των εταιρειών -δομές αποδοχών, συστήματα παροχής 
κινήτρων, δεξιότητες, συνθήκες εργασίας- και τον αντίκτυπο τον πρακτικών αυτών στο προφίλ 
κινδύνου της εταιρείας.

Τροπολογία 520
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στους κατάλληλους ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς φορείς προκειμένου να 
διευκολύνει την κατάρτιση ομοιόμορφων 
εποπτικών κανόνων υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
υποβολής εκθέσεων και των λογιστικών 
κανόνων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕΑ πρέπει να παρέχει συμβουλές σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς καθορισμού κανόνων 
όπου η εναρμόνιση των διεθνών κανόνων είναι απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει να συμμετέχει η 
ίδια άμεσα στην κατάρτιση νέων κανόνων όταν το καθήκον αυτό έχει ήδη ανατεθεί σε 
ευρωπαϊκό ή διεθνή φορέα.

Τροπολογία 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο 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 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα 
που υφίστανται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι τεχνικοί κανόνες δεν πρέπει 
να διαφέρουν μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του ίδιου είδους στα κράτη μέλη, αλλά 
πρέπει να παρέχουν έναν βαθμό ευελιξίας προκειμένου να αναγνωριστεί η ύπαρξη δημοκρατικά 
ελεγχόμενων συνεταιρισμών, των οποίων τα επιχειρηματικά μοντέλα αποφεύγουν σε μεγάλο 
βαθμό τους κινδύνους, και οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού εντός των τοπικών κοινοτήτων.
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Τροπολογία 522
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο 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 
παγκόσμιων λογιστικών κανόνων και των 
κανόνων υποβολής εκθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 523
Thomas Händel, Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο 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 εποπτικέ αρχές σε εθνικό επίπεδο μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τη συμμετοχή σχετικών 
συμφεροντούχων όπως υπαλλήλων και καταναλωτών στις εργασίες τους. Οι υπάλληλοι που 
εργάζονται στους σχετικούς τομείς μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις 
πραγματικές επιχειρηματικές πρακτικές των εταιρειών -δομές αποδοχών, συστήματα παροχής 
κινήτρων, δεξιότητες, συνθήκες εργασίας- και τον αντίκτυπο τον πρακτικών αυτών στο προφίλ 
κινδύνου της εταιρείας.
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Τροπολογία 524
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο 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 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, των 
κατευθυντηρίων γραμμών και των 
συστάσεων που εξέδωσε η Αρχή, και 
προτείνει τροποποιήσεις, αν κρίνει 
σκόπιμο·

Or. en

Τροπολογία 525
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 αρμόδιων 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 πραγματοποιεί 
περιοδικά αναλύσεις με ομότιμη 
αξιολόγηση ορισμένων ή όλων των 
δραστηριοτήτων των αρμόδιων 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 526
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επάρκεια των θεσμικών ρυθμίσεων, 
της στελέχωσης και της πείρας του 
προσωπικού της αρμόδιας 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 πόρων και των 
ρυθμίσεων διακυβέρνησης της αρμόδιας 
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 527
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – σημείο 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 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εποπτική 
πρακτική, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών και εποπτικών 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 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 528
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 αρμόδιες αρχές.

3. Βάσει της ομότιμης αξιολόγησης, η 
Αρχή μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς τις 
οικείες αρμόδιες αρχές ή να εγκρίνει άλλα 
κατάλληλα μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 529
Peter Skinner

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 αρμόδιες αρχές.

3. Βάσει της ομότιμης αξιολόγησης, η 
Αρχή μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις προς τις οικείες 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕΑ δεν πρέπει να επιδιώκει να προβαίνει μόνο σε ειδικές συστάσεις, αλλά και να εκδίδει 
πιο γενικές κατευθυντήριες γραμμές για να ενθαρρύνει τις εναρμονισμένες πρακτικές. Ωστόσο, 
αυτό πρέπει να παραμείνει σε εθελοντική βάση δεδομένων των νομικών εμποδίων για την 
αναγκαστική εναρμόνιση πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 7.
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Τροπολογία 530
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Αρχή δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των ομότιμων 
αξιολογήσεων και τις βέλτιστες 
πρακτικές που μπορούν να 
προσδιοριστούν από τις εν λόγω 
αξιολογήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η διαφάνεια, η Αρχή πρέπει να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των 
ομότιμων αξιολογήσεων και τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να προσδιοριστούν από τις εν 
λόγω αξιολογήσεις.


