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Έγγραφο εργασίας – Αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας

 1. Ιστορικό

Από τη δρομολόγηση του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το 
Κοινοβούλιο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση ενιαίας αγοράς για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προωθώντας ενεργά την εναρμόνιση, τη διαφάνεια και τον 
θεμιτό ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των επενδυτών και των 
καταναλωτών.

Πολύ πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, το Κοινοβούλιο ζήτησε κατ’ επανάληψη την 
ενίσχυση της πραγματικής ισότητας των όρων του ανταγωνισμού για όλους τους 
ενδιαφερομένους σε επίπεδο ΕΕ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα σημαντικές αδυναμίες στην 
εποπτεία της ΕΕ στις ολοένα και πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές (βλέπε στο 
πλαίσιο αυτό την έκθεση García-Margallo y Marfil επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής -
Εφαρμογή του πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές: Πρόγραμμα δράσης (2000)1, 
έκθεση Van den Burg σχετικά με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (2002)2, έκθεση Van den Burg σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες (2005-2010) – Λευκή Βίβλος (2007)3 και έκθεση Van den Burg και Daianu που 
περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας 
Lamfalussy: μελλοντική δομή της εποπτείας (2008)4). Επιπλέον, η νομοθεσία έχει ήδη 
περιγράψει τις βασικές αρχές ή υποδείξει τη γενική τάση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η 
μελλοντική αρχιτεκτονική εποπτείας της ΕΕ (βλέπε την έκθεση Skinner σχετικά με την 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (αναδιατύπωση)
(2009)5και την έκθεση Gauzès σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας 6).

Σε όλα τα ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αναλύσει πώς θα 
μπορούσε να επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης δομής 
εποπτείας παράλληλα με τις προσπάθειες για μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επισήμανε επίσης την αναγκαιότητα για αποτελεσματική
εποπτεία των συστημικών και προληπτικών κινδύνων των κορυφαίων παραγόντων της 
αγοράς. Η μακροπροληπτική ανάλυση και η διαχείριση των κρίσεων πρέπει να αποτελούν 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EL
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=EL
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//EL
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=EL&ring=A6-2008-0359#top
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//EN&language=EL
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0279+0+DOC+XML+V0//EN&language=EL#top
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μέρος της εντολής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η Επιτροπή συγκρότησε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για να διατυπώσει 
προτάσεις για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εποπτικών ρυθμίσεων. Η ομάδα de Larosière 
υπέβαλε την έκθεσή της τον Φεβρουάριο του 2009 και, στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, η 
Επιτροπή υπέβαλε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις με σκοπό:

– τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) 
αποτελούμενου από δίκτυο εθνικών χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών οι οποίες θα 
συνεργάζονται με τις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), που προέκυψαν με τη 
μετατροπή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών εποπτικών επιτροπών1 στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών (ΕΑΤ), στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 
(ΕΑΑΕΣ) και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), και

– τη συγκρότηση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), το οποίο θα 
παρακολουθεί και θα αξιολογεί πιθανές απειλές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι 
οποίες ενδέχεται να προκύψουν από μακροοικονομικές εξελίξεις και από εξελίξεις στο 
πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως συνόλου. Για τον σκοπό αυτόν, το ΕΣΣΚ 
θα προβαίνει σε έγκαιρη προειδοποίηση για κινδύνους που μπορεί να λάβουν διαστάσεις 
σε επίπεδο συστήματος και, εάν κρίνει σκόπιμο, θα προβαίνει σε συστάσεις για δράση με 
σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών2.

Το Δικαστήριο3 αποφάνθηκε ότι το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο αφορά τη λήψη 
μέτρων σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, παρέχει κατάλληλη νομική βάση για την ίδρυση "κοινοτικού 
οργανισμού που καλείται να συμβάλει στην εφαρμογή μιας διαδικασίας εναρμόνισης", όταν 
το έργο που ανατίθεται σε έναν τέτοιο οργανισμό έχει άμεση σχέση με τα θέματα που 
αφορούν οι πράξεις προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών.

Τις νομοθετικές αυτές προτάσεις ακολούθησε στις 26 Οκτωβρίου 2009 η πρώτη πρόταση για 
μια οδηγία omnibus (οδηγία που καλύπτει μεγάλο αριθμό θεμάτων) για την τροποποίηση 
έντεκα οδηγιών, προκειμένου να αποσαφηνισθούν καλύτερα τα καθήκοντα της 
σχεδιαζόμενης αρχιτεκτονικής εποπτείας. Μια δεύτερη πρόταση για μια οδηγία omnibus θα 
ακολουθήσει τους επόμενους λίγους μήνες για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Στις ακόλουθες ενότητες του παρόντος εγγράφου εργασίας παρέχεται γενική επισκόπηση του 
περιεχομένου και των ζητημάτων που εγείρουν οι προτάσεις της Επιτροπής, διακρίνοντας 
μεταξύ μακροεποπτικού οργάνου εποπτείας και μικροεποπτικών οργάνων.

2. Μακροεποπτεία

                                               
1 Επί του παρόντος, η επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας (CEBS), η Επιτροπή 

ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων (CEIOPS) και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR).

2 Πρέπει να σημειωθεί ότι το παρόν έγγραφο εργασίας επικεντρώνεται στις προτάσεις για τη δημιουργία 
του ΕΣΧΕ μετατρέποντας τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές εποπτικές επιτροπές σε ΕΕΑ. Η πρόταση 
συγκρότησης του ΕΣΣΚ θα εξετασθεί σε χωριστή έκθεση.

3 Υπόθεση C-217/04, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, απόφαση 
της 2ας Μαΐου 2006.
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2.1. Προτάσεις της Επιτροπής για τη συγκρότηση ΕΣΣΚ και την ανάθεση 
καθηκόντων στην ΕΚΤ

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προτάσεων μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:

Στόχος του ΕΣΣΚ θα είναι:
1. να προλαμβάνονται ή να μετριάζονται οι συστημικοί κίνδυνοι εντός του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να αποφεύγονται τα επεισόδια 
χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρείας κλίμακας·

2. να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· και
3. να εξασφαλίσει τη βιώσιμη συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην οικονομική 

ανάπτυξη.

Για τον σκοπό αυτόν, το ΕΣΣΚ θα είναι υπεύθυνο για την μακροπροληπτική εποπτεία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Κοινότητα (το οποίο ορίζεται ως όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αγορές και οι υποδομές αγορών).

Το ΕΣΣΚ θα επιφορτισθεί με τα ακόλουθα καθήκοντα:
1. θα καθορίζει ή/και θα συγκεντρώνει, όταν είναι αναγκαίο, και θα αναλύει όλες τις 

σχετικές πληροφορίες·
2. θα εντοπίζει και θα κατατάσσει τους κινδύνους αυτούς βάσει προτεραιότητας·
3. θα εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί·
4. θα εκδίδει συστάσεις για επανορθωτικές ενέργειες, κατά περίπτωση·
5. θα παρακολουθεί τη συνέχεια στις προειδοποιήσεις και στις συστάσεις·
6. θα συνεργάζεται στενά με το ΕΣΧΕ και, κατά περίπτωση, θα παρέχει στις ΕΕΑ τις 

πληροφορίες για τους συστημικούς κινδύνους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους·

7. θα συντονίζεται με τα διεθνή ιδρύματα, ιδίως με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το 
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και με τους συναφείς φορείς σε 
τρίτες χώρες για θέματα σχετικά με την μακροπροληπτική εποπτεία·

8. θα επιτελεί άλλες συναφείς εργασίες, όπως καθορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία.

Το ΕΣΣΚ θα έχει την εξουσία:
1. να ζητεί πληροφορίες σχετικά με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις ΕΕΑ σε 

μεμονωμένη, συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή· εάν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν 
είναι διαθέσιμα στις εν λόγω αρχές ή εάν δεν διατεθούν εγκαίρως, το ΕΣΣΚ μπορεί να 
ζητήσει τα δεδομένα από τις εθνικές εποπτικές αρχές, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή 
άλλες αρχές των κρατών μελών·

2. να εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις, γενικής ή ειδικής φύσης, οι οποίες 
απευθύνονται στην Κοινότητα συνολικά (Επιτροπή) ή σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
ή σε μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ή σε μία ή περισσότερες εθνικές 
εποπτικές αρχές. 

Το ΕΣΣΚ θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:
1. γενικό συμβούλιο (61 μέλη, 33 μέλη με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων 29 διοικητές 

κεντρικών τραπεζών): 2 μέλη από την ΕΚΤ, 27 εθνικές κεντρικές τράπεζες, 1 μέλος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 3 πρόεδροι ΕΕΑ, 27 εθνικοί αντιπρόσωποι από τις αρμόδιες 
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εθνικές εποπτικές αρχές ανάλογα με το θέμα που εξετάζεται (χωρίς δικαίωμα ψήφου), ο 
πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (χωρίς δικαίωμα ψήφου)· 
συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως·

2. διευθύνουσα επιτροπή (12 μέλη, εκ των οποίων 7 διοικητές κεντρικών τραπεζών): 
πρόεδρος + αντιπρόεδρος και 5 άλλα μέλη του γενικού συμβουλίου που είναι επίσης 
μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, 1 μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 3 πρόεδροι 
ΕΕΑ, ο πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής· συνεδριάζει 
τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο·

3. γραμματεία: η ΕΚΤ εξασφαλίζει γραμματειακή υποστήριξη, ο επικεφαλής της 
γραμματείας θα ορισθεί από την ΕΚΤ·

4. Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή (61 μέλη + επικεφαλής της γραμματείας): 27 διοικητές 
εθνικών κεντρικών τραπεζών, 1 μέλος από την ΕΚΤ, 27 αντιπρόσωποι από τις αρμόδιες 
εθνικές εποπτικές αρχές, 3 πρόεδροι ΕΕΑ, 2 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής· ο πρόεδρος ορίζεται από το 
γενικό συμβούλιο, χωρίς καθορισμένη διάρκεια θητείας·

5. πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ: διοικητές κεντρικών τραπεζών, οι οποίοι 
εκλέγονται για θητεία πέντε ετών από τα μέλη του γενικού συμβουλίου τα οποία είναι 
επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Ο πρόεδρος προεδρεύει των 
συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου και της διευθύνουσας επιτροπής·

6. πρόεδρος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής: διορίζεται από το γενικό συμβούλιο 
κατόπιν πρότασης του προέδρου του ΕΣΣΚ· χωρίς καθορισμένη διάρκεια θητείας.

Τα μέλη του ΕΣΣΚ θα εκτελούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα και δεν πρέπει να ζητούν 
ούτε να λαμβάνουν οδηγίες από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιδιώκουν να 
επηρεάσουν τα μέλη του ΕΣΣΚ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με
το ΕΣΣΚ. Οι εργασίες όλων των συνεδριάσεων του ΕΣΣΚ θα είναι μυστικές.

Η Επιτροπή δεν μπόρεσε να εκτιμήσει ούτε τα χρηματοοικονομικά έξοδα ούτε τον αριθμό 
των μελών του προσωπικού της ΕΚΤ που θα εργασθούν σε σχέση με το ΕΣΣΚ.

2.2. Ζητήματα που εγείρονται από τις προτάσεις
Οι προτάσεις εγείρουν ορισμένα ζητήματα, όπως:
– ορισμός της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, επάρκεια του πεδίου της εντολής και των 

εξουσιών για την επίτευξη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·
– κατάλληλη συνεκτίμηση των κρατών μελών της ευρωζώνης και εκείνων που δεν ανήκουν 

στην ευρωζώνη·
– απουσία νομικής προσωπικότητας και λογοδοσίας του ΕΣΣΚ·
– θεσμική ισορροπία μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων·
– ανάμειξη των κεντρικών τραπεζών και σχετικό βάρος των εμπλεκόμενων παραγόντων, 

γενικότερα·
– ισορροπία μεταξύ της εποπτείας των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα από το ΕΣΣΚ

και της μακροεποπτείας των τομέων των ασφαλειών και των κινητών αξιών·
– ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του κύριου στόχου της ΕΚΤ (διατήρηση της 

σταθερότητας των τιμών) και των στόχων του ΕΣΣΚ·
– λογοδοσία έναντι ανεξαρτησίας της ΕΚΤ·
– μη δεσμευτική ισχύς των προειδοποιήσεων και των συστάσεων·
– απουσία εξουσίας επιβολής κυρώσεων·
– επίπεδο δημόσιας γνωστοποίησης των προειδοποιήσεων και των συστάσεων·
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– διαδικασίες ψηφοφορίας για τη δημοσιότητα των προειδοποιήσεων και των συστάσεων·
– διεθνής διάσταση (συντονισμός και εκπροσώπηση)·
– εμπλοκή του ΕΣΣΚ στη λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·
– συνεργασία μεταξύ των ΕΕΑ και του ΕΣΣΚ, ιδίως όσον αφορά τις ροές πληροφοριών και 

την επεξεργασία δεδομένων·
– χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ΕΣΣΚ, επίπεδο συμμετοχής των κρατών μελών 

της ευρωζώνης και εκείνων που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη, καθώς και των χωρών ΕΟΧ·
– πρόσβαση σε έγγραφα και εμπιστευτικότητα των εργασιών·
– μόνιμη εκπροσώπηση του Συμβουλίου·
– απουσία εκπροσώπησης του Κοινοβουλίου·
– μελλοντική εξέλιξη και ρήτρα επανεξέτασης·
– διαδικασία διορισμού προέδρου / αντιπροέδρου.

3. Μικροεποπτεία

3.1. Προτάσεις της Επιτροπής για την ίδρυση της ΕΑΤ, της ΕΑΚΑΑ, της ΕΑΑΕΣ
Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι κύριες διαφορές μεταξύ των τριών σχεδιαζόμενων ΕΕΑ 
αφορούν τους στόχους και το πεδίο δράσης τους καθώς και την καθορισμένη εντολή τους,
την οποία η Επιτροπή εναρμόνισε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικείου τομέα και την
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. 

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να είναι η ΕΑΚΑΑ αρμόδια για την καταχώρηση 
οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και για την 
αναστολή/ανάκληση των εν λόγω καταχωρήσεων. Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της 
ΕΑΚΑΑ σε σχέση με τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα 
καθορισθούν σε τροποποίηση του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προτάσεων μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:
Οι ΕΕΑ θα είναι κοινοτικά όργανα με νομική προσωπικότητα και θα έχουν την έδρα τους στο 
Λονδίνο (ΕΑΤ), στη Φραγκφούρτη (ΕΑΑΕΣ) και στο Παρίσι (ΕΑΚΑΑ).

Στόχος των ΕΕΑ θα είναι να συμβάλουν:
1. στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων 

υψηλού επιπέδου, αποτελεσματική και συνεπή ρύθμιση και εποπτεία·
2. στην προστασία καταθετών και επενδυτών (ΕΑΤ), ασφαλισμένων και άλλων δικαιούχων 

(ΕΑΑΕΣ), και επενδυτών (ΕΑΚΑΑ)·
3. στη διασφάλιση της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας 

των χρηματοπιστωτικών αγορών·
4. στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος·
5. στην ενίσχυση της διεθνούς εποπτικής συνεργασίας.

Οι ΕΕΑ θα επιφορτισθούν με τα ακόλουθα καθήκοντα:
1. θα συμβάλλουν στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών κανόνων και 

πρακτικών υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων με γνωμοδοτήσεις (κατόπιν αιτήματος ή 
μη) προς τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας και με την ανάπτυξη κατευθυντήριων 
γραμμών, συστάσεων και σχεδίων τεχνικών κανόνων·
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2. θα συμβάλλουν στη συνεπή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινής εποπτικής νοοτροπίας, εξασφαλίζοντας τη 
συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, αποτρέποντας 
ρυθμιστικές αυθαιρεσίες, μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες μεταξύ αρμόδιων 
αρχών, προάγοντας τη συνεκτική λειτουργία των σωμάτων εποπτών και λαμβάνοντας 
μέτρα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

3. θα διευκολύνουν την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων αρχών·
4. θα συνεργάζονται στενά με το ΕΣΣΚ, μεταξύ άλλων παρέχοντας στο ΕΣΣΚ τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και διασφαλίζοντας 
σωστή παρακολούθηση των προειδοποιήσεων και των συστάσεων του ΕΣΣΚ·

5. θα πραγματοποιούν αναλύσεις ομότιμης αξιολόγησης αρμόδιων αρχών, για να ενισχύεται 
η συνέπεια των εποπτικών αποτελεσμάτων·

6. θα παρακολουθούν και αξιολογούν εξελίξεις της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς τους·
7. θα εκπληρώνουν τυχόν άλλα ειδικά καθήκοντα που ορίζονται στους κανονισμούς ή στην 

κοινοτική νομοθεσία.

Οι ΕΕΑ θα έχουν την εξουσία να:
1. εκπονούν σχέδια τεχνικών κανόνων και να τα υποβάλλουν στην Επιτροπή για έγκριση 

μόνον μερικώς ή με τροποποιήσεις (η Επιτροπή πρότεινε μια διαδικασία επιτροπολογίας 
στην οποία δεν θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο, σε αντίθεση προς τη συνήθη πρακτική)·

2. εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις απευθυνόμενες προς αρμόδιες αρχές ή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

3. εκδίδουν συστάσεις απευθυνόμενες προς αρμόδιες αρχές όπου ορίζεται η δράση που 
απαιτείται για τη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία·

4. λαμβάνουν μεμονωμένες αποφάσεις απευθυνόμενες προς αρμόδιες αρχές:
α. ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπισθούν 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, εκτός εάν η Επιτροπή εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη προς 
μία εκ των ΕΕΑ, όπου ορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης,

β. απαιτώντας από μια αρμόδια αρχή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ή να απέχει 
από ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί η διαφωνία σχετικά με τη διαδικασία ή 
το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από άλλη αρμόδια αρχή·

5. λαμβάνουν μεμονωμένες αποφάσεις απευθυνόμενες προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
εάν η εθνική αρμόδια αρχή δεν συμμορφώνεται προς:

α. την απόφαση της Επιτροπής περί συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία,
β. απόφαση μίας εκ των ΕΕΑ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εάν η Επιτροπή 

έχει εκδώσει απόφαση στην οποία καθορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης,

γ. απόφαση μίας εκ των ΕΕΑ για την επίλυση διαφωνίας·
6. γνωμοδοτούν προς το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την Επιτροπή.

Διασφαλίσεις
Οι ΕΕΑ εξασφαλίζουν ότι καμία απόφαση που λαμβάνεται σε σχέση με τις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ή την επίλυση διαφωνιών δεν έρχεται με οιονδήποτε τρόπο σε σύγκρουση 
με τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών μελών. Εάν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
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δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και εάν η ΕΕΑ εμμείνει στην απόφασή της, το κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία εάν η απόφαση της 
αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή ανακαλείται.

Σύνθεση
Οι ΕΕΑ θα περιλαμβάνουν:
1. συμβούλιο εποπτών (32 μέλη): πρόεδρος, 27 εθνικοί επόπτες, 1 μέλος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, 1 μέλος του ΕΣΣΚ, 1 μέλος από κάθε ΕΕΑ· λαμβάνει αποφάσεις με ειδική 
πλειοψηφία ή με απλή πλειοψηφία·

2. διοικητικό συμβούλιο (6 μέλη): πρόεδρος, 1 μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 4 μέλη 
του συμβουλίου εποπτών·

3. πρόεδρο: ανεξάρτητος επαγγελματίας, ο οποίος διορίζεται για θητεία πέντε ετών από το 
συμβούλιο εποπτών, με την επιφύλαξη της επικύρωσης του διορισμού του από το 
Κοινοβούλιο·

4. εκτελεστικό διευθυντή: ανεξάρτητος επαγγελματίας, ο οποίος διορίζεται για θητεία πέντε 
ετών από το συμβούλιο εποπτών·

5. συμβούλιο προσφυγών (6 μέλη): κοινό όργανο των τριών ΕΕΑ·
6. ομάδα συμφεροντούχων (30 μέλη)

Οι ΕΕΑ θα αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας και 
θα συνεργάζονται με το ΕΣΣΚ.

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

Έσοδα
Τα έσοδα των ΕΕΑ θα συνίστανται βασικά σε:
1. υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών δημόσιων αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες για την 

εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·
2. επιχορήγηση από την Κοινότητα, που εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα της Επιτροπής)·
3. τυχόν τέλη που καταβάλλονται στην αρχή, στις περιπτώσεις που ορίζονται στις σχετικές 

πράξεις του κοινοτικού δικαίου.

Προσωπικό ανά έτος
2011 2012 2012 2014

ΕΑΤ 40 62 80 90
ΕΑΑΕΣ 40 62 73 90
ΕΑΚΑΑ 43 60 76 89

Ο λόγος επιχειρησιακού προσωπικού και διευθυντικών στελεχών προς το προσωπικό 
υποστήριξης θα είναι 5:1 το 2014.

3.2. Ζητήματα που εγείρονται από τις προτάσεις
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Οι προτάσεις εγείρουν ορισμένα ζητήματα, όπως:
– αριθμός αρχών και κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων,
– λογοδοσία κάθε αρχής,
– μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση,
– διεθνής διάσταση (συντονισμός και εκπροσώπηση),
– διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διαδικασία λήψης 

αποφάσεων γενικότερα (απλή πλειοψηφία έναντι ειδικής πλειοψηφίας),
– εξουσίες συλλογής πληροφοριών,
– εξουσία σε σχέση με μελλοντική τομεακή νομοθεσία,
– χρήση της επιτροπολογίας σε σχέση με αποφάσεις της Επιτροπής· ρόλος του 

Κοινοβουλίου,
– συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των τριών αρχών,
– συνεργασία μεταξύ των αρχών και του ΕΣΣΚ,
– συνεργασία μεταξύ των αρχών και των εθνικών εποπτικών αρχών,
– διαδικασία και συνέχεια των αξιολογήσεων από ομοτίμους,
– ορισμός του διασυνοριακού κινδύνου,
– διασφαλίσεις,
– εξουσία λήψης αποφάσεων έναντι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, απουσία εξουσίας 

επιβολής κυρώσεων,
– ρόλος σε σχέση με σώματα εποπτών, συνάφεια με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 

διασυνοριακή δραστηριότητα,
– ρόλος, συμμετοχή και σύνθεση της ομάδας συμφεροντούχων,
– μελλοντική εξέλιξη και ρήτρα επανεξέτασης.

4. Οδηγίες omnibus Ι και ΙΙ
4.1. Οδηγία omnibus Ι

Παράλληλα με τους κανονισμούς για τη σύσταση της ΕΑΤ, της ΕΑΑΕΣ, της ΕΑΚΑΑ καθώς 
και του ΕΣΣΚ, και προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σχεδιαζόμενο εποπτικό 
πλαίσιο, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για μια οδηγία που καλύπτει μεγάλο αριθμό θεμάτων 
(οδηγία omnibus Ι), η οποία τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία.

Στόχος των τροποποιήσεων αυτών είναι:
– ο καθορισμός του κατάλληλου πεδίου εφαρμογής για τους τεχνικούς κανόνες ως πρόσθετο 

μέσο εποπτικής σύγκλισης,
– η ενσωμάτωση των καθηκόντων διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφωνιών των αρχών,
– ο εξορθολογισμός και η ενοποίηση των διάφορων νομοθετικών κειμένων στη νέα 

αρχιτεκτονική εποπτείας.

Τα νομοθετικά κείμενα που τροποποιούνται από την οδηγία omnibus I αφορούν κυρίως τις 
κινητές αξίες και τον τραπεζικό τομέα (οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ σχετικά με τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις, οδηγία 2002/87/ΕΚ σχετικά με τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους
ετερογενών δραστηριοτήτων, οδηγία 2003/41/ΕΚ σχετικά με τα ιδρύματα που προσφέρουν 
υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, οδηγία 2003/6/ΕΚ σχετικά με την 
κατάχρηση της αγοράς, οδηγία 2004/39/ΕΚ σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, οδηγία 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, οδηγία 1998/26/ΕΚ σχετικά 
με το αμετάκλητο του διακανονισμού, οδηγία 2004/109/ΕΚ σχετικά με τη διαφάνεια, οδηγία
2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και οδηγία 2009/65/ΕΚ σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ).
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4.2. Οδηγία omnibus ΙΙ
Όπου αρμόζει, η Επιτροπή θα προτείνει περαιτέρω αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία σε μια 
επόμενη οδηγία που θα καλύπτει μεγάλο αριθμό θεμάτων (οδηγία omnibus ΙΙ). Η οδηγία 
omnibus II, η οποία αναμένεται να θεσπισθεί στις αρχές του επόμενου έτους, είναι πιθανό να 
επικεντρωθεί κυρίως στην ασφαλιστική νομοθεσία, όπως η οδηγία Φερεγγυότητα II και η 
οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

4.3. Ζητήματα που εγείρονται από τις προτάσεις
– φύση και πεδίο της σχεδιαζόμενης εναρμόνισης·
– συνάφεια με αναθεωρήσεις της οδηγίας σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, της οδηγίας 

σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς, της οδηγίας σχετικά με τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις·

– μη ενοποίηση των κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόταση των τροποποιήσεων.


