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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων
(COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0502),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0168/2009),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 114, της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2010),

1. εγκρίνει την θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ασφαλίσεις και 
Επαγγελματικές Συντάξεις
(Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου.)

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) 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 σχετικά με την εφαρμογή 
του πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές: Πρόγραμμα δράσης (2000)1, την 
έκθεση Van den Burg σχετικά με τους 
κανόνες προληπτικής εποπτείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (2002)2, την έκθεση 
Van den Burg σχετικά με την πολιτική 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
(2005-2010) – Λευκή Βίβλος (2007)3 και 
την 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. Εκτός 
αυτού, βλέπε επίσης την έκθεση Skinner -
Φερεγγυότητα II (2009) και την έκθεση 
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Gauzès για τον κανονισμό σχετικά με 
τους οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) 
(2009)).
_______________
1 ΕΕ C 40, 7.2.2001, σ. 453.
2 ΕΕ C 25E, 29.1.2004, σ. 394.
3  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη 
Εφημερίδα.
4 ΕΕ C 9E, 15.1.2010, σ. 48.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 25 Φεβρουαρίου 2009, έκθεση που 
δημοσιεύθηκε από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου υπό 
την προεδρία του κ. J. de Larosière, την 
οποία είχε ζητήσει η Επιτροπή, κατέληγε 
στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να 
μειωθούν ο κίνδυνος και η σοβαρότητα 
μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων, 
έπρεπε να ενισχυθεί το εποπτικό πλαίσιο. 
Η έκθεση συνιστούσε μεγάλης κλίμακας
μεταρρυθμίσεις στη δομή της εποπτείας 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
Κοινότητα. Η εν λόγω ομάδα ειδικών 
συμπέρανε επίσης ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο 
θα περιλαμβάνει τρεις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, μία για τον κλάδο των 
ασφαλίσεων και των επαγγελματικών 
συντάξεων, μία για τον τραπεζικό κλάδο 
και μία για τον κλάδο των κινητών αξιών, 
καθώς και τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.

(2) Στις 25 Φεβρουαρίου 2009, έκθεση που 
δημοσιεύθηκε από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου υπό 
την προεδρία του κ. J. de Larosière, την 
οποία είχε ζητήσει η Επιτροπή, κατέληγε 
στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να 
μειωθούν ο κίνδυνος και η σοβαρότητα 
μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων, 
έπρεπε να ενισχυθεί το εποπτικό πλαίσιο. 
Η έκθεση συνιστούσε μεταρρυθμίσεις στη 
δομή της εποπτείας του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
Κοινότητα. Η εν λόγω ομάδα ειδικών 
συμπέρανε επίσης ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο 
θα περιλαμβάνει τρεις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, μία για τον κλάδο των 
ασφαλίσεων και των επαγγελματικών 
συντάξεων, μία για τον τραπεζικό κλάδο 
και μία για τον κλάδο των κινητών αξιών, 
καθώς και τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Οι 
συστάσεις της έκθεσης αντιπροσώπευαν 
το χαμηλότερο επίπεδο αλλαγής που οι 
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ειδικοί έκριναν αναγκαίο για να 
αποσοβηθεί μια παρόμοια κρίση στο 
μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στην ανακοίνωσή της τής 4ης Μαρτίου 
2009 με τίτλο «Η υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής ανάκαμψης», η Επιτροπή 
πρότεινε την υποβολή νομοθετικής 
πρότασης για τη δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου, ενώ στην ανακοίνωσή της τής 
27ης Μαΐου 2009 με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
χρηματοπιστωτική εποπτεία» παρείχε 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 
πιθανή αρχιτεκτονική αυτού του νέου 
εποπτικού πλαισίου.

(3) Στην ανακοίνωσή της τής 4ης Μαρτίου 
2009 με τίτλο «Η υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής ανάκαμψης», η Επιτροπή 
πρότεινε την υποβολή νομοθετικής 
πρότασης για τη δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου, ενώ στην ανακοίνωσή της τής 
27ης Μαΐου 2009 με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
χρηματοπιστωτική εποπτεία» παρείχε 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 
πιθανή αρχιτεκτονική αυτού του νέου 
εποπτικού πλαισίου. Η ανακοίνωση δεν 
υιοθετεί όλες τις συστάσεις της έκθεσης 
de Larosière.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Κοινότητα έχει φθάσει στα όρια του 
δυνατού όσον αφορά την παρούσα 
κατάσταση των επιτροπών των 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν 

(6) Η Κοινότητα έχει φθάσει στα όρια του 
δυνατού όσον αφορά την παρούσα 
κατάσταση των επιτροπών των 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν 
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συμβουλευτικά όργανα της Επιτροπής. Η 
Κοινότητα δεν μπορεί να παραμείνει σε 
κατάσταση όπου δεν υπάρχει μηχανισμός 
που να διασφαλίζει ότι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές λαμβάνουν τις καλύτερες 
δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα 
διασυνοριακά ιδρύματα· όπου δεν υπάρχει 
επαρκής συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών 
εποπτικών αρχών· όπου για κοινή δράση 
των εθνικών αρχών απαιτούνται 
πολύπλοκες ρυθμίσεις που να λαμβάνουν 
υπόψη το ψηφιδωτό των ρυθμιστικών και 
εποπτικών απαιτήσεων· όπου συχνότατα οι 
εθνικές λύσεις αποτελούν τη μόνη εφικτή 
επιλογή ως αντίδραση σε ευρωπαϊκά 
προβλήματα, όπου υπάρχουν διαφορετικές 
ερμηνείες του ίδιου νομοθετικού κειμένου. 
Σκοπός του ευρωπαϊκού συστήματος 
εποπτικών αρχών πρέπει να είναι η 
υπέρβαση αυτών των αδυναμιών και η 
δημιουργία συστήματος 
ευθυγραμμισμένου προς το στόχο για 
σταθερή και ενιαία κοινοτική
χρηματοπιστωτική αγορά στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συνδέοντας 
τις εθνικές εποπτικές αρχές δημιουργώντας 
ένα ισχυρό κοινοτικό δίκτυο.

συμβουλευτικά όργανα της Επιτροπής. Η 
Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει σε 
κατάσταση όπου δεν υπάρχει μηχανισμός 
που να διασφαλίζει ότι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές λαμβάνουν τις καλύτερες 
δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα 
διασυνοριακά ιδρύματα· όπου δεν υπάρχει 
επαρκής συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών 
εποπτικών αρχών· όπου για κοινή δράση 
των εθνικών αρχών απαιτούνται 
πολύπλοκες ρυθμίσεις που να λαμβάνουν 
υπόψη το ψηφιδωτό των ρυθμιστικών και 
εποπτικών απαιτήσεων· όπου συχνότατα οι 
εθνικές λύσεις αποτελούν τη μόνη εφικτή 
επιλογή ως αντίδραση σε ευρωπαϊκά 
προβλήματα, όπου υπάρχουν διαφορετικές 
ερμηνείες του ίδιου νομοθετικού κειμένου. 
Σκοπός του ευρωπαϊκού συστήματος 
εποπτικών αρχών, που πρέπει να 
μετονομασθεί σε Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, πρέπει 
να είναι η υπέρβαση αυτών των αδυναμιών 
και η δημιουργία συστήματος
ευθυγραμμισμένου προς το στόχο για 
σταθερή και ενιαία ενωσιακή 
χρηματοπιστωτική αγορά στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συνδέοντας 
τις εθνικές εποπτικές αρχές δημιουργώντας 
ένα ισχυρό ενωσιακό δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας πρέπει να 
είναι δίκτυο εθνικών και κοινοτικών
εποπτικών αρχών, το οποίο να αφήνει την 
καθημερινή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο εθνικό 
επίπεδο και να παραχωρεί σε σώματα 
εποπτών κεντρικό ρόλο όσον αφορά την 

(7) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας πρέπει να 
είναι δίκτυο εθνικών και ενωσιακών
εποπτικών αρχών, το οποίο να αφήνει την 
καθημερινή εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο εθνικό 
επίπεδο και να παραχωρεί σε σώματα 
εποπτών κεντρικό ρόλο όσον αφορά την 
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εποπτεία διασυνοριακών ομίλων. Επίσης 
πρέπει να επιτευχθούν μεγαλύτερη 
εναρμόνιση και η συνεκτική εφαρμογή των 
κανόνων για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις αγορές σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Πρέπει να συσταθούν μια 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων, καθώς και 
μια Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και μια 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές). 

εποπτεία διασυνοριακών ομίλων. Επίσης 
πρέπει να επιτευχθούν μεγαλύτερη 
εναρμόνιση και η συνεκτική εφαρμογή των 
κανόνων για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις αγορές σε ολόκληρη την 
Ένωση. Πρέπει να συσταθούν μια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Τράπεζες), 
μια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) και μια Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές), καθώς 
και μια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Μικτή Επιτροπή). 
Οι τροποποιήσεις στις ονομασίες των 
αρχών εφαρμόζονται σε ολόκληρο το
κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές
πρέπει να αντικαταστήσουν την Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής 
Εποπτείας, που συστάθηκε με την 
απόφαση αριθ. 2009/78/EΚ της 
Επιτροπής, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Αρχών Εποπτείας Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων, που 
συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 
2009/79/EΚ της Επιτροπής και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών 
Αρχών, που συστάθηκε από την απόφαση 
αριθ. 2009/77/EΚ της Επιτροπής, και να 
αναλάβουν όλα τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες αυτών των επιτροπών. 
Πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια το 
πεδίο δράσης κάθε Αρχής. Εάν απαιτείται 
για λόγους θεσμικούς και στο πλαίσιο των 
ευθυνών που της ανατίθενται από τη 
συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει επίσης να 

(8) Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές 
Συντάξεις) πρέπει να αντικαταστήσει την 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων, που συστάθηκε με την 
απόφαση αριθ. 2009/79/EΚ της Επιτροπής, 
και να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες αυτής της επιτροπής.
Πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια το 
πεδίο δράσης κάθε Αρχής. Εάν απαιτείται 
για λόγους θεσμικούς και στο πλαίσιο των 
ευθυνών που της ανατίθενται από τη 
συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στο δίκτυο εποπτικών αρχών.
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συμμετέχει στο δίκτυο εποπτικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων («Αρχή»)
πρέπει να ενεργεί με σκοπό τη βελτίωση 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, 
ιδίως με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ποικίλα συμφέροντα όλων των κρατών 
μελών, την προστασία των ασφαλισμένων 
και λοιπών δικαιούχων, την διασφάλιση 
της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και 
της εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, τη διαφύλαξη 
της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και την ενίσχυση του διεθνούς 
εποπτικού συντονισμού, προς όφελος της 
οικονομίας ευρύτερα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κι άλλων 
συμφεροντούχων, των καταναλωτών και 
των εργαζομένων. Προκειμένου να 
μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, 
είναι ενδεδειγμένο και απαραίτητο να 
αποτελεί η Αρχή κοινοτικό όργανο με 
νομική προσωπικότητα, ενώ πρέπει να 
διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική 
αυτονομία.

(9) Η Αρχή πρέπει να ενεργεί με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως με την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αποτελεσματικής και συνεκτικής 
ρύθμισης και εποπτείας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ποικίλα συμφέροντα όλων των 
κρατών μελών, την αποτροπή 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ και την 
εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού, την προστασία των 
ασφαλισμένων και λοιπών δικαιούχων, την 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, τη διαφύλαξη της σταθερότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
την ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού 
συντονισμού, και λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη την ανάγκη να 
ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και η 
καινοτομία στην εσωτερική αγορά και να 
εξασφαλιστεί η διεθνής 
ανταγωνιστικότητα, προς όφελος της 
οικονομίας ευρύτερα,
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κι άλλων 
συμφεροντούχων, των καταναλωτών και 
των εργαζομένων. Προκειμένου να 
μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της, 
είναι ενδεδειγμένο και απαραίτητο να 
αποτελεί η Αρχή ενωσιακό όργανο με 
νομική προσωπικότητα, ενώ πρέπει να 
διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική 
αυτονομία.
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Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην απόφασή του της 2ας Μαΐου 
2006 για την Υπόθεση αριθ. C-127/04 
(Ηνωμένο Βασίλειο/Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
αναγνώρισε ότι το άρθρο 95 της Συνθήκης 
αναφορικά με την έκδοση των μέτρων 
σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθεσιών που έχουν ως αντικείμενο την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς παρέχει την κατάλληλη 
νομική βάση για τη δημιουργία ενός 
«Κοινοτικού φορέα με αρμοδιότητα τη 
συμβολή στην εφαρμογή μιας διαδικασίας 
εναρμόνισης», εφόσον τα καθήκοντα του 
εν λόγω φορέα συνδέονται στενά με το 
αντικείμενο των πράξεων των σχετικών με 
την προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών. 
Ο σκοπός και τα καθήκοντα της Αρχής –
παροχή συνδρομής στις εθνικές εποπτικές 
αρχές με σκοπό τη συνεπή ερμηνεία και 
εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και 
συμβολή στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα που απαιτείται για τη 
χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση –
συνδέονται στενά με τους στόχους του 
κοινοτικού κεκτημένου σχετικά με την 
εσωτερική αγορά χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Συνεπώς η Αρχή πρέπει να 
συσταθεί βάσει του άρθρου 95 της 
συνθήκης.

(10) Στην απόφασή του της 2ας Μαΐου 
2006 για την Υπόθεση αριθ. C-127/04 
(Ηνωμένο Βασίλειο/Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
αναγνώρισε ότι το άρθρο 95 της Συνθήκης 
αναφορικά με την έκδοση των μέτρων 
σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθεσιών που έχουν ως αντικείμενο την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς (νυν άρθρο 114 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) παρέχει την 
κατάλληλη νομική βάση για τη δημιουργία 
ενός «Κοινοτικού φορέα με αρμοδιότητα 
τη συμβολή στην εφαρμογή μιας 
διαδικασίας εναρμόνισης», εφόσον τα 
καθήκοντα του εν λόγω φορέα συνδέονται 
στενά με το αντικείμενο των πράξεων των 
σχετικών με την προσέγγιση των εθνικών 
νομοθεσιών. Ο σκοπός και τα καθήκοντα 
της Αρχής – παροχή συνδρομής στις 
εθνικές εποπτικές αρχές με σκοπό τη 
συνεπή ερμηνεία και εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης και συμβολή στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα που 
απαιτείται για τη χρηματοπιστωτική 
ολοκλήρωση – συνδέονται στενά με τους 
στόχους του ενωσιακού κεκτημένου 
σχετικά με την εσωτερική αγορά 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συνεπώς η 
Αρχή πρέπει να συσταθεί βάσει του 
άρθρου 114 της συνθήκης.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου 
αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλιστούν, μέσω ενιαίου εγχειριδίου, 
ισότιμοι όροι και επαρκής προστασία των 
ασφαλισμένων, λοιπών δικαιούχων και 
των καταναλωτών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα 
με μεγάλη εξειδικευμένη πείρα, είναι 
συμφέρον και σκόπιμο να της ανατεθεί,, σε 
τομείς καθοριζόμενους από το κοινοτικό
δίκαιο, η εκπόνηση σχεδίων τεχνικών 
κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν επιλογές 
πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει 
αυτά τα σχέδια τεχνικών κανόνων 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 
προκειμένου να τους προσδώσει 
δεσμευτική νομική ισχύ. Τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων πρέπει να εγκριθούν 
από την Επιτροπή και να τροποποιηθούν 
εάν, για παράδειγμα, δεν τηρούν την αρχή 
της αναλογικότητας ή αντιβαίνουν στις 
θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής 
αγοράς για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες που αντικατοπτρίζονται στο 
κεκτημένο της κοινοτικής νομοθεσίας 
στον εν λόγω τομέα. Για να εξασφαλίσει 
ομαλή και ταχεία διαδικασία έγκρισης 
των κανόνων αυτών, η Επιτροπή πρέπει 
να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό όσον 
αφορά την εγκριτική της απόφαση.

(13) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου 
αποτελεσματικού μέσου για τη θέσπιση
εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλιστούν, μέσω ενιαίου εγχειριδίου, 
ισότιμοι όροι και επαρκής προστασία των 
ασφαλισμένων, λοιπών δικαιούχων και 
των καταναλωτών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα 
με μεγάλη εξειδικευμένη πείρα, είναι 
συμφέρον και σκόπιμο να της ανατεθεί,, σε 
τομείς καθοριζόμενους από το ενωσιακό
δίκαιο, η εκπόνηση σχεδίων τεχνικών 
κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν επιλογές 
πολιτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους 
τεχνικούς κανόνες στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η διαδικασία κατάρτισης τεχνικών 
κανόνων του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής να εγκρίνει με 
ίδια πρωτοβουλία μέτρα εφαρμογής σε 
πλαίσιο διαδικασιών επιτροπολογίας στο 
επίπεδο 2 του μηχανισμού Lamfalussy, 
όπως ορίζεται στη σχετική κοινοτική 
νομοθεσία. Τα θέματα που αφορούν οι 
τεχνικοί κανόνες δεν περιλαμβάνουν 
αποφάσεις πολιτικής και το περιεχόμενό 
τους οριοθετείται από τις κοινοτικές
πράξεις που εγκρίθηκαν στο επίπεδο 1. Η 
εκπόνηση των σχεδίων κανόνων από την 
Αρχή εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση 
της εξειδικευμένης πείρας των εθνικών 
εποπτικών αρχών. 

(14) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά 
τα σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου 
να τους προσδώσει δεσμευτική νομική 
ισχύ. Μπορεί να επιλέγει να τα απορρίψει 
εν μέρει ή στο σύνολό τους εάν, για
παράδειγμα, τα σχέδια τεχνικών κανόνων 
είναι ασυμβίβαστα με το ενωσιακό 
δίκαιο, δεν τηρούν την αρχή της 
αναλογικότητας ή αντιβαίνουν στις 
θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής 
αγοράς για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, όπως οι αρχές αυτές 
αντικατοπτρίζονται στο κεκτημένο της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Για να 
εξασφαλίσει ομαλή και ταχεία διαδικασία 
έγκρισης των κανόνων αυτών, η 
Επιτροπή πρέπει να υπόκειται σε χρονικό 
περιορισμό για τη λήψη της απόφασης 
έγκρισης, μερικής έγκρισης ή απόρριψής 
τους. Η διαδικασία κατάρτισης τεχνικών 
κανόνων του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής να εγκρίνει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης. Τα θέματα 
που αφορούν οι τεχνικοί κανόνες δεν 
περιλαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής και το 
περιεχόμενό τους οριοθετείται από τις 
ενωσιακές πράξεις που εγκρίθηκαν στο 
επίπεδο 1. Η εκπόνηση των σχεδίων 
κανόνων από την Αρχή εξασφαλίζει την 
πλήρη αξιοποίηση της εξειδικευμένης 
πείρας των εθνικών εποπτικών αρχών. 

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σε τομείς που δεν καλύπτονται από 
τεχνικούς κανόνες, η Αρχή πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδίδει μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής 
νομοθεσίας. Για την εξασφάλιση 
διαφάνειας και την ενίσχυση της 
συμμόρφωσης των εθνικών εποπτικών 
αρχών με τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις, όταν οι εθνικές
αρχές δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
οδηγίες και συστάσεις πρέπει να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους 
σχετικούς λόγους.

(15) Σε τομείς που δεν καλύπτονται από 
τεχνικούς κανόνες, η Αρχή πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδίδει μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής
νομοθεσίας. Για την εξασφάλιση 
διαφάνειας και την ενίσχυση της 
συμμόρφωσης των εθνικών εποπτικών 
αρχών με τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις, όταν οι εθνικές 
αρχές δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
οδηγίες και συστάσεις πρέπει να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους 
σχετικούς λόγους δημοσίως, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια 
έναντι των συμμετεχόντων στην αγορά.
Στους τομείς που δεν καλύπτονται από 
τους τεχνικούς κανόνες, η Αρχή πρέπει να 
καταρτίζει και να θεσπίζει βέλτιστες 
πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Αν η εθνική αρχή δεν συμμορφωθεί 
με τη σύσταση, η Επιτροπή πρέπει να έχει 
την εξουσία να απευθύνει απόφαση προς 
την οικεία εθνική εποπτική αρχή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει συμμόρφωση 
με το κοινοτικό δίκαιο, δημιουργώντας 
άμεσα νομικά αποτελέσματα, των οποίων 
είναι δυνατή η επίκληση ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων και αρχών και η 

(18) Αν η εθνική αρχή δεν συμμορφωθεί 
με τη σύσταση εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία παραλαβής της, η Επιτροπή 
πρέπει να είναι σε θέση να απευθύνει 
απόφαση προς την οικεία εθνική εποπτική 
αρχή, προκειμένου να εξασφαλίσει 
συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, 
δημιουργώντας άμεσα νομικά 
αποτελέσματα, των οποίων είναι δυνατή η 
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επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης. 

επίκληση ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων και αρχών και η επιβολή 
σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης. 

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα απαιτούν 
ταχεία και εναρμονισμένη απόκριση σε 
κοινοτικό επίπεδο. Επομένως, η Αρχή 
πρέπει να μπορεί να ζητεί από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές να προβαίνουν σε 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. Επειδή ο προσδιορισμός μιας 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
συνεπάγεται σημαντικό βαθμό 
διακριτικής ευχέρειας, την εξουσία αυτή 
πρέπει να ασκεί η Επιτροπή. Για την 
εξασφάλιση αποτελεσματικής αντίδρασης 
στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε 
περίπτωση παράλειψης των εθνικών 
εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα προς 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τομείς του 
κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άμεσα για αυτά, με στόχο την άμβλυνση 
των επιπτώσεων της κρίσης και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές. 

(20) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθμη 
λειτουργία και ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση απαιτούν ταχεία 
και εναρμονισμένη απόκριση σε ενωσιακό
επίπεδο. Επομένως, η Αρχή πρέπει να 
μπορεί να ζητεί από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές να προβαίνουν σε συγκεκριμένες 
ενέργειες για την αντιμετώπιση 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου πρέπει να διαπιστώνει πότε 
υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η 
Επιτροπή πρέπει να ανακοινώνει την 
ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
βάσει σύστασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Για 
την εξασφάλιση αποτελεσματικής 
αντίδρασης στην κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, σε περίπτωση παράλειψης των 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη 
λύση, αποφάσεις απευθυνόμενες άμεσα 
προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 
τομείς του ενωσιακού δικαίου οι οποίοι 
ισχύουν άμεσα για αυτά, με στόχο την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
αγορές. 

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η ανάθεση καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων μπορεί να αποτελέσει 
χρήσιμο μέσο στη λειτουργία του δικτύου 
εποπτικών αρχών, προκειμένου να μειωθεί 
η άσκοπη επανάληψη εποπτικών εργασιών, 
να ενισχυθεί η συνεργασία και με τον 
τρόπο αυτό να γίνει περισσότερο 
ομοιόμορφη η διαδικασία εποπτείας, 
καθώς επίσης να μειωθεί ο φόρτος που 
επιβαρύνει τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. Συνεπώς, ο κανονισμός πρέπει 
παράσχει σαφή νομική βάση για την 
ανάθεση αυτή. Ανάθεση καθηκόντων 
σημαίνει ότι ασκούνται καθήκοντα από 
άλλη εποπτική αρχή στη θέση της 
αρμόδιας, ενώ την ευθύνη για τις εποπτικές 
αποφάσεις εξακολουθεί να φέρει η 
αναθέτουσα αρχή. Κατά την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων, μια εθνική εποπτική αρχή, 
η εξουσιοδοτούμενη, μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις για ορισμένο εποπτικό θέμα η 
ίδια, στη θέση κάποιας άλλης εθνικής 
εποπτικής αρχής. Οι αναθέσεις πρέπει να 
διέπονται από την αρχή της ανάθεσης 
εποπτικής αρμοδιότητας σε εποπτική αρχή 
που είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες 
σχετικές με το θέμα. Η ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών εποπτικών 
αρχών μπορεί να είναι σκόπιμη, 
παραδείγματος χάρη για λόγους 
οικονομιών κλίμακας ή πεδίου, συνοχής 
στην εποπτεία ομίλων και βέλτιστης 
χρήσης τεχνικής πείρας. Η συναφής 
κοινοτική νομοθεσία μπορεί να 
εξειδικεύσει περαιτέρω τις αρχές για την 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων κατόπιν 
συμφωνίας. Η Αρχή πρέπει να διευκολύνει 
τις συμφωνίες ανάθεσης μεταξύ εθνικών 
εποπτικών αρχών με κάθε πρόσφορο μέσο. 

(23) Η ανάθεση καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων μπορεί να αποτελέσει 
χρήσιμο μέσο στη λειτουργία του δικτύου 
εποπτικών αρχών, προκειμένου να μειωθεί 
η άσκοπη επανάληψη εποπτικών εργασιών, 
να ενισχυθεί η συνεργασία και με τον 
τρόπο αυτό να γίνει περισσότερο 
ομοιόμορφη η διαδικασία εποπτείας, 
καθώς επίσης να μειωθεί ο φόρτος που 
επιβαρύνει τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. Συνεπώς, ο κανονισμός πρέπει 
παράσχει σαφή νομική βάση για την 
ανάθεση αυτή. Ανάθεση καθηκόντων 
σημαίνει ότι ασκούνται καθήκοντα από 
άλλη εποπτική αρχή στη θέση της 
αρμόδιας, ενώ την ευθύνη για τις εποπτικές 
αποφάσεις εξακολουθεί να φέρει η 
αναθέτουσα αρχή. Κατά την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων, μια εθνική εποπτική αρχή, 
η εξουσιοδοτούμενη, μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις για ορισμένο εποπτικό θέμα η 
ίδια, στη θέση κάποιας άλλης εθνικής 
εποπτικής αρχής. Οι αναθέσεις πρέπει να 
διέπονται από την αρχή της ανάθεσης 
εποπτικής αρμοδιότητας σε εποπτική αρχή 
που είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες 
σχετικές με το θέμα. Η ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών εποπτικών 
αρχών μπορεί να είναι σκόπιμη, 
παραδείγματος χάρη για λόγους 
οικονομιών κλίμακας ή πεδίου, συνοχής 
στην εποπτεία ομίλων και βέλτιστης 
χρήσης τεχνικής πείρας. Η συναφής 
νομοθεσία της ΕΕ μπορεί να εξειδικεύσει 
περαιτέρω τις αρχές για την ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων κατόπιν συμφωνίας. Η 
Αρχή πρέπει να διευκολύνει αι να 
παρακολουθεί τις συμφωνίες ανάθεσης 
μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών με κάθε 
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Πρέπει να είναι ενήμερη εκ των προτέρων 
σχετικά με την πρόθεση σύναψης 
συμφωνιών ανάθεσης, ώστε να είναι σε 
θέση να εκφέρει άποψη σε περίπτωση που 
χρειαστεί. Πρέπει να προβαίνει κεντρικά 
στη δημοσιοποίηση των εν λόγω 
συμφωνιών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
έγκαιρη, διαφανής πληροφόρηση, με 
εύκολη πρόσβαση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών στις πληροφορίες 
σχετικά με τις συμφωνίες.

πρόσφορο μέσο. Πρέπει να είναι ενήμερη 
εκ των προτέρων σχετικά με την πρόθεση 
σύναψης συμφωνιών ανάθεσης, ώστε να 
είναι σε θέση να εκφέρει άποψη σε 
περίπτωση που χρειαστεί. Πρέπει να 
προβαίνει κεντρικά στη δημοσιοποίηση 
των εν λόγω συμφωνιών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη, διαφανής 
πληροφόρηση, με εύκολη πρόσβαση όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών στις 
πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες. 
Πρέπει να εντοπίζει και να προωθεί 
βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την 
ανάθεση και τις συμφωνίες ανάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι ομότιμες αξιολογήσεις αποτελούν 
αποδοτικό και αποτελεσματικό εργαλείο 
για την ενίσχυση της συνέπειας εντός του 
δικτύου των χρηματοπιστωτικών 
εποπτικών αρχών. Η Αρχή πρέπει 
επομένως να αναπτύξει το μεθοδολογικό 
πλαίσιο για τις εν λόγω αξιολογήσεις και 
να τις διεξάγει τακτικά. Οι αξιολογήσεις 
πρέπει να εστιάζουν όχι μόνο στη 
σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, αλλά 
και στην ικανότητα των εποπτικών αρχών 
να επιτυγχάνουν εποπτικά αποτελέσματα 
υψηλής ποιότητας καθώς επίσης στην 
ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 
αρχών.

(25) Οι ομότιμες αξιολογήσεις αποτελούν 
αποδοτικό και αποτελεσματικό εργαλείο 
για την ενίσχυση της συνέπειας εντός του 
δικτύου των χρηματοπιστωτικών 
εποπτικών αρχών. Η Αρχή πρέπει 
επομένως να αναπτύξει το μεθοδολογικό 
πλαίσιο για τις εν λόγω αξιολογήσεις και 
να τις διεξάγει τακτικά. Οι αξιολογήσεις 
πρέπει να εστιάζουν όχι μόνο στη 
σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, αλλά 
και στην ικανότητα των εποπτικών αρχών 
να επιτυγχάνουν εποπτικά αποτελέσματα 
υψηλής ποιότητας καθώς επίσης στην 
ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 
αρχών. Το αποτέλεσμα των ομότιμων 
αξιολογήσεων πρέπει να δημοσιοποιείται 
και οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να 
εντοπίζονται και να δημοσιοποιούνται.

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η Αρχή πρέπει να προάγει ενεργά μια 
συντονισμένη κοινοτική εποπτική 
απόκριση, ειδικά σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες αντίξοες εξελίξεις ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία 
και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Κοινότητα. Συνεπώς, 
επιπροσθέτως προς τις εξουσίες της για 
δράση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
πρέπει να της ανατεθεί μια γενική 
λειτουργία συντονισμού στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Οι δράσεις 
της Αρχής πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα 
στην ομαλή ροή όλων των συναφών 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών 
εποπτικών αρχών.

(26) Η Αρχή πρέπει να προάγει ενεργά μια 
συντονισμένη εποπτική απόκριση σε 
επίπεδο Ένωσης, ιδίως για να εξασφαλίζει 
την εύρυθμη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Ένωση. Συνεπώς, επιπροσθέτως προς τις 
εξουσίες της για δράση σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, πρέπει να της ανατεθεί 
μια γενική λειτουργία συντονισμού στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Οι δράσεις 
της Αρχής πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα 
στην ομαλή ροή όλων των συναφών 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών 
εποπτικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι 
απαραίτητο να εντοπιστούν εξ αρχής οι 
τάσεις, οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα τρωτά 
σημεία που απορρέουν από το 
μικροπροληπτικό επίπεδο, διασυνοριακά 
και διατομεακά. Η Αρχή πρέπει να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εν λόγω 
εξελίξεις στον τομέα αρμοδιότητάς της 
και, αν κρίνει σκόπιμο, να ενημερώνει το 

(27) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι 
απαραίτητο να εντοπιστούν εξ αρχής οι 
τάσεις, οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα τρωτά 
σημεία που απορρέουν από το 
μικροπροληπτικό επίπεδο, διασυνοριακά 
και διατομεακά. Η Αρχή πρέπει να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εν λόγω 
εξελίξεις στον τομέα αρμοδιότητάς της 
και, αν κρίνει σκόπιμο, να ενημερώνει το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή, τις άλλες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές και το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο συστημικού κινδύνου σε 
τακτική βάση και, αν είναι απαραίτητο, για 
συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης η Αρχή 
πρέπει να συντονίζει προσομοιώσεις 
αντίξοων καταστάσεων σε επίπεδο 
Κοινότητας για να αξιολογεί την αντοχή 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς, 
εξασφαλίζοντας για τις εν λόγω 
προσομοιώσεις την εφαρμογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης μεθοδολογίας σε 
εθνικό επίπεδο.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή, τις άλλες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές και το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο συστημικού κινδύνου σε 
τακτική βάση και, αν είναι απαραίτητο, για 
συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης η Αρχή 
πρέπει να δρομολογεί και να συντονίζει 
προσομοιώσεις αντίξοων καταστάσεων σε 
επίπεδο Ένωσης για να αξιολογεί την 
αντοχή των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων υπό αντίξοες εξελίξεις της 
αγοράς, εξασφαλίζοντας για τις εν λόγω 
προσομοιώσεις την εφαρμογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης μεθοδολογίας σε 
εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να βελτιώσει 
την εκτέλεση των καθηκόντων της, η 
Αρχή πρέπει να πραγματοποιεί 
οικονομική ανάλυση των αγορών και του 
αντικτύπου των ενδεχόμενων εξελίξεων 
σε αυτές.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Με δεδομένα την παγκοσμιοποίηση 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
την αυξημένη σημασία των διεθνών 
κανόνων, η Αρχή πρέπει να ενισχύσει το 
διάλογο και τη συνεργασία με τις 
εποπτικές αρχές εκτός της Κοινότητας. 
Πρέπει να λαμβάνει υπόψη της πλήρως 
τους υφιστάμενους ρόλους και 
αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων στις σχέσεις τους με αρχές εκτός 
της Κοινότητας καθώς και σε διεθνή 
φόρα.

(28) Με δεδομένα την παγκοσμιοποίηση 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
την αυξημένη σημασία των διεθνών 
κανόνων, η Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στον το διάλογο 
και τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές 
εκτός της Ένωσης. Οι εθνικές αρμόδιες 
αρχές μπορούν να συνεχίσουν να 
εισφέρουν στα φόρουμ που αφορούν 
εθνικά ζητήματα και ζητήματα σχετικά 
με εκείνα που αντιμετωπίζουν όταν είναι 
επικεφαλής επόπτες στο πλαίσιο σώματος 
εποπτών.

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να είναι πλήρως αποτελεσματική 
η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου και για την 
παρακολούθηση της συνέχειας των 
προειδοποιήσεων και των συστάσεών του, 
έχει ουσιώδη σημασία η στενή συνεργασία 
μεταξύ της Αρχής και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Η 
Αρχή πρέπει να ανταλλάσσει όλες τις 
συναφείς πληροφορίες με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. 
Δεδομένα σχετιζόμενα με μεμονωμένες 
επιχειρήσεις πρέπει να παρέχονται μόνο 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος. Όταν η 
Αρχή ή κάποια εθνική εποπτική αρχή 
λάβει προειδοποιήσεις ή συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου, η Αρχή πρέπει να εξασφαλίζει 
την παρακολούθηση της συνέχειας.

(31) Για να είναι πλήρως αποτελεσματική 
η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου και για την 
παρακολούθηση της συνέχειας των 
προειδοποιήσεων και των συστάσεών του, 
έχει ουσιώδη σημασία η στενή συνεργασία 
μεταξύ της Αρχής και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Η 
Αρχή  και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου πρέπει να 
ανταλλάσσουν όλες τις συναφείς 
πληροφορίες. Δεδομένα σχετιζόμενα με 
μεμονωμένες επιχειρήσεις πρέπει να 
παρέχονται μόνο κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος. Όταν η Αρχή ή κάποια εθνική 
εποπτική αρχή λάβει προειδοποιήσεις ή 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου, η Αρχή πρέπει, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να εξασφαλίζει 
την παρακολούθηση της συνέχειας.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Στις περιπτώσεις που είναι σκόπιμο
η Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη για τεχνικούς 
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις και να τους παρέχει εύλογη 
ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Για 

(32) Η Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη για τεχνικούς 
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις και να τους παρέχει εύλογη 
ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Προτού 
εγκρίνει σχέδια τεχνικών κανόνων, 
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λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τα ταμεία επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης της Κοινότητας
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
θεσμικών επενδυτών και λοιπών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), τους 
υπαλλήλους τους, και τους καταναλωτές 
και τους χρήστες των λιανικών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών κα υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης πρέπει 
να εργάζεται δραστήρια ως διεπαφή με 
άλλες ομάδες χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, η 
Αρχή πρέπει να πραγματοποιεί εκτίμηση 
αντικτύπου με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι 
τηρούνται οι βέλτιστες πρακτικές για 
υψηλής ποιότητας ρύθμιση. Για λόγους
παροχής αποτελεσματικής εξωτερικής 
επικουρίας, πρέπει να συσταθεί ομάδα 
συμφεροντούχων ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, καθώς και τα ταμεία 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης της 
Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, θεσμικών επενδυτών και 
λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, την 
ακαδημαϊκή κοινότητα και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες των 
λιανικών ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών υπηρεσιών κα
υπηρεσιών επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η ομάδα συμφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης πρέπει 
να εργάζεται δραστήρια ως διεπαφή με 
άλλες ομάδες χρηστών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Την κύρια ευθύνη της διατήρησης της (33) Την κύρια ευθύνη της εξασφάλισης 
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χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κατά τη 
διαχείριση κρίσεων, ιδίως όταν πρόκειται 
για τη σταθεροποίηση μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τη λήψη 
σχετικών αποφάσεων, φέρουν τα κράτη 
μέλη. Τα μέτρα της Αρχής σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ή διευθέτησης κρίσεων 
τα οποία επηρεάζουν τη σταθερότητα 
κάποιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δεν 
πρέπει να προσκρούουν στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών. Πρέπει να δημιουργηθεί 
μηχανισμός μέσω του οποίου τα κράτη 
μέλη θα μπορούν να επικαλεστούν αυτή τη 
διασφάλιση και τελικά να φέρουν το θέμα 
ενώπιον του Συμβουλίου για τη λήψη 
απόφασης. Δεδομένων των ιδιαίτερων 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στο 
θέμα αυτό, είναι σκόπιμο να αναλάβει 
σχετικά κάποιο ρόλο το Συμβούλιο.

συντονισμένης διαχείρισης κρίσεων και 
της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας σε καταστάσεις κρίσεων, 
ιδίως όταν πρόκειται για τη σταθεροποίηση 
μεμονωμένων συμμετεχόντων στις 
χρηματαγορές που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες και τη λήψη σχετικών 
αποφάσεων, φέρουν τα κράτη μέλη. Τα 
μέτρα της Αρχής σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης ή διευθέτησης κρίσεων τα οποία 
επηρεάζουν τη σταθερότητα κάποιου 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δεν πρέπει 
να προσκρούουν στις δημοσιονομικές 
αρμοδιότητες κρατών μελών. Πρέπει να 
δημιουργηθεί μηχανισμός μέσω του οποίου 
τα κράτη μέλη θα μπορούν να 
επικαλεστούν αυτή τη διασφάλιση και 
τελικά να φέρουν το θέμα ενώπιον του 
Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης. 
Δεδομένων των ιδιαίτερων αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών στο θέμα αυτό, είναι 
σκόπιμο να αναλάβει σχετικά κάποιο ρόλο 
το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Με την επιφύλαξη των ειδικών 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε 
καταστάσεις κρίσεων, εάν ένα κράτος 
μέλος επιλέξει να επικαλεσθεί αυτή τη 
διασφάλιση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει να ενημερώνεται συγχρόνως με 
την Αρχή, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή. Επιπλέον, το κράτος μέλος 
πρέπει να εξηγήσει τους λόγους που το 
ώθησαν να επικαλεσθεί τη διασφάλιση. Η 
Αρχή πρέπει, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, να καθορίζει τις περαιτέρω 
ενέργειες.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων 
της Αρχής πρέπει να είναι ένα συμβούλιο 
εποπτών, συγκροτούμενο από τους 
επικεφαλής κάθε οικείας εθνικής 
εποπτικής αρχής στα κράτη μέλη και το 
οποίο προεδρεύεται από τον πρόεδρο της 
Αρχής. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής, 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου και των άλλων δυο
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών πρέπει 
να συμμετέχουν ως παρατηρητές. Τα μέλη 
του συμβουλίου εποπτών πρέπει να 
ενεργούν ανεξάρτητα και μόνο υπέρ του 
συμφέροντος της Κοινότητας. Για 
ενέργειες γενικής φύσεως, 
περιλαμβανομένων των σχετιζόμενων με 
την έκδοση τεχνικών κανόνων, 
κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων, 
καθώς και θεμάτων προϋπολογισμού, 
πρέπει να ισχύουν οι κανόνες για την 
ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζονται στη 
συνθήκη, ενώ για όλες τις άλλες 
αποφάσεις πρέπει να ισχύει απλή 
πλειοψηφία των μελών. Οι περιπτώσεις 
που αφορούν τη ρύθμιση διαφωνιών 
μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών πρέπει 
να εξετάζονται σε κλειστό κύκλο.

(35) Το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων 
της Αρχής πρέπει να είναι ένα συμβούλιο 
εποπτών, συγκροτούμενο από τους 
επικεφαλής κάθε οικείας εθνικής 
εποπτικής αρχής στα κράτη μέλη και το 
οποίο προεδρεύεται από τον πρόεδρο της 
Αρχής. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής, 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Τράπεζες) και της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Κινητές Αξίες και 
Αγορές) πρέπει να συμμετέχουν ως 
παρατηρητές. Τα μέλη του συμβουλίου 
εποπτών πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα 
και μόνο υπέρ του συμφέροντος της 
Ένωσης. Για ενέργειες γενικής φύσεως, 
περιλαμβανομένων των σχετιζόμενων με 
την έκδοση τεχνικών κανόνων, 
κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων, 
καθώς και θεμάτων προϋπολογισμού, 
πρέπει να ισχύουν οι κανόνες για την 
ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 16 της συνθήκης, ενώ για όλες τις 
άλλες αποφάσεις πρέπει να ισχύει απλή 
πλειοψηφία των μελών. Οι περιπτώσεις 
που αφορούν τη ρύθμιση διαφωνιών 
μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών πρέπει 
να εξετάζονται σε κλειστό κύκλο.

Or. en
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Την Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί ο 
πρόεδρος, πλήρους απασχόλησης, τον 
οποίο επιλέγει το συμβούλιο εποπτών με
ανοιχτό διαγωνισμό. Η διοίκηση της Αρχής 
πρέπει να ανατεθεί σε εκτελεστικό 
διευθυντή, ο οποίος πρέπει να έχει 
δικαίωμα να συμμετέχει στις συνεδριάσεις 
του συμβουλίου εποπτών και του 
διοικητικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

(37) Την Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί ο 
πρόεδρος πλήρους απασχόλησης τον οποίο 
επιλέγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά 
από ανοιχτό διαγωνισμό υπό τη 
διαχείριση της Επιτροπής και την 
επακόλουθη κατάρτιση καταλόγου 
τελικής επιλογής από την Επιτροπή. Η 
διοίκηση της Αρχής πρέπει να ανατεθεί σε 
εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος πρέπει να 
έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου εποπτών και 
του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
διατομεακώς η συνεκτικότητα των 
δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών, οι αρχές αυτές πρέπει 
να συντονίζονται σχολαστικά σε μια 
Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών και να καταλήγουν σε 
κοινές θέσεις, εφόσον είναι σκόπιμο. Η 
Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών πρέπει να αναλάβει όλες τις 
λειτουργίες της μικτής επιτροπής για τους 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων. Όταν είναι σκόπιμο, οι 
πράξεις που εμπίπτουν επίσης στον τομέα 
αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών ή της Ευρωπαϊκής Αρχής 

(38) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
διατομεακώς η συνεκτικότητα των 
δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών, οι αρχές αυτές πρέπει 
να συντονίζονται σχολαστικά σε μια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Μικτή 
Επιτροπή) ("Η Μικτή Επιτροπή") και να 
καταλήγουν σε κοινές θέσεις, εφόσον είναι 
σκόπιμο. Η Μικτή Επιτροπή πρέπει να
συντονίζει τα καθήκοντα των τριών 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σε σχέση 
με τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων. Όταν είναι 
σκόπιμο, οι πράξεις που εμπίπτουν επίσης 
στον τομέα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Τράπεζες) ή της
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Κινητών Αξιών και Αγορών πρέπει να 
εγκρίνονται εκ παραλλήλου από τις οικείες 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Κινητές 
Αξίες και Αγορές) πρέπει να εγκρίνονται 
εκ παραλλήλου από τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές. Η Μικτή Επιτροπή 
πρέπει να προεδρεύεται εκ περιτροπής 
κατ’ έτος από τους προέδρους των τριών 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Ο 
πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής πρέπει 
να είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Η 
Μικτή Επιτροπή πρέπει να έχει μόνιμη 
γραμματεία, στελεχωμένη με αποσπάσεις 
από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
άτυπη ανταλλαγή πληροφοριών και η 
ανάπτυξη κοινής νοοτροπίας στις τρεις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της 
Αρχής, πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της 
αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα 
προερχόμενα κυρίως από υποχρεωτικές 
εισφορές εθνικών εποπτικών αρχών και 
από το γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινοτική
δημοσιονομική διαδικασία πρέπει να 
ισχύει όσον αφορά την κοινοτική 
συμμετοχή. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να 
ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(40) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της 
Αρχής, πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της 
αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα 
προερχόμενα από το γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και από οιαδήποτε τέλη που 
καταβάλλονται στην Αρχή στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στις 
σχετικές πράξεις του ενωσιακού δικαίου. 
Η ενωσιακή δημοσιονομική διαδικασία 
πρέπει να ισχύει όσον αφορά την 
συμμετοχή της Ένωσης. Ο λογιστικός 
έλεγχος πρέπει να ασκείται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Or. en
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ισχύουν με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής, ιδίως με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 226 της Συνθήκης για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωση προς το 
κοινοτικό δίκαιο.

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ισχύουν με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής, ιδίως με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 258 της Συνθήκης για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωση προς το 
ενωσιακό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
ασφαλισμένων και των λοιπών 
δικαιούχων, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει 
να συμβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συμβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσματικής και συνεκτικής ρύθμισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
επενδυτών, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, (v) στην 
ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 
στην εσωτερική αγορά και 
εξασφαλίζοντας παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα, και (vi) στην 
αποτροπή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ 
και την εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή 
πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της 
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Επιτροπή. συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωμοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, και πραγματοποιώντας 
οικονομικές αναλύσεις των αγορών για να 
προωθηθεί η επίτευξη των στόχων της 
Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρχή αποτελεί μέρος ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, εφεξής 
«ΕΣΧΕ», το οποίο λειτουργεί ως δίκτυο 
εποπτικών αρχών, όπως εξειδικεύεται 
περαιτέρω στο άρθρο 39.

5. Η Αρχή αποτελεί μέρος ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, εφεξής 
«ΕΣΧΕ».

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων 
συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, εφεξής 
«ΕΣΣΚ», όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του 
παρόντος κανονισμού.

6. Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΕ, οι 
συμμετέχοντες στο ΕΣΧΕ συνεργάζονται 
με εμπιστοσύνη και πλήρη αμοιβαίο 
σεβασμό, ιδίως προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η αναμεταξύ τους ροή 
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κατάλληλων και αξιόπιστων 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή έχει την έδρα της στην 
Φρανκφούρτη.

Η Αρχή έχει την έδρα της [...]. 

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινής 
εποπτικής νοοτροπίας, εξασφαλίζοντας τη 
συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
αποτρέποντας ρυθμιστικές αυθαιρεσίες, 
μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες 
μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, 
προάγοντας τη συνεκτική λειτουργία των 
σωμάτων εποπτών και λαμβάνοντας μέτρα 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

β) συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινής 
εποπτικής νοοτροπίας, εξασφαλίζοντας τη 
συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
αποτρέποντας ρυθμιστικές αυθαιρεσίες, 
μεσολαβώντας και ρυθμίζοντας διαφωνίες 
μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, 
εξασφαλίζοντας τη συνεκτική λειτουργία 
των σωμάτων εποπτών και λαμβάνοντας 
μέτρα, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης·

Or. en



PE438.410v01-00 30/84 PR\803318EL.doc

EL

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αξιολογεί τη διαθεσιμότητα και την 
ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών 
ασφάλισης και επαγγελματικών 
συντάξεων για άτομα και επιχειρήσεις σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) ενισχύει την προστασία των 
επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) πραγματοποιεί οικονομικές 
αναλύσεις των αγορών με στόχο την 
εμπεριστατωμένη εκπλήρωση των 
καθηκόντων της Αρχής·

Or. en
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ δ) παρέχει βάση δεδομένων των 
εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στις 
χρηματαγορές στο πεδίο αρμοδιότητάς 
της και, όταν προβλέπεται από τη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, σε κεντρικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) συλλέγει τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες στους τομείς που ορίζονται 
συγκεκριμένα στη νομοθεσία στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που 
καταρτίζει στην Επιτροπή για έγκριση. 

1. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες για να συμπληρώνει, να 
ενημερώνει και να τροποποιεί μη 
ουσιώδη στοιχεία των νομοθετικών 
πράξεων στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 
1 παράγραφος 2. Οι τεχνικοί κανόνες δεν 
αντιπροσωπεύουν στρατηγικές αποφάσεις 
και το περιεχόμενό τους περιορίζεται από 
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τη συνήθη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους. 

1α. Πριν εκδώσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις συστάσεις, η Αρχή 
διενεργεί ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις 
με όλους τους συμφεροντούχους και 
αναλύει το συναφές δυνητικό κόστος και 
όφελος πριν εγκρίνει τους τεχνικούς 
κανόνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των εθνικών 
αρχών. Η Αρχή ζητεί τη γνώμη ή τη 
συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων 
του τομέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συντάξεων η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων 
που καταρτίζει στην Επιτροπή για 
έγκριση και συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

Or. en
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά 
ένα μήνα. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
τα σχέδια κανόνων μόνο μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτό 
απαιτεί το συμφέρον της Κοινότητας. 

2β. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
των σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή 
αποφασίζει αν θα τα εγκρίνει, θα τα 
εγκρίνει εν μέρει ή θα τα απορρίψει. Η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα κατά ένα μήνα. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την απόφασή της, και αναφέρει τους 
λόγους για την απόφαση αυτή. 

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τους 
κανόνες ή αν τους εγκρίνει μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, γνωστοποιεί στην Αρχή 
τους σχετικούς λόγους. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την 
Επιτροπή με κανονισμούς ή με αποφάσεις 
και δημοσιεύονται στην Επίσημη 

2γ. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 7α έως 7δ, με στόχο τη θέσπιση 
των τεχνικών κανόνων της παραγράφου 
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Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1. Οι εν λόγω πράξεις εγκρίνονται από την 
Επιτροπή με τη μορφή κανονισμών ή 
αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έγκριση τεχνικών 
κανόνων, που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη 
χρονική περίοδο εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά από την τομεακή νομοθεσία.
2. Μόλις εκδώσει μία πράξη 
κατ' εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 7β και 7γ.
4. Στην ετήσια έκθεσή της η Αρχή 
διαπιστώνει ποιες από τις εθνικές αρχές 
δεν έχουν συμμορφωθεί με τους τεχνικούς 
κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
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Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 μπορεί να ανακληθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσίας 
προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από 
τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες 
που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς 
και τους ενδεχόμενους λόγους της 
ανάκλησης.
3. Η απόφαση περί ανάκλησης αναφέρει 
τους λόγους της ανάκλησης και 
περατώνει την ανάθεση των εξουσιών 
που προσδιορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση. Έχει άμεση ισχύ ή τίθεται σε 
ισχύ σε καθοριζόμενη μεταγενέστερη 
ημερομηνία. Δεν θίγει ο κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7γ
Διατύπωση αντιρρήσεων για 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 



PE438.410v01-00 36/84 PR\803318EL.doc

EL

περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
μήνες.
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται 
στις διατάξεις της. 
Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου και 
σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να ενημερώσουν την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
προβάλουν αντιρρήσεις σε μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που 
ορίζεται στις διατάξεις της.
3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω 
πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό 
όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις 
εκθέτει τους λόγους για τους οποίους 
αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7δ
Μη έγκριση ή μερική έγκριση των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων
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1. Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο 
τεχνικού κανόνα ή το εγκρίνει μόνο εν 
μέρει, ενημερώνει σχετικά την Αρχή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εκθέτοντας τους λόγους. 
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός, να 
καλέσει τον αρμόδιο επίτροπο μαζί με τον 
πρόεδρο της Αρχής σε ειδική συνεδρίαση 
της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου για να 
εκθέσουν και να εξηγήσουν τις 
διιστάμενες απόψεις τους. 

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Αρχή πραγματοποιεί ανοικτές 
δημόσιες διαβουλεύσεις με όλους τους 
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συμφεροντούχους και αναλύει το συναφές 
δυνητικό κόστος και όφελος πριν εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες βέλτιστες 
πρακτικές μεταξύ των εθνικών αρχών. Η 
Αρχή ζητεί τη γνώμη ή τη συμβουλή της 
ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ταμείων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές εποπτικές αρχές καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
συμμορφωθούν με τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις.

2. Εντός δύο μηνών από την έκδοση 
κατευθυντήριας γραμμής ή σύστασης, 
κάθε αρμόδια εποπτική αρχή αποφασίζει 
εάν προτίθεται να συμμορφωθεί προς την 
εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή ή 
σύσταση. Σε περίπτωση που δεν 
προτίθεται να συμμορφωθεί, ενημερώνει 
την Αρχή εκθέτοντας τους λόγους. Η 
Αρχή δημοσιεύει τους λόγους αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Στην ετήσια έκθεσή της η Αρχή 
επισημαίνει εκείνες από τις αρμόδιες 
αρχές που δεν συμμορφώθηκαν προς τις 
εκδοθείσες κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις της και σκιαγραφεί πώς 
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προτίθεται η Αρχή να εξασφαλίσει τη 
μελλοντική συμμόρφωση προς τις 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
της.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων 
εθνικών εποπτικών αρχών, της Επιτροπής, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της ομάδας 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων, ή 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, και αφού 
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προηγουμένως ενημερώσει την οικεία 
αρμόδια αρχή, η Αρχή μπορεί να 
διερευνήσει την κατ’ ισχυρισμό μη 
εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε 
το ΕΣΣΚ υπόκειται σε εκ των υστέρων 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του 
προέδρου του ΕΣΣΚ, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του αρμόδιου 
επιτρόπου και τίθεται σε ισχύ όσο το 
δυνατόν συντομότερα.
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Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει 
την απόφαση που εξέδωσε σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 μετά από σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου ή μετά από αίτημα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.
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Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ορίζει χρονικό όριο για το 
συμβιβασμό των εθνικών εποπτικών 
αρχών, λαμβάνοντας υπόψη συναφή 
χρονικά διαστήματα που τυχόν ορίζονται 
στη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, καθώς και την 
πολυπλοκότητα και τον επείγοντα 
χαρακτήρα του ζητήματος. 

2. Η Αρχή ορίζει χρονικό όριο για το 
συμβιβασμό των εθνικών εποπτικών 
αρχών, λαμβάνοντας υπόψη συναφή 
χρονικά διαστήματα που τυχόν ορίζονται 
στη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, καθώς και την 
πολυπλοκότητα και τον επείγοντα 
χαρακτήρα του ζητήματος. Στο στάδιο 
αυτό η Αρχή ενεργεί ως μεσολαβητής.

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Αν κατά το πέρας της φάσης 
συμβιβασμού οι ενδιαφερόμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία, η Αρχή μπορεί να λάβει 
απόφαση να λύσει τη διαφωνία και να 
απαιτήσει από αυτές να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα ή να απέχουν από 
ενέργειες, σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
συνθήκης, αν μια εθνική εποπτική αρχή 
δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της 
Αρχής, και έτσι δεν εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος με τις απαιτήσεις που ισχύουν 
άμεσα για αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, η Αρχή μπορεί να εκδώσει 
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την οποία θα 
απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής. 

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 
κατισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης 
απόφασης που είχε εκδοθεί από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές για το ίδιο θέμα.
Κάθε ενέργεια εκ μέρους των εθνικών 
εποπτικών αρχών αναφορικά με γεγονότα 
τα οποία υπόκεινται σε απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή 4 είναι 
συμβατή με τις εν λόγω αποφάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Στην ετήσια έκθεσή της η Αρχή 
αναφέρει τη διαφωνία μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών, τις συμφωνίες που 
επιτεύχθηκαν και την απόφαση που 
ελήφθη για τη διευθέτηση του θέματος.

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων 

αρχών σε διατομεακό επίπεδο
Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Μικτή 
Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο 11, 
διευθετεί τις διαφωνίες που μπορεί να 
προκύψουν μεταξύ αρμόδιων αρχών που 
ενεργούν βάσει του άρθρου 42.

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή συμμετέχει στα σώματα 
εποπτών ως παρατηρητής, όταν το κρίνει 

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

συμμετοχή αυτή η Αρχή θεωρείται «εθνική 
εποπτική 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 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Αρχή προάγει τη συντονισμένη και 
ενιαία ενωσιακή απόκριση, μεταξύ άλλων 
με:

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί τις 
εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της 
αρμοδιότητάς της και, αν κρίνει σκόπιμο,
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Τράπεζες), την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Κινητές Αξίες και 
Αγορές), το ΕΣΣΚ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή σχετικά με τις συναφείς 
μικροπροληπτικές τάσεις, τους 
ενδεχόμενους κινδύνους και τα τρωτά 
σημεία.
(Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου.)

Or. en
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Article 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Αρχή περιλαμβάνει στην ανάλυσή της 
μια οικονομική ανάλυση των αγορών 
ασφαλίσεων και επαγγελματικών 
συντάξεων και του αντικτύπου των 
ενδεχόμενων εξελίξεων σε αυτές. 
Ειδικότερα, σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, η 
Αρχή προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
Ένωσης αξιολογήσεις της ευελιξίας 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς. Προς το 
σκοπό αυτό αναπτύσσει, προς εφαρμογή 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές:

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Αρχή εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη 
των διατομεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σημείων, συνεργαζόμενη στενά με 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μέσω της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Μικτή Επιτροπή).

Or. en
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Αρχή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε όλα τα διεθνή φόρουμ που 
σχετίζονται με τη ρύθμιση και εποπτεία 
των ιδρυμάτων που εμπίπτουν στη 
νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές μπορούν να συνεχίσουν 
να εισφέρουν στα φόρουμ που αφορούν 
εθνικά ζητήματα και ζητήματα σχετικά 
με εκείνα που αντιμετωπίζουν όταν είναι 
επικεφαλής επόπτες στο πλαίσιο σώματος 
εποπτών. 

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Αρχή αναπτύσσει επαφές με 
εποπτικές αρχές από τρίτες χώρες. Μπορεί 
να προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις με 
διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών.

Or. en
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Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή συμβάλλει στην προετοιμασία 
αποφάσεων ισοδυναμίας όσον αφορά 
καθεστώτα εποπτείας σε τρίτες χώρες 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2.

2. Η Αρχή συμβάλλει στην προετοιμασία 
αποφάσεων ισοδυναμίας όσον αφορά 
καθεστώτα εποπτείας σε τρίτες χώρες 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην ετήσια έκθεσή της η Αρχή 
παρουσιάζει τις διοικητικές ρυθμίσεις και 
τις αποφάσεις ισοδυναμίας που 
συμφωνήθηκαν με διεθνείς οργανισμούς 
ή με διοικήσεις τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επίσης η Αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήματα. Οι αιτήσεις χρησιμοποιούν 
ενιαία μορφότυπα διαβίβασης στοιχείων.

Or. en
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ύστερα από αίτημα εθνικής 
εποπτικής αρχής ενός κράτους μέλους, η 
Αρχή παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες 
είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων της εθνικής αρχής, με 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω εθνική 
αρχή εφαρμόζει κατάλληλες ρυθμίσεις 
περί εμπιστευτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων συνεργάζεται 
με το ΕΣΣΚ.

1. Η Αρχή συνεργάζεται με το ΕΣΣΚ.

Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή συνεργάζεται στενά με το ΕΣΣΚ. 
Παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά 
διαστήματα και επικαιροποιημένες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του. Όλα τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του τα οποία 

Η Αρχή συνεργάζεται στενά με το ΕΣΣΚ. 
Παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά 
διαστήματα και επικαιροποιημένες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του. Όλα τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του τα οποία 
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όμως δεν υπάρχουν σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή παρέχονται χωρίς 
χρονοτριβή στο ΕΣΣΚ μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο [15] του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
.…./… [ΕΣΣΚ].

όμως δεν υπάρχουν σε συνοπτική ή 
συγκεντρωτική μορφή παρέχονται χωρίς 
χρονοτριβή στο ΕΣΣΚ μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο [15] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.…./… [ΕΣΣΚ]. Η Αρχή αναπτύσσει 
κατάλληλο πρωτόκολλο για την 
αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών 
που αφορούν επιμέρους 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με 
συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

1. Για την επικούρηση της διαβούλευσης
με συμφεροντούχους τομέων σχετικών με 
τα καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται 
ομάδα συμφεροντούχων του τομέα των
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων.

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών 
συντάξεων της Κοινότητας, τους 

2. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ταμείων επαγγελματικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές καθώς 
και τα ιδρύματα επαγγελματικών 
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υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων.

συντάξεων της Ένωσης, τους 
εκπροσώπους των υπαλλήλων (όπως 
είναι τα συνδικάτα) καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συντάξεων. Τουλάχιστον 
5 από τα μέλη είναι ανεξάρτητοι 
διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί. 

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
μπορεί να υποβάλλει στην Αρχή γνώμες 
και συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα 
σχετικό με τα καθήκοντα της Αρχής τα 
οποία καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

5. Η ομάδα συμφεροντούχων του τομέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων 
μπορεί να υποβάλλει στην Αρχή γνώμες 
και συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα 
σχετικό με τα καθήκοντα της Αρχής, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα καθήκοντα τα 
οποία καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.
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Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 παράγραφος 2 προσκρούει στις 
δημοσιονομικές του αρμοδιότητες, 
ενημερώνει την Αρχή, την Επιτροπή και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση 
της απόφασης της Αρχής στην εθνική 
εποπτική αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί 
σε εφαρμογή από την εθνική εποπτική 
αρχή.

Or. en



PR\803318EL.doc 57/84 PE438.410v01-00

EL

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία των 
μελών του, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4 της συνθήκης ΕΕ και στο 
άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις το οποίο 
προσαρτάται στη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για 
την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 
ενημέρωσης του κράτους μέλους από την 
Αρχή, όπως αναφέρεται στην τέταρτη 
παράγραφο, αποφασίζει αν η απόφαση της 
Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή 
ανακαλείται.

Or. en
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Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 16
της Συνθήκης ΕΕ, εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών αποφασίζει αν η απόφαση της 
Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή 
ανακαλείται.

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον επικεφαλής της σχετικής εθνικής β) τον επικεφαλής της σχετικής εθνικής 
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εποπτικής αρχής που είναι αρμόδια για την 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων σε κάθε κράτος μέλος. Εάν 
υπάρχουν περισσότερες της μιας αρμόδιες 
αρχές σε ένα κράτος μέλος, οι αρχές 
συμφωνούν σε έναν από τους επικεφαλής 
ως εκπρόσωπο στο συμβούλιο εποπτών·

εποπτικής αρχής που είναι αρμόδια για την 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων σε κάθε κράτος μέλος. Εάν 
υπάρχουν περισσότερες της μιας αρμόδιες 
αρχές στο έδαφος στο οποίο το κράτος 
μέλος έχει την ευθύνη της εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου, οι επικεφαλής των 
οργάνων αυτών γίνονται από κοινού 
εκπρόσωποι στο συμβούλιο εποπτών και 
αποφασίζουν μεταξύ τους με ποιο τρόπο 
θα ασκήσουν την κοινή εκπροσώπηση, 
συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε ψήφου 
βάσει του άρθρου 29·

Or. en

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συμβούλιο εποπτών συγκαλεί μια 
ανεξάρτητη ομάδα για να διευκολύνει μια 
αμερόληπτη διευθέτηση της διαφωνίας. Η 
ομάδα αποτελείται από τον πρόεδρο, δύο 
από τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και 
τέσσερα άτομα που ορίζονται από 
κατάλογο εμπειρογνωμόνων τον οποίο 
τηρεί ο πρόεδρος. Κανένα από τα μέλη 
της ομάδας που συμμετέχουν στο 
συμβούλιο εποπτών δεν προέρχεται από 
εθνική εποπτική αρχή που εμπλέκεται 
στη διαφωνία ούτε έχει συμφέρον σε 
αυτή. Η ομάδα αποφασίζει με απλή 
πλειοψηφία.

Or. en
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Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και οι λοιποί δημόσιοι ή 
ιδιωτικοί φορείς δεν επιδιώκουν να 
επηρεάσουν τα μέλη του συμβουλίου 
εποπτών κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους που συνδέονται με την 
Αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται
από έξι μέλη: τον πρόεδρο, έναν 
εκπρόσωπο της Επιτροπής και τέσσερα 
μέλη που εκλέγονται από το συμβούλιο 
εποπτών μεταξύ των μελών του με 
δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για κάθε μέλος υπάρχει ένα 
αναπληρωματικό μέλος, το οποίο μπορεί 
να αντικαθιστά το μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου, αν το εν λόγω μέλος 
κωλύεται να παραστεί. Ο αναπληρωτής 
του προέδρου εκλέγεται σύμφωνα με το 
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άρθρο 33 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των παρόντων μελών. Κάθε μέλος διαθέτει 
μία ψήφο. 

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των παρόντων μελών που έχουν εκλεγεί 
από το Συμβούλιο εποπτών. Κάθε ένα από 
τα εν λόγω μέλη διαθέτει μία ψήφο. 

Or. en

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Ανεξαρτησία

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

Or. en
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Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο πρόεδρος διορίζεται με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 
μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής την 
οποία οργανώνει και διεκπεραιώνει η 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατάλογο τελικής επιλογής 
με τρεις υποψηφίους. Μετά τη διεξαγωγή 
των ακροάσεων των εν λόγω υποψηφίων, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιλέγει έναν 
από αυτούς. Μετά την επιλογή του ο 
υποψήφιος διορίζεται από το συμβούλιο 
εποπτών.

Or. en

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πιστεύει ότι κανείς από τους 
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προεπιλεγέντες υποψηφίους δεν καλύπτει 
επαρκώς τα προσόντα που περιγράφονται 
στο πρώτο εδάφιο, η ανοικτή διαδικασία 
επιλογής αρχίζει εν νέου.

Or. en

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επίσης το συμβούλιο εποπτών επιλέγει 
μεταξύ των μελών του αναπληρωτή, που 
ασκεί τις λειτουργίες του προέδρου όταν ο 
τελευταίος απουσιάζει. Ο αναπληρωτής 
δεν είναι μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οιοσδήποτε 
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δεν 
επιδιώκει να επηρεάσει τον πρόεδρο κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 
ζητήσει από τον πρόεδρο ή από τον 
αναπληρωτή, σεβόμενο πλήρως την 
ανεξαρτησία του, να καταθέτει τακτικά 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Κοινοβουλίου και να απαντά σε 
ερωτήσεις των μελών της εν λόγω 
επιτροπής.

1. Τουλάχιστον ανά τρεις μήνες, ο 
πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του καταθέτει
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και απαντά σε οιεσδήποτε ερωτήσεις των 
μελών του.

Or. en

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 
ζητήσει από τον πρόεδρο να υποβάλει
έκθεση πεπραγμένων. 

2. Ο πρόεδρος υποβάλλει έκθεση 
πεπραγμένων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εφόσον του ζητηθεί, και τουλάχιστον 15 
ημέρες πριν προβεί στην κατάθεση που 
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αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

Or. en

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στα άρθρα 7a, 8, 9, 10, 11a 
και 18, η έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες που αναφέρονται 
λεπτομερώς στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
της Αρχής και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, καθώς 
και, κατά περίπτωση, απάντηση σε 
γνώμες και εκθέσεις της ομάδας 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων. 
Περιλαμβάνει επίσης, σε βάση ad hoc, 
οιαδήποτε σχετική πληροφορία ζητηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το συμβούλιο εποπτών με κριτήρια τα 
προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 
για τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
και τις αγορές και την πείρα του σχετικά 
με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και 
ρύθμιση, μετά από ανοικτή διαδικασία 
επιλογής που οργανώνεται και 
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διεκπεραιώνεται από την Επιτροπή και 
ύστερα από επικύρωση εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οιοσδήποτε 
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δεν 
επιδιώκει να επηρεάσει τον εκτελεστικό 
διευθυντή κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Αρχή αποτελεί μέρος του ΕΣΧΕ, 
κύριος στόχος του οποίου είναι να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη εφαρμογή 
των κανόνων που ισχύουν για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, ώστε να  
διαφυλαχθεί η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και, κατ’ αυτό τον τρόπο, 
να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό 
του, με επαρκή προστασία των χρηστών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τη Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών την οποία προβλέπει το 
άρθρο 40,

(ε) τις Εποπτικές Αρχές (Μικτή 
Επιτροπή) την οποία προβλέπει το άρθρο 
40,

Or. en

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά, διασφαλίζει τη διατομεακή 
συνέπεια των εργασιών, και καταλήγει σε 
κοινές θέσεις στον τομέα της εποπτείας 
των χρηματοπιστωτικών ομίλων
ετερογενών δραστηριοτήτων και για άλλα 
διατομεακά θέματα με την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών μέσω της 
Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών, η οποία συγκροτείται 
με το άρθρο 40.

3. Η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά, διασφαλίζει τη διατομεακή 
συνέπεια των εργασιών, και καταλήγει σε 
κοινές θέσεις στον τομέα της εποπτείας 
των χρηματοπιστωτικών ομίλων 
ετερογενών δραστηριοτήτων και για άλλα 
διατομεακά θέματα με την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών μέσω της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Μικτή 
Επιτροπή) η οποία συγκροτείται με το 
άρθρο 40 και του Ευρωπαϊκού 
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Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Ενότητα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
(ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Or. en

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

1. Συγκροτούνται Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές (Μικτή Επιτροπή) ("Μικτή 
Επιτροπή") με έδρα στις Βρυξέλλες.

Or. en

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουμ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατομεακή 
συνέπεια και άντληση διδαγμάτων με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
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Αγορών, ιδίως σχετικά με. 
- τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων·
- τη λογιστική και τους ελέγχους·
- τις μικροπροληπτικές αναλύσεις για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·
- τα επενδυτικά προϊόντα για 
μικροεπενδυτές·
- τα μέτρα για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. και
- την ανταλλαγή πληροφοριών με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου και την ανάπτυξη σχέσεων 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου και τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Or. en

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Μικτή Επιτροπή έχει μόνιμη 
γραμματεία, στελεχωμένη με αποσπάσεις 
από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές. Η Αρχή συνεισφέρει επαρκείς 
πόρους για την κάλυψη των διοικητικών 
δαπανών, δαπανών υποδομής και 
λειτουργικών δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους 
προέδρους των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών και, ανάλογα με την περίπτωση, 
τον πρόεδρο υποεπιτροπής 
συγκροτούμενης βάσει του άρθρου 43. 

Or. en

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο προσφυγών είναι κοινός 
φορέας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών.

1. Το συμβούλιο προσφυγών είναι κοινός 
φορέας των τριών Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών.

Or. en

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη, 
τα οποία είναι πρόσωπα με σχετικές 
γνώσεις και πείρα, αποκλειόμενου του εν 

2. Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη. 
Περιλαμβάνει πρόσωπα εγνωσμένου 
κύρους με αποδεδειγμένο ιστορικό 
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ενεργεία προσωπικού των εθνικών 
εποπτικών αρχών ή άλλων εθνικών ή 
κοινοτικών οργάνων που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες της Αρχής.

συναφούς γνώσης και επαγγελματικής 
πείρας, συμπεριλαμβανομένης εποπτικής 
πείρας σε επαρκώς υψηλό επίπεδο στους 
τομείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων 
και επαγγελματικών συντάξεων, των 
αγορών κινητών αξιών ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και 
τουλάχιστον δύο μέλη με επαρκή νομική 
πείρα ώστε να παρέχουν έγκυρες νομικές 
συμβουλές στην Αρχή κατά την άσκηση 
των καθηκόντων της.

Or. en

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κατάλογο
τελικής επιλογής τον οποίο προτείνει η 
Επιτροπή, μετά από δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά από 
διαβούλευση με το συμβούλιο εποπτών. 

Or. en

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
είναι ανεξάρτητα κατά τη λήψη των 
αποφάσεών τους. Δεν δεσμεύονται από 
οδηγίες. Δεν επιτρέπεται να εκτελούν άλλα 
καθήκοντα στην Αρχή, στο διοικητικό της 
συμβούλιο ή στο συμβούλιο εποπτών της. 

1. Τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών 
είναι ανεξάρτητα κατά τη λήψη των 
αποφάσεών τους. Δεν δεσμεύονται από 
οδηγίες. Δεν επιτρέπεται να εκτελούν άλλα 
καθήκοντα στην Αρχή, στο διοικητικό της 
συμβούλιο ή στο συμβούλιο εποπτών της,
ούτε να είναι εν ενεργεία υπάλληλοι άλλων 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή 
εθνικών αρχών. 

Or. en

Aendment 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσφυγές ενώπιον του Πρωτοδικείου
και του Δικαστηρίου

Προσφυγές ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου
(Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου.)

Or. en

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Είναι δυνατή η προσφυγή ενώπιον του 
Πρωτοδικείου ή του Δικαστηρίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 230 της συνθήκης, 
κατά απόφασης του συμβουλίου 

1. Είναι δυνατή η προσφυγή ενώπιον του 
Πρωτοδικείου ή του Δικαστηρίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 263 της συνθήκης, 
κατά απόφασης του συμβουλίου 
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προσφυγών ή, σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του 
συμβουλίου προσφυγών, της Αρχής.

προσφυγών ή, σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του 
συμβουλίου προσφυγών, της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η Αρχή έχει 
υποχρέωση να ενεργήσει και δεν λαμβάνει 
απόφαση, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή επί 
παραλείψει ενώπιον του Πρωτοδικείου ή 
του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 
232 της συνθήκης.

2. Σε περίπτωση που η Αρχή έχει 
υποχρέωση να ενεργήσει και δεν λαμβάνει 
απόφαση, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή επί 
παραλείψει ενώπιον του Πρωτοδικείου ή 
του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 
265 της συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δαπάνες της Αρχής περιλαμβάνουν, 
τουλάχιστον, τις δαπάνες προσωπικού, τις 
αμοιβές, τις διοικητικές δαπάνες, τις 
δαπάνες υποδομής και τις λειτουργικές 
δαπάνες. 

2. Οι δαπάνες της Αρχής περιλαμβάνουν, 
τουλάχιστον, τις δαπάνες προσωπικού, τις 
αμοιβές, τις διοικητικές δαπάνες, τις 
δαπάνες υποδομής, τις δαπάνες 
επαγγελματικής επιμόρφωσης και τις 
λειτουργικές δαπάνες. 

Or. en

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει της εν λόγω κατάστασης 
προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο 
προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις 
που κρίνει αναγκαίες για το 
οργανόγραμμα, και το ποσό της 
επιδότησης που θα επιβαρύνει το γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 272 της Συνθήκης.

3. Βάσει της εν λόγω κατάστασης 
προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο 
προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις 
που κρίνει αναγκαίες για το 
οργανόγραμμα, και το ποσό της 
επιδότησης που θα επιβαρύνει το γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 314 της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση της εξωσυμβατικής 
ευθύνης, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 

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

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

Or. en

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και 
του διοικητικού συμβουλίου, ο 
εκτελεστικός διευθυντής και μέλη του 
προσωπικού της Αρχής, 
συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων από 
κράτη μέλη οι οποίοι έχουν αποσπαστεί 
προσωρινά, υπόκεινται στις απαιτήσεις 
τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου 
σύμφωνα με το άρθρο 339 της συνθήκης 
και στις σχετικές διατάξεις της συναφούς 
κοινοτικής νομοθεσίας, ακόμη και μετά 
την παύση των καθηκόντων τους. 

Or. en

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στο έργο της Αρχής είναι 
ανοικτή στις χώρες που δεν είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχουν 
συνάψει με την Κοινότητα συμφωνίες με 

1. Η συμμετοχή στο έργο της Αρχής είναι 
ανοικτή στις χώρες που δεν είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχουν 
συνάψει με την Κοινότητα συμφωνίες με 
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τις οποίες έχουν υιοθετήσει και 
εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο στον 
τομέα αρμοδιότητας της Αρχής, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 2.

τις οποίες έχουν υιοθετήσει και 
εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο στον 
τομέα αρμοδιότητας της Αρχής, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η συμμετοχή στο έργο της Αρχής που 
παρουσιάζει άμεσο ενδιαφέρον για αυτές 
είναι επίσης ανοικτή στις τρίτες χώρες οι 
οποίες εφαρμόζουν νομοθεσία που έχει 
αναγνωριστεί ως ισοδύναμη στους 
αναφερόμενους στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 τομείς αρμοδιότητας της Αρχής, με την 
επιφύλαξη της σύναψης συμφωνιών με 
την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκπονεί την έκθεσή της αφού 
λάβει υπόψη τις προτάσεις για την 
ανάπτυξη των Αρχών και του ΕΣΧΕ οι 
οποίες έχουν υποβληθεί από την ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυμάτων επαγγελματικών συντάξεων, 
που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 
22, από το συμβούλιο εποπτών, που 
συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 26, 
και από τη Μικτή Επιτροπή, που 
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συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 40. Οι 
προτάσεις αυτές επισυνάπτονται σε 
παράρτημα της έκθεσης που 
δημοσιεύεται από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή συνεκτιμά επίσης τις απόψεις 
άλλων ομάδων συμφεροντούχων.

Or. en

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων, την 
επίδοση των Αρχών υπό το πρίσμα του 
άρθρου 6, την εφαρμογή της ρήτρας 
διασφάλισης του άρθρου 23 και τη 
λειτουργία του ΕΣΧΕ σε σχέση με το 
άρθρο 39. Η έκθεση περιέχει προτάσεις 
για τους τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης 
του ρόλου της Αρχής και του ΕΣΧΕ, με 
στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής εποπτικής αρχιτεκτονικής, 
συμπεριλαμβανομένων εν ανάγκη 
προτάσεων για αλλαγές στις τομεακές 
διατάξεις της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώθηκε προς τη 
ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στους 
τομείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Κοινότητα. Η αξιολόγηση 

διαγράφεται
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βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων με την ομάδα 
συμφεροντούχων του τομέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και
ιδρυμάτων παροχής επαγγελματικών 
συντάξεων.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Από τη δρομολόγηση του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το 
Ευρωπαϊκό 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 ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας ταυτόχρονα σημαντικές αδυναμίες 
στην ευρωπαϊκή εποπτεία στις ολοένα και πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές 
(βλέπε στο πλαίσιο αυτό την έκθεση García-Margallo y Marfil επί της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής σχετικά με την 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. 
Επιπροσθέτως, ορισμένα ειδικά νομοθετήματα σκιαγραφούσαν τις βασικές αρχές ή 
επισήμαιναν τη γενική τάση προς εκείνο που θα έπρεπε να είναι η μελλοντική εποπτική 
αρχιτεκτονική της ΕΕ (Skinner – έκθεση Φερεγγυότητα II (2009)· Gauzès – κανονισμός 
σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) (2009)).

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 
μέρος της εντολής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη δημιουργία μεσοπρόθεσμα μιας εποπτείας για τα διασυνοριακά 
ιδρύματα σε επίπεδο ΕΕ και ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των κρίσεων 
που μπορούν να τα πλήξουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγκροτήσει 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:
                                               
1 ΕΕ L 40 της 7.2.2001, σ. 453.
2 ΕΕ C 25E, 29.1.2004, σ. 394.
3 Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
4 ΕΕ C 9E, 15.1.2010, σ. 48.
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– Να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εθνικών εποπτικών αρχών που θα συνεργάζονται στενά με 
μια νέα Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (ΕΕΑ). Η εν λόγω Αρχή θα έχει τρεις πυλώνες. Κάθε 
πυλώνας θα βασίζεται στις ευρωπαϊκές εποπτικές επιτροπές1, πράγμα που οδηγεί σε έναν 
πυλώνα για τις τράπεζες (ΕΕΑ (Τράπεζες)), έναν πυλώνα για τις ασφαλίσεις και τις 
επαγγελματικές συντάξεις (ΕΕΑ (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές Συντάξεις)) και έναν 
πυλώνα για τις κινητές αξίες και τις αγορές (ΕΕΑ (Κινητές Αξίες και Αγορές)), ενώ μια 
«Μικτή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής» θα εξασφαλίζει την ενδεικνυόμενη 
ενοποιημένη ρύθμιση και εποπτεία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών.

– Να συγκροτηθεί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ - ESRB), το οποίο 
να παρακολουθεί και να 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. Προς το σκοπό αυτό το ΕΣΣΚ 
θα προβαίνει σε έγκαιρη προειδοποίηση για κινδύνους που μπορεί να λάβουν διαστάσεις 
σε επίπεδο συστήματος και, αν κρίνει σκόπιμο, προβαίνει σε συστάσεις για δράση με 
σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων2. 

Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι το άρθρο 95 της Συνθήκης (νυν άρθρο 114 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αναφορικά με θέσπιση μέτρων σχετικά με την 
προσέγγιση των νομοθεσιών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς παρέχει την κατάλληλη νομική βάση για τη δημιουργία ενός 
«Κοινοτικού φορέα, αρμόδιου για τη συμβολή στην εφαρμογή μιας διαδικασίας 
εναρμόνισης», εφόσον τα καθήκοντα του εν λόγω φορέα συνδέονται στενά με το αντικείμενο 
των πράξεων των σχετικών με την προσέγγιση 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 μήνες για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

                                               
1 Πρόκειται για την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (ΕΕΑΤΕ - SEBS), την Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕΑΕΑΕΣ - CEIOPS) και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών και Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ - CESR)..
2 Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα αιτιολογική έκθεση εστιάζει στις προτάσεις για τη σύσταση του ΕΣΣΚ, 
μετατρέποντας τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές εποπτικές επιτροπές σε ΕΑΑ. Η πρόταση για τη σύσταση του ΕΣΣΚ 
αναλύεται σε ξεχωριστή έκθεση..


