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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου (ΕΣΣΚ)

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί τμήμα μιας δέσμης μέτρων, βάσει συστάσεων της ομάδας
Larosière, για τη βελτίωση του εποπτικού πλαισίου της ΕΕ με στόχο την άρση των
αδυναμιών του υφιστάμενου εποπτικού πλαισίου που αναδείχθηκαν κατά την τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση.

Το ΕΣΣΚ, ως ακρογωνιαίος λίθος μιας ολοκληρωμένης εποπτικής δομής της ΕΕ, αποσκοπεί 
να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για ένα 
εντελώς νέο και πρωτόγνωρο ευρωπαϊκό οργανισμό χωρίς νομική προσωπικότητα. Με την 
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής μακροπροληπτικής εποπτείας αποσκοπεί να αντιμετωπίσει την 
αποσπασματική και μεμονωμένη ανάλυση κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης και να μεριμνήσει 
προκειμένου οι εκτιμήσεις κινδύνου να μετατρέπονται σε συγκεκριμένα μέτρα των αρμόδιων 
αρχών. 

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής το ΕΣΣΚ απαρτίζεται από ένα γενικό συμβούλιο, 
μία διευθύνουσα επιτροπή και μία γραμματεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Το γενικό συμβούλιο διαθέτει ένα προεδρείο στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι διοικητικές των 
εθνικών κεντρικών τραπεζών. Ο κανονισμός για τη σύσταση του ΕΣΣΚ θα συμπληρωθεί με 
μία απόφαση του Συμβουλίου, η οποία θα αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) να διασφαλίσει την γραμματεία του ΕΣΣΚ. 

2. Θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει τη σύσταση του ΕΣΣΚ. Η κρίση έχει καταδείξει ότι η 
μικροπροληπτική εποπτεία των εθνικών αρχών από μόνη της δεν μπορεί να αναγνωρίσει και 
να αντιμετωπίσει εγκαίρως τους συστημικούς κινδύνους. Είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα 
σύστημα μακροπροληπτικής εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα παρακολουθεί, θα
αξιολογεί και ενδεχομένως θα αποτρέπει δυνητικές απειλές στην χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, θα μπορεί να απευθύνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σχετικά με συστημικούς 
κινδύνους και θα μπορεί να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης. Οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μακροοικονομικών εξελίξεων και του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθούνται και να εκτιμούνται από μία ευρεία 
οπτική γωνία. Σκόπιμη είναι επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας με το ΔΝΤ και το 
Συμβούλιο για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και τα σχετικά 
όργανα σε τρίτες χώρες. Η παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων ενισχύει τη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, μετριάζει το ενδεχόμενο νέων 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων και βελτιώνει κατ΄ αυτόν τρόπο την ποιότητα των ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις προκειμένου να καταστεί 
σαφέστερη και να βελτιωθεί η προβλεπόμενη εποπτεία. Η εντολή του ΕΣΣΚ πρέπει κατά 
βάση να περιορισθεί σαφώς στον χρηματοπιστωτικό τομέα και δεν επιτρέπεται παρέμβαση σε 
θέματα μισθολογικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Όλοι οι στόχοι της ΕΕ κατά την έννοια 
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του άρθρου 3 ΣΕΕ πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την αξιολόγηση των 
κινδύνων. 

Η ψηφοφορία στο γενικό συμβούλιο πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
πρότασης της Επιτροπής, δηλαδή αποκλειστικά σύμφωνα με την αρχή "κάθε μέλος με μία 
ψήφο" η στάθμιση ψήφων δεν πρέπει να επιτρέπεται.

Όσον αφορά τη διευθύνουσα επιτροπή, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει ότι αυτή 
πρέπει να απαρτίζεται από πέντε εκπροσώπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών, δεδομένου 
ότι για την μακροπροληπτική εποπτεία πρέπει να διασφαλίζεται μια ισόρροπη εκπροσώπηση 
των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην διευθύνουσα επιτροπή προκειμένου να αποφευχθεί η 
κυριαρχία προσώπων που δεν εκπροσωπούν τις κεντρικές τράπεζες.

Όσον αφορά τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να διασφαλίζεται η αυτόνομη 
δυνατότητα εκπλήρωσης της αποστολής του ΕΣΣΚ, ανεξάρτητα από τις εθνικές αρχές. 
Πρέπει συνεπώς να διασφαλισθεί η ταχεία και τακτική πρόσβαση σε δεδομένα.

Η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια πρέπει να διασφαλίζεται. Η δημοσιοποίηση των αναλύσεων 
πρέπει να αποτελεί τη συνήθη διαδικασία, ενώ η τήρηση μυστικότητας πρέπει να 
δικαιολογείται και να επιτρέπεται μόνο με ειδική απόφαση. Τα δεδομένα των αναλύσεων 
πρέπει (με κατάλληλο τρόπο) να καθίστανται προσιτά στο κοινό χωρίς διακριτικά στοιχεία, 
πράγμα που μπορεί να συμβάλλει στη ποιοτική βελτίωση των συστάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή και ιδίως τη δυνατότητα να αναθέτει στο ΕΣΣΚ τη διενέργεια ερευνών.

Η ευθύνη του ΕΣΣΚ πρέπει να καταστεί σαφής. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι 
σύμφωνα με την παρούσα πρόταση είναι δυνατή η διατύπωση μόνο μη δεσμευτικών 
συστάσεων ενώ δεν μπορεί να ανατίθενται στο ΕΣΣΚ εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Εν κατακλείδι το προτεινόμενο σύστημα εποπτείας αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της δημιουργίας ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού 
συστήματος εποπτείας, στο πλαίσιο του οποίου μια κεντρική ευρωπαϊκή αρχή θα ασκεί την 
εποπτεία με κανονιστική αρμοδιότητα για μεγάλα συστημικού χαρακτήρα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα/ομίλους σε διασυνοριακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές 
πρέπει να ασκούν την εποπτεία των ομίλων πιστωτικών ιδρυμάτων συστημικού χαρακτήρα,
ενώ οι οργανισμοί που δρουν σε αμιγώς εθνικό επίπεδο πρέπει, τηρουμένης της αρχής της 
επικουρικότητας, να υπόκεινται σε εθνική μόνον εποπτεία. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Κοινότητα χρειάζεται ένα 
συγκεκριμένο φορέα υπεύθυνο για τη 
μακροπροληπτική εποπτεία του 
χρηματοπιστωτικού της συστήματος, ο 
οποίος θα εντοπίζει τους κινδύνους για την 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και, όπου 
είναι αναγκαίο, θα εκδίδει προειδοποιήσεις 
και συστάσεις λήψης μέτρων για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) 
ως νέος ανεξάρτητος φορέας, υπεύθυνος 
για τη μακροπροληπτική εποπτεία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

(7) Η Ένωση χρειάζεται ένα συγκεκριμένο 
φορέα υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική 
εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της 
συστήματος, ο οποίος θα εντοπίζει τους 
κινδύνους για την χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και, όπου είναι αναγκαίο, θα 
εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις 
λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των 
εν λόγω κινδύνων. Κατά συνέπεια, πρέπει 
να συσταθεί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ως νέος 
ανεξάρτητος φορέας, υπεύθυνος για τη 
μακροπροληπτική εποπτεία σε επίπεδο
Ένωσης. Οι αναλύσεις του ΕΣΣΚ πρέπει 
να περιορίζονται στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα και να μην αφορούν ζητήματα 
μισθολογικής ή δημοσιονομικής 
πολιτικής.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού 
συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρέπει 
να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού 
συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη 
του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για 
περίοδο δυο ετών.

(γ) πέντε πρόεδροι εθνικών κεντρικών 
τραπεζών, που θα εκλέγονται από τα μέλη 
του γενικού συμβουλίου τα οποία είναι 
επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της 
ΕΚΤ για περίοδο δυο ετών.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η 
σύστασή του αγνοήθηκε και ότι οι 
αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν κατάλληλα 
την αδράνειά τους, ενημερώνει το 
Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, τις 
οικείες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

(2) Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η 
σύστασή του αγνοήθηκε και ότι οι 
αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν κατάλληλα 
την αδράνειά τους, ενημερώνει το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και, κατά 
περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας 
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης 
συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

(2) Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης 
συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος 
του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.
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