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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Με βάση τις συστάσεις της έκθεσης De Larosière, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για μια νέα 
ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι νομοθετικές αυτές 
προτάσεις που δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 έχουν στόχο να 
δημιουργήσουν:

- ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) για την εποπτεία 
των επιμέρους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ("μικροπροληπτική εποπτεία"), 
απαρτιζόμενο από ένα δίκτυο εθνικών εποπτικών αρχών σε συνεργασία με τις νέες 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ1 ), συνδυάζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα 
ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας με την 
εμπειρογνωμοσύνη των τοπικών μικροπροληπτικών εποπτικών οργάνων·

- ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) για την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των κινδύνων για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στο σύνολό του (μακροπροληπτική εποπτεία"). 

Οι ΕΕΑ θα είναι κοινοτικά όργανα με νομική προσωπικότητα και ο στόχος τους θα είναι να 
συμβάλλουν: (i) στη βελτίωση της ρύθμισης και της εποπτείας στην εσωτερική αγορά, (ii) 
στην εξασφάλιση της ακεραιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, και (iii) στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος με 
ταυτόχρονη ενίσχυση του συντονισμού της εποπτείας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τον κύριο στόχο της πρότασης και φρονεί ότι η γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων συμβάλλει εποικοδομητικά στο έργο της αρμόδιας επιτροπής. 
Πιστεύει ότι απαιτούνται ευρείες μεταρρυθμίσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
ιδρυμάτων της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με την προώθηση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και τη διασφάλιση κατά το δυνατόν της συνεκτικότητας των διατάξεων 
και ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Θεωρεί ότι η πρόταση, με ορισμένες προσαρμογές και 
καινοτομίες που προτείνονται στο παρόν σχέδιο γνωμοδότησης, έχει ζωτική σημασία 
προκειμένου να διασφαλισθεί αποτελεσματικότερη εποπτεία και ρύθμιση και καλύτερος 
εντοπισμός των κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η εισηγήτρια πιστεύει ακράδαντα ότι οι αποφασιστικές αρμοδιότητες της Αρχής δεν πρέπει 
να ασκούνται κατά τρόπο που μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητα των εθνικών εποπτικών 
οργάνων να ασκούν τα ρυθμιστικά τους καθήκοντα ή που μπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα 
δικαίου για επιμέρους οντότητες που υπόκεινται σε τοπική εποπτεία2. Συνεπώς η δυνατότητα 

                                               
1 Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).
2 Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Meroni (Meroni κατά Υπάτης Αρχής, C -9/56 και 10/56, 
1958 Συλλογή 133 και 157 ), ένα όργανο δεν μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες πέραν των όσων διαθέτει. Εάν 
δοθεί στην Αρχή η εξουσία να αποφασίζει εάν η αρμόδια εθνική αρχή έχει συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο, 
όπως προτείνεται στα άρθρα 9, παρ. 6 και 11, παρ. 3, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μεταφέρεται στην Αρχή 
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της Αρχής να λαμβάνει μεμονωμένες αποφάσεις σχετικά με συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές πρέπει να διατηρηθεί για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως 
προσδιορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3. 

Όσον αφορά τις καθημερινές καταστάσεις, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, βασιζόμενη σε 
ευρείας αποδοχής συμβιβασμό, ενέκρινε τροπολογίες σχετικά τις εξουσίες των αρχών να 
απευθύνουν μεμονωμένες αποφάσεις σε συμμετέχοντες στις χρηματαγορές σε καθημερινές 
καταστάσεις (άρθρο 9 παράγραφος 6 και άρθρο 11 παράγραφος 4) στις οποίες προτείνει 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται μεταξύ της Αρχής και της Επιτροπής με σκοπό να 
ευθυγραμμισθούν καλύτερα οι εξουσίες των Αρχών με τις εξουσίες που εκχωρούνται στην 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ και του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Δεσμευτικοί κανόνες πρέπει να θεσπίζονται αποκλειστικά σε επίπεδο ΕΕ, είτε από τα όργανα 
της ΕΕ είτε από τις ΕΕΑ, υπό την εποπτεία των οργάνων αυτών, τηρουμένης κατ' αυτόν τον 
τρόπο της αρχής της επικουρικότητας. Ωστόσο, η εισηγήτρια θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία 
να αποφευχθούν ερμηνείες που δεν είναι αναλογικές προς το στόχο, είναι υπερβολικά 
λεπτομερείς ή, ορισμένες φορές, ακατάλληλες εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί επειγόντως, χωρίς πραγματικό διάλογο. Επομένως, η εισηγήτρια 
υποστηρίζει με έμφαση τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στην αγορά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του μικροπροληπτικού και 
μακροπροληπτικού επιπέδου έχει καθοριστική σημασία. Είναι σημαντικό ωστόσο οι 
αρμοδιότητες της Αρχής στον τομέα αυτό να είναι συμβατές με τις υποχρεώσεις της 
επαγγελματικής εχεμύθειας που θεσπίζει η νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου οι εμπιστευτικές 
πληροφορίες να μην διατίθενται σε όργανα και αρχές που δεν τις δικαιούνται. Είναι επίσης 
ουσιώδες να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η δημοσιοποίηση 
δεδομένων χωρίς διακριτικά στοιχεία σε φορείς εκτός των αρμοδίων αρχών θα είναι 
δυσχερής1. Η εισηγήτρια θεωρεί συνεπώς ότι τα εμπιστευτικά στοιχεία πρέπει να 
προστατεύονται κατά τρόπο συνεκτικό και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. 

Εκτός από τα βασικά αυτά ζητήματα, η εισηγήτρια έχει την πεποίθηση ότι ο μεσολαβητικός 
ρόλος της Αρχής πρέπει να ορισθεί σαφέστερα και να βελτιωθεί περαιτέρω. Εξάλλου, η Αρχή 
πρέπει να αξιοποιεί περισσότερο τη διεθνή εμπειρία ενώ οι συμφωνίες της πρέπει να μην 
έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Για την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της 
χρήσης των διοικητικών προτύπων πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. 

Τέλος, η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαβούλευση προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι η προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές αντικατοπτρίζεται ικανοποιητικά στην πρόταση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
                                                                                                                                                  
μια αρμοδιότητα που υπερβαίνει τις καθορισμένες εκτελεστικές εξουσίες με αποτέλεσμα να λαμβάνονται 
αποφάσεις σε θέματα για τα οποία αμφισβητείται η ορθή εφαρμογή του δικαίου.

1 Για παράδειγμα, σε ορισμένα κράτη μέλη οι αγορές περιορίζονται σε ένα μικρό αριθμό σημαντικών 
συμμετεχόντων. Συνεπώς, η δημοσιοποίηση δεδομένων θα συνιστούσε στην ουσία παροχή πληροφοριών για 
μεμονωμένες επιχειρήσεις.
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Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η χρηματοπιστωτική κρίση της 
περιόδου 2007/2008 έφερε στην επιφάνεια 
σημαντικές αδυναμίες της 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας, τόσο σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις όσο και στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα σαν σύνολο.
Τα εθνικά εποπτικά μοντέλα
υπερκεράστηκαν από την πραγματικότητα 
των ολοκληρωμένων και 
αλληλοσυνδεόμενων ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών αγορών, όπου πολλές 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 
λειτουργούν διασυνοριακά. Η κρίση 
αποκάλυψε αδυναμίες στον τομέα της 
συνεργασίας, του συντονισμού, της 
συνέπειας εφαρμογής της κοινοτικής 
νομοθεσίας και στην εμπιστοσύνη μεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών.

(1) Η χρηματοπιστωτική κρίση της 
περιόδου 2007/2008 έφερε στην επιφάνεια 
σημαντικές αδυναμίες της 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας, τόσο σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις όσο και στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα σαν σύνολο.
Τα εθνικά εποπτικά μοντέλα
αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να 
αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα των 
ολοκληρωμένων και αλληλοσυνδεόμενων 
ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, 
όπου πολλές χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις λειτουργούν διασυνοριακά. Η 
κρίση αποκάλυψε αδυναμίες στον τομέα 
της συνεργασίας, του συντονισμού, της 
συνέπειας εφαρμογής της κοινοτικής 
νομοθεσίας και στην εμπιστοσύνη μεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η εξασφάλιση της ορθής και πλήρους 
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και την 
εύρυθμη λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, για τη 
σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 
συστήματος και για την εξασφάλιση 
ουδέτερων όρων ανταγωνισμού των 
συμμετεχόντων στις χρηματαγορές στην

(17) Η εξασφάλιση της ορθής και πλήρους 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και την 
εύρυθμη λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, για τη 
σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 
συστήματος και για την εξασφάλιση 
ουδέτερων όρων ανταγωνισμού των 
συμμετεχόντων στις χρηματαγορές στην
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Κοινότητα. Επομένως, πρέπει να 
δημιουργηθεί μηχανισμός μέσω του οποίου 
η Αρχή θα αντιμετωπίζει περιπτώσεις
εσφαλμένης ή ανεπαρκούς εφαρμογής του
κοινοτικού δικαίου. Ο μηχανισμός αυτός 
πρέπει να αφορά τομείς όπου η κοινοτική 
νομοθεσία ορίζει σαφείς και άνευ όρων 
υποχρεώσεις.

Ένωση. Επομένως, πρέπει να 
δημιουργηθεί μηχανισμός μέσω του οποίου 
η Αρχή θα αντιμετωπίζει περιπτώσεις μη
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Ο 
μηχανισμός αυτός πρέπει να αφορά τομείς 
όπου η κοινοτική νομοθεσία ορίζει σαφείς 
και άνευ όρων υποχρεώσεις.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για την υπέρβαση εξαιρετικών 
καταστάσεων με έμμονη αδράνεια της 
οικείας αρμόδιας αρχής, η Αρχή πρέπει να 
έχει την εξουσία, ως έσχατη λύση, να 
εκδίδει αποφάσεις απευθυνόμενες σε 
μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η εξουσία αυτή πρέπει να περιορίζεται σε 
εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες η 
αρμόδια αρχή δεν συμμορφώνεται με τις 
αποφάσεις που τις απευθύνονται και στις 
οποίες το κοινοτικό δίκαιο είναι άμεσα 
εφαρμόσιμο στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα δυνάμει ισχυόντων ή 
μελλοντικών κανονισμών της ΕΕ.

(20) Για την υπέρβαση εξαιρετικών 
καταστάσεων με έμμονη αδράνεια της 
οικείας αρμόδιας αρχής, η Αρχή πρέπει να 
έχει την εξουσία, ως έσχατη λύση και μόνο 
σε επείγουσες περιπτώσεις, να εκδίδει 
αποφάσεις απευθυνόμενες σε μεμονωμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εξουσία 
αυτή πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές 
περιστάσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή 
δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που 
τις απευθύνονται και στις οποίες το 
κοινοτικό δίκαιο είναι άμεσα εφαρμόσιμο 
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δυνάμει 
ισχυόντων ή μελλοντικών κανονισμών της 
ΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Αρχή πρέπει να υποστηρίζει ενεργά 
την εποπτική σύγκλιση σε όλη την
Κοινότητα, με στόχο την ανάπτυξη κοινής 
εποπτικής νοοτροπίας.

(25) Η Αρχή πρέπει να υποστηρίζει ενεργά 
την εποπτική σύγκλιση σε όλη την Ένωση, 
με στόχο την ανάπτυξη κοινής εποπτικής 
νοοτροπίας, σεβόμενη πλήρως τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες των 
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κρατών μελών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) 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 
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 συμμετεχόντων στις χρηματαγορές 
υπό αντίξοες εξελίξεις της αγοράς, 
εξασφαλίζοντας για τις εν λόγω 
προσομοιώσεις την εφαρμογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης μεθοδολογίας σε 
εθνικό επίπεδο.

(28) 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, τακτικά, να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
τις άλλες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και 
το ευρωπαϊκό συμβούλιο συστημικού 
κινδύνου καθώς και τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές. Επίσης η Αρχή πρέπει να 
συντονίζει προσομοιώσεις αντίξοων 
καταστάσεων σε επίπεδο Ένωσης για να 
αξιολογεί την αντοχή των συμμετεχόντων 
στις χρηματαγορές υπό αντίξοες εξελίξεις 
της αγοράς, εξασφαλίζοντας για τις εν 
λόγω προσομοιώσεις την εφαρμογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης μεθοδολογίας σε 
εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Με δεδομένα την παγκοσμιοποίηση 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
την αυξημένη σημασία των διεθνών 
κανόνων, η Αρχή πρέπει να ενισχύσει το 

(29) Με δεδομένα την παγκοσμιοποίηση 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
την αυξημένη σημασία των διεθνών 
κανόνων, η Αρχή πρέπει να ενισχύσει το 
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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.

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 Ένωσης καθώς και σε διεθνή φόρα. Η 
Αρχή πρέπει επίσης να μπορεί να 
επωφελείται από την τρέχουσα 
συνεργασία της Επιτροπής με διεθνή 
φόρα.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για την αποτελεσματική εκπλήρωση 
των καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να 
έχει δικαίωμα να ζητεί όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων για τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές, 
κανονικά τις πληροφορίες αυτές πρέπει να 
τις παρέχουν οι εθνικές εποπτικές αρχές 
που βρίσκονται πλησιέστερα στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές. 
Ωστόσο, η Αρχή πρέπει να έχει την 
εξουσία να ζητεί πληροφορίες απευθείας 
από συμμετέχοντες στις χρηματαγορές και 
άλλα μέρη, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
κάποια αρμόδια εθνική αρχή δεν παρέχει ή 
δεν μπορεί να παράσχει έγκαιρα τις εν 
λόγω πληροφορίες. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να είναι υποχρεωμένες να 
συνεπικουρούν την Αρχή στην επιβολή 
όσον αφορά τα εν λόγω άμεσα αιτήματα.

(31) Για την αποτελεσματική εκπλήρωση 
των καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να 
έχει δικαίωμα να ζητεί όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων για τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές, 
κανονικά τις πληροφορίες αυτές πρέπει να 
τις παρέχουν οι εθνικές εποπτικές αρχές 
που βρίσκονται πλησιέστερα στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και τους 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές, υπό τον 
όρο ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν 
διατίθενται σε όργανα ή αρχές που δεν τις 
δικαιούνται. Ωστόσο, η Αρχή πρέπει να 
έχει την εξουσία να ζητεί πληροφορίες 
απευθείας από συμμετέχοντες στις 
χρηματαγορές και άλλα μέρη, σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια 
αρμόδια εθνική αρχή δεν παρέχει ή δεν 
μπορεί να παράσχει έγκαιρα τις εν λόγω 
πληροφορίες. Οι αρχές των κρατών μελών 
πρέπει να είναι υποχρεωμένες να 
συνεπικουρούν την Αρχή στην επιβολή 
όσον αφορά τα εν λόγω άμεσα αιτήματα.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) 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 αναλαμβάνει 
άμεση δράση και να εξασφαλίζει την 
παρακολούθηση της συνέχειας.

(32) 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 και 
πρέπει να προστατεύονται συστηματικά 
και σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. 
Όταν η Αρχή ή κάποια εθνική εποπτική 
αρχή λάβει προειδοποιήσεις ή συστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου, η Αρχή πρέπει να αναλαμβάνει 
άμεση δράση και να εξασφαλίζει την 
παρακολούθηση της συνέχειας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Την κύρια ευθύνη της διατήρησης της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κατά τη 
διαχείριση 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 

(34) Την κύρια ευθύνη της διατήρησης της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε 
καταστάσεις κρίσης, ιδίως όταν πρόκειται 
για τη σταθεροποίηση
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 
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κάποιου συμμετέχοντος στις 
χρηματαγορές 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.

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 ζητήσουν την 
επανεξέταση της απόφασης της Αρχής.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 
2002/47/EΚ, οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 
2003/6/EΚ, οδηγίας 2003/71/EΚ, οδηγίας 
2004/25/EΚ, οδηγίας 2004/39/EΚ, οδηγίας 
2004/109/EΚ, οδηγίας 2005/60/EΚ, 
οδηγίας 2009/65/EΚ, οδηγίας 2002/65/EΚ, 
οδηγίας 2006/49/EΚ (με την επιφύλαξη 
της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών όσον αφορά την προληπτική 
εποπτεία), οδηγίας … [μελλοντική οδηγία 
ΔΟΕΕ], και του κανονισμού … 
[μελλοντικός κανονισμός σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας], 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης κοινοτικής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 
2002/47/EΚ, οδηγίας 2002/87/EΚ, οδηγίας 
2003/6/EΚ, οδηγίας 2003/71/EΚ, οδηγίας 
2004/39/EΚ, οδηγίας 2004/109/EΚ, 
οδηγίας 2005/60/EΚ, οδηγίας 2009/65/EΚ, 
οδηγίας 2002/65/EΚ, οδηγίας 2006/49/EΚ 
(με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά 
την προληπτική εποπτεία), οδηγίας … 
[μελλοντική οδηγία ΔΟΕΕ], και του 
κανονισμού … [μελλοντικός κανονισμός 
σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας], 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε 
άλλης κοινοτικής πράξης με την οποία 
ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή.
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Τροπολογία 11

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 
επενδυτών, (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 
Επιτροπή.

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, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού 
εποπτείας λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη την ανάγκη να αυξηθεί ο 
ανταγωνισμός και η καινοτομία στην 
εσωτερική αγορά και να διασφαλιστεί 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. 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 
Επιτροπή.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 8·

β) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις, όπως ορίζεται στο 
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άρθρο 8·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνικοί κανόνες Τεχνικοί κανόνες – πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση

Τροπολογία 14

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.

Εφόσον είναι σκόπιμο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες, συμπράττοντας με 
τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές 
στην σύνταξη κανόνων που τους αφορούν 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι 
κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τους 
στόχους τους και δεν είναι υπερβολικοί 
και να προβεί σε ανάλυση του δυνητικού 
κόστους/οφέλους.

Τροπολογία 15

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 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι κανόνες εγκρίνονται από την 
Επιτροπή με κανονισμούς ή με αποφάσεις
ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

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 αρμόδιες αρχές ή 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές.

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 αρμόδιες αρχές ή 
συμμετέχοντες στις χρηματαγορές. Η 
Αρχή πραγματοποιεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις σχετικά με κατευθυντήριες 
γραμμές και συστάσεις και αναλύει τα 
σχετικά δυνητικά κόστη και οφέλη. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν 
με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν 
με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις.

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

Εάν η αρμόδια αρχή δεν εφαρμόσει τις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές ή 
συστάσεις, γνωστοποιεί στην Αρχή τους 
σχετικούς λόγους. Η Αρχή δημοσιοποιεί 
τους λόγους αυτούς προειδοποιώντας 
δεόντως την αρμόδια αρχή για την 
πρόθεσή της να το πράξει.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπής εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων

Μη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης

1. Αν μια αρμόδια αρχή δεν έχει 1. Αν μια αρμόδια αρχή δεν έχει 



PE430.969v02-00 14/24 AD\813230EL.doc

EL

εφαρμόσει σωστά τη νομοθεσία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2, και ειδικότερα αν παρέλειψε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση ενός 
συμμετέχοντος στις χρηματαγορές 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.

εφαρμόσει τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, και 
ειδικότερα αν παρέλειψε να εξασφαλίσει 
τη συμμόρφωση ενός συμμετέχοντος στις 
χρηματαγορές 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.

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

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

Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 20, η αρμόδια αρχή 
παρέχει στην Αρχή χωρίς καθυστέρηση 
όλες τις πληροφορίες που η τελευταία 
θεωρεί απαραίτητες για έρευνα που 
διενεργεί.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 20, η αρμόδια αρχή 
παρέχει στην Αρχή χωρίς καθυστέρηση 
όλες τις πληροφορίες που η τελευταία 
θεωρεί απαραίτητες για έρευνα που 
διενεργεί.

3. Το αργότερο εντός διμήνου από την 
κίνηση της έρευνάς της, η Αρχή μπορεί να 
απευθύνει στην οικεία αρμόδια αρχή 
σύσταση όπου ορίζεται η δράση που 
απαιτείται για τη συμμόρφωση με την
κοινοτική νομοθεσία.

3. Το αργότερο εντός διμήνου από την 
κίνηση της έρευνάς της, η Αρχή μπορεί να 
απευθύνει στην οικεία αρμόδια αρχή 
σύσταση όπου ορίζεται η δράση που 
απαιτείται για τη συμμόρφωση με την 
νομοθεσία της Ένωσης.

Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της σύστασης, η αρμόδια αρχή 
γνωστοποιεί στην Αρχή τα μέτρα που έχει 
λάβει ή προτίθεται να λάβει για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την
κοινοτική νομοθεσία.

Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της σύστασης, η αρμόδια αρχή 
γνωστοποιεί στην Αρχή τα μέτρα που έχει 
λάβει ή προτίθεται να λάβει για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την 
νομοθεσία της Ένωσης.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PE430.969v02-00 16/24 AD\813230EL.doc

EL

έγκριση μεμονωμένης απόφασης, η Αρχή 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι γίνεται 
σεβαστό το δικαίωμα των αποδεκτών της 
απόφασης να διατυπώσουν τη γνώμη 
τους.
Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες.
Εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή 
του σχεδίου απόφασης της Αρχής, η 
Επιτροπή αποφασίζει εάν θα το εγκρίνει. 
Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρατείνει 
αυτό το χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης 
μόνο μερικώς ή με τροποποιήσεις, σε 
περίπτωση που αυτό απαιτεί το συμφέρον 
της Ένωσης.
Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο 
απόφασης ή αν το εγκρίνει μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, ενημερώνει την Αρχή 
χωρίς καθυστέρηση υπό τη μορφή 
επίσημης γνωμοδότησης.
Εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή 
αυτής της επίσημης γνωμοδότησης, η 
Αρχή επανεξετάζει και προσαρμόζει την 
απόφασή της στην επίσημη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής και τη διαβιβάζει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή.
Εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή 
της τροποποιημένης απόφασης της 
Αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα 
την εγκρίνει ή θα την απορρίψει.
Εάν η τροποποιημένη απόφαση 
απορριφθεί από την Επιτροπή, η 
απόφαση θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε.

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

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

7. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με 
βάση την παράγραφο 6 κατισχύουν 
οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης 
που είχε εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές 
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για το ίδιο θέμα
Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 ή 6 είναι συμβατή με τις εν 
λόγω αποφάσεις.

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων 
αρχών

Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων 
αρχών σε διασυνοριακές υποθέσεις

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν μια αρμόδια 
αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το 
περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη αρμόδια αρχή σε τομείς που αφορούν 
τη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, η Αρχή μπορεί, 
κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσοτέρων 
από τις οικείες αρμόδιες αρχές, να 
βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σε 
συμφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παράγραφο 2.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για τη διεκπεραίωση των 
καθηκόντων διευκόλυνσης και 
συντονισμού, η Αρχή ενημερώνεται 
πλήρως για τις σχετικές εξελίξεις όσον 
αφορά την κατάσταση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και καλείται να 
συμμετέχει ως παρατηρητής σε κάθε 
έρευνα των σχετικών αρμοδίων εθνικών 
εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με 
βάση την παράγραφο 3 υπερισχύουν κάθε 
προγενέστερης απόφασης που είχε 
εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές για το 
ίδιο θέμα. Κατά την λήψη μέτρων σε 
σχέση με θέματα που αφορούν απόφαση 
δυνάμει της παραγράφου 3, οι αρμόδιες 
αρχές συμμορφώνονται με την εν λόγω 
απόφαση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
συνθήκης, αν μια αρμόδια αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Αρχής, 
και έτσι δεν εξασφαλίσει τη συμμόρφωση 

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια αρμόδια 
αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση 
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ενός συμμετέχοντος στις χρηματαγορές 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 έναν 
συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, 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.

της Αρχής, και έτσι δεν εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση ενός συμμετέχοντος στις 
χρηματαγορές 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, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 6,
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς 
έναν συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, με 
την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη
νομοθεσία της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) την ανάληψη ρόλου μεσολαβητή
κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή 
κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11·

(3) την πραγματοποίηση μη δεσμευτικής 
μεσολάβησης κατόπιν αιτήματος των 
αρμόδιων αρχών, υπό την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 11·

Τροπολογία 24

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.

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 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. Ρυθμίσεις τέτοιου είδους δεν 
δημιουργούν νομικές υποχρεώσεις για την 
Ένωση και τα κράτη μέλη της.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά από αίτημα της Αρχής, οι 
αρμόδιες αρχές και άλλες δημόσιες αρχές 
των κρατών μελών της παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες προς εκπλήρωση 
των καθηκόντων που της ανατίθενται με 
τον παρόντα κανονισμό.

1. Μετά από αίτημα της Αρχής, οι 
αρμόδιες αρχές και άλλες δημόσιες αρχές 
των κρατών μελών της παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες προς εκπλήρωση 
των καθηκόντων που της ανατίθενται με 
τον παρόντα κανονισμό, σεβόμενες 
πλήρως την αρχή της εμπιστευτικότητας 
και τις διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων που έχει θεσπίσει η σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία 26

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 αυτές 
χρησιμοποιούν, όπου είναι δυνατόν, κοινό 
μορφότυπο διαβίβασης στοιχείων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ομάδα συμφεροντούχων Κινητών Αξιών 
και Αγορών

Συγκρότηση Ομάδας συμφεροντούχων 
Κινητών Αξιών και Αγορών
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Τροπολογία 28

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 Κινητών Αξιών 
και Αγορών.

1. Η Αρχή συγκροτεί ομάδα 
συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών για τη διεξαγωγή της 
διαβούλευσης με συμφεροντούχους 
τομέων σχετικών με τα καθήκοντα της 
Αρχής.

Τροπολογία 29

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.

Κατά τη λήψη της απόφασής του το 
συμβούλιο εποπτών εξασφαλίζει 
κατάλληλα τη γεωγραφική ισορροπία και 
την εκπροσώπηση των συμφεροντούχων 
από ολόκληρη την Κοινότητα.

Τροπολογία 30

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 του άρθρου 10 ή 11 
δεν έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών.

Τροπολογία 31
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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 αρμόδια αρχή ότι η απόφαση 
δεν θα τεθεί σε εφαρμογή από την 
αρμόδια αρχή.

2. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 προσκρούει στις δημοσιονομικές του 
αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την 
Αρχή, το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη 
γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής 
στην αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός
από την ανακοίνωση του κράτους μέλους, 
η Αρχή το ενημερώνει εάν εμμένει στην 
απόφασή της ή εάν την τροποποιεί ή την 
ανακαλεί.

Εντός χρονικού διαστήματος μίας 
εβδομάδας από την ανακοίνωση του 
κράτους μέλους, η Αρχή το ενημερώνει 
εάν εμμένει στην απόφασή της ή εάν την 
τροποποιεί ή την ανακαλεί. Εάν η 
απόφαση διατηρείται ή τροποποιείται, η 
Αρχή δηλώνει ότι δεν θίγονται οι 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες.

Τροπολογία 33

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, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 238 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποφασίζει εντός ενός μηνός αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει 
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