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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εγκαθίδρυση μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη ρύθμιση 
του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ΕΕ, θα έχει στόχο να βελτιώσει την ποιότητα και 
συνέπεια της εποπτείας, να εξασφαλίσει αποτελεσματικότερη θέσπιση κανόνων και 
εφαρμογή και να εντοπίζει ακριβέστερα τους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας (ΕΣΧΕ - ESFS), αποτελούμενου από δίκτυο εθνικών αρχών χρηματοπιστωτικής 
εποπτείας οι οποίες θα συνεργάζονται με τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ - ESA): 
μια Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ - EBA)· μια Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ - ΕΙΟΡΑ)· και μια Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ – ΕSMA). Θα δημιουργηθεί επίσης ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ - ESRB), το οποίο θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τους 
δυνητικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέδωσε τη γνωμοδότησή της, στην οποία υποστηρίζει σε 
γενικές γραμμές τους προαναφερθέντες στόχους της Επιτροπής και την προτεινόμενη δομή, 
πιστεύοντας ωστόσο ότι είναι σημαντικό να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας και να 
διατηρήσουν τα κράτη μέλη και οι εθνικές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας αρμοδιότητες 
όπου αυτό είναι πρόσφορο. 

Κυριότεροι προβληματισμοί

Οι κυριότεροι προβληματισμοί του συντάκτη γνωμοδότησης όσον αφορά το εύρος των 
εξουσιών των ΕΕΑ και της Επιτροπής για θέσπιση κανόνων, την ανάθεση εξουσιών λήψης 
δεσμευτικών αποφάσεων στις ΕΕΑ και τον ρόλο των ΕΕΑ στη μεσολάβηση σε περίπτωση 
διαφωνιών μεταξύ των εθνικών αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας εξετάστηκαν στην 
τελική γνωμοδότηση. 

Δεδομένου ότι η υπό εξέταση οδηγία αφορά 11 άλλες οδηγίες, ορισμένες από τις οποίες δεν 
έχουν ακόμη θεσπιστεί και ενδέχεται να τροποποιηθούν ουσιωδώς, θα ήταν επιθυμητό να 
έχουμε περισσότερο χρόνο για μια διεξοδική νομική ανάλυση. Εντούτοις, η γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων έχει προορισμό να συμβάλει εποικοδομητικά στο έργο της 
προεξάρχουσας επιτροπής.

Τεχνικοί κανόνες

Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι ΕΕΑ θα μπορούν να καταρτίζουν σχέδια τεχνικών κανόνων, τα 
οποία θα επικυρώνονται από την Επιτροπή. Μολονότι προβλέπεται στις αιτιολογικές σκέψεις 
ότι «οι τεχνικοί κανόνες δεν πρέπει να αφορούν επιλογές πολιτικής», η εμβέλεια των 
προτεινόμενων διατάξεων φαίνεται αδικαιολόγητα μεγάλη, με την ευελιξία να κατονομάζεται 
στην αιτιολογική έκθεση ως μία από τις υποκρυπτόμενες αρχές. Ο συντάκτης γνωμοδότησης 
αποδέχεται ότι ένας βαθμός ευελιξίας είναι απαραίτητος για να λειτουργούν αποτελεσματικά 
οι ΕΕΑ όσον αφορά την κατάρτιση τεχνικών κανόνων, αλλά πιστεύει ότι χρειάζονται 
τροπολογίες σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η κατάρτιση τεχνικών προτύπων 
άπτεται επιλογών πολιτικής.
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Καθώς η πρόταση υποβλήθηκε από την Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, ήταν επιβεβλημένο να ευθυγραμμιστεί με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η προτεινόμενη διαδικασία για την έγκριση τεχνικών κανόνων.  
Συμβαδίζοντας με την άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης ότι η έγκριση τεχνικών κανόνων 
πρέπει να αποτελεί εξουσία που ανατίθεται στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ για 
τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη τροπολογιών. Οι τροπολογίες 
αυτές έχουν προορισμό να τροποποιήσουν τις 11 οδηγίες, οι οποίες τροποποιούνται από την 
πρόταση της Επιτροπής, μόνο σε ό,τι αφορά τους τεχνικούς κανόνες και τις νέες Αρχές. Όλες 
οι άλλες διατάξεις επιτροπολογίας των τροποποιούμενων οδηγιών δεν θίγονται ακόμα από 
αυτές τις τροπολογίες, όπως διευκρινίζεται στην προτεινόμενη αιτιολογική σκέψη 14α (νέα), 
αλλά θα χρειαστεί να τροποποιηθούν, από τη σκοπιά της επιτροπής, όσο το δυνατόν 
συντομότερα σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώθηκαν στην έκθεση Szajer 1 (βλ. ιδίως 
παράγραφο 18), προτιμώντας στο μέτρο του δυνατού τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

Η δέσμη των εγκριθεισών τροπολογιών επιδιώκει να ακολουθήσει πιστά τις προτάσεις της 
έκθεσης Szajer, προτείνοντας την ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα (στην περίπτωση αυτή 5 χρόνια), το οποίο 
μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής για πενταετείς περιόδους, και με 
δυνατότητα ανάκλησης από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ανά πάσα στιγμή και έκφρασης 
αντιρρήσεων από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 3 μηνών. 

Όσον αφορά την κατάρτιση των κανόνων από τις Αρχές και την έγκριση των κανόνων από 
την Επιτροπή, υπάρχει παραπομπή στη διαδικασία του άρθρου 7 των τριών κανονισμών 
ΕΕΑ.

Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών

Στις επιμέρους οδηγίες που αφορούν τις ΕΕΑ, προτείνονται μηχανισμοί με τους οποίους: η 
ΕΕΑ μπορεί να αποφασίζει πότε μια εθνική αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας δεν έχει 
συμμορφωθεί με μία από τις συστάσεις της· και μπορεί επίσης να διευθετεί διαφωνίες μεταξύ 
εθνικών αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Ο προβληματισμός του συντάκτη μήπως η 
ανάθεση διακριτικής ευχέρειας στους νέους αυτούς οργανισμούς αντίκειται στη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου2, το οποίο αποφάνθηκε ότι οι οργανισμοί της Κοινότητας δεν 
είναι δυνατόν να υπερβαίνουν σαφώς προσδιορισμένες εκτελεστικές εξουσίες και δεν πρέπει 
να ασκούν διακριτική εξουσία, και ότι τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να μεταβιβάσουν 
εξουσίες τις οποίες δεν διαθέτουν, αντανακλάται σε ειδικές τροπολογίες σχετικά με την 
επίλυση δυσκολιών από τις ΕΕΑ. Οι τροπολογίες αφορούν ειδικότερα τη διευθέτηση 
διαφωνιών. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

                                               
1 Έκθεση της Επιτροπής Νομικών  Θεμάτων της 29.3.2010, εισηγητής Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 13ης Ιουνίου 1958, Meroni κατά Ανωτάτης Αρχής, C-9/56 και 
10/56, Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου 1958 σ. 133 και 157.
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Τροπολογία1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 ως σύνολο. Τα
εθνικά εποπτικά μοντέλα υπερκεράστηκαν 
από την πραγματικότητα των 
ολοκληρωμένων και αλληλοσυνδεόμενων 
ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, 
όπου πολλές χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις λειτουργούν διασυνοριακά
και προσφέρουν χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και 
καταναλωτές. 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 ως σύνολο. Τα 
εποπτικά μοντέλα με εθνική βάση
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 νομοθεσίας της 
Ένωσης και στην εμπιστοσύνη μεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποτελεσματική λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
απαιτούνται αλλαγές στην κοινοτική
νομοθεσία στον τομέα της λειτουργίας των 
τριών αρχών. Οι αλλαγές αυτές αφορούν 
τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής 
ορισμένων αρμοδιοτήτων των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, την 
ενσωμάτωση ορισμένων εξουσιών στις 

(6) Για την αποτελεσματική λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 
απαιτούνται αλλαγές στη νομοθεσία της 
Ένωσης στον τομέα της λειτουργίας των 
τριών αρχών. Οι αλλαγές αυτές αφορούν 
τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής 
ορισμένων αρμοδιοτήτων των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, την 
ενσωμάτωση ορισμένων εξουσιών που 
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υφιστάμενες διαδικασίες που έχουν 
θεσπιστεί στη σχετική κοινοτική
νομοθεσία και τις τροποποιήσεις που 
αποβλέπουν στην εξασφάλιση της 
εύρυθμης και αποτελεσματικής 
λειτουργίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας.

έχουν θεσπιστεί στη νομοθεσία της 
Ένωσης και τις τροποποιήσεις που 
αποβλέπουν στην εξασφάλιση της 
εύρυθμης και αποτελεσματικής 
λειτουργίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύσταση των τριών Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) πρέπει να 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη μιας 
ενιαίας σειράς εναρμονισμένων κανόνων 
ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή και, ως εκ τούτου, η συμβολή 
τους στην αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Οι κανονισμοί για 
τη δημιουργία του ΕΣΧΕ προβλέπουν ότι 
οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές μπορούν 
να καταρτίσουν σχέδια τεχνικών κανόνων 
σε τομείς που καθορίζονται στη σχετική 
τομεακή νομοθεσία, τα οποία 
υποβάλλονται στην Επιτροπή προκειμένου 
να εγκριθούν με την έκδοση κανονισμών 
ή αποφάσεων. Η σχετική νομοθεσία 
πρέπει να καθορίζει τους τομείς στους 
οποίους οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές
είναι εξουσιοδοτημένες να καταρτίζουν 
σχέδια τεχνικών κανόνων.

(7) Η σύσταση των τριών Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) πρέπει να 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη μιας 
ενιαίας σειράς εναρμονισμένων κανόνων 
ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή και, ως εκ τούτου, η συμβολή 
τους στην αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Οι κανονισμοί για 
τη δημιουργία του ΕΣΧΕ προβλέπουν ότι 
οι ΕΕΑ μπορούν να καταρτίσουν σχέδια 
τεχνικών κανόνων σε τομείς που 
καθορίζονται στη σχετική τομεακή 
νομοθεσία, αποκλειομένων των 
αποφάσεων σε θέματα πολιτικής, τα 
οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή 
προκειμένου να εγκριθούν μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
σχετική νομοθεσία πρέπει να καθορίζει 
τους τομείς στους οποίους η Επιτροπή
είναι εξουσιοδοτημένη να εγκρίνει 
τεχνικούς κανόνες μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καταστεί σαφές ότι, από νομική άποψη, τα σχέδια τεχνικών κανόνων δεν πρέπει 
να περιλαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής, όπως προβλέπεται στις ιδρυτικές οδηγίες της ΕΑΤ, της 
ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΑΕΣ.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο καθορισμός των τομέων για τους 
τεχνικούς κανόνες πρέπει να γίνει με την 
επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας όσον 
αφορά τη δημιουργία ενιαίου συνόλου 
εναρμονισμένων κανόνων, χωρίς να 
περιπλέκεται αδικαιολόγητα ο κανονισμός. 
Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιλεγούν 
μόνο οι τομείς στους οποίους η θέσπιση 
τεχνικών κανόνων συνεκτικών μεταξύ τους 
θα συμβάλει αισθητά στη 
χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα, στην 
προστασία των καταθετών, των 
ασφαλιζομένων και των επενδυτών, στην 
αποτελεσματικότητα και στη διαφάνεια 
των αγορών και θα εξαλείψει τις 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και τους 
κινδύνους καταχρηστικής επιλογής του 
ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας
(εποπτικό arbitrage).

(8) Ο καθορισμός των τομέων για τους 
τεχνικούς κανόνες πρέπει να γίνει με την 
επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας όσον 
αφορά τη δημιουργία ενιαίου συνόλου 
εναρμονισμένων κανόνων, χωρίς να 
περιπλέκεται αδικαιολόγητα ο κανονισμός. 
Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιλεγούν 
μόνο οι τομείς στους οποίους η θέσπιση 
τεχνικών κανόνων συνεκτικών μεταξύ τους 
θα συμβάλει αισθητά στη 
χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα, στην 
προστασία των καταθετών, των 
ασφαλιζομένων και των επενδυτών, στην 
αποτελεσματικότητα και στη διαφάνεια 
των αγορών και θα εξαλείψει τις 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και τους 
κινδύνους καταχρηστικής επιλογής του 
ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας
(εποπτικό arbitrage), ενώ παράλληλα θα 
εξασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις πολιτικής 
λαμβάνονται, σύμφωνα με τις συνήθεις 
διαδικασίες, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κανόνες δεν πρέπει να αφορούν επιλογές πολιτικής. Ο συντάκτης γνωμοδότησης 
τονίζει ότι οι αποφάσεις πολιτικής πρέπει να επιβλέπονται από τα όργανα της νομοθετικής 
εξουσίας.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα θέματα που υπόκεινται σε τεχνικούς 
κανόνες πρέπει να είναι πράγματι τεχνικής 
φύσεως, και η επεξεργασία τους να απαιτεί 
τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
εποπτείας. Οι τεχνικοί κανόνες πρέπει να
καθορίζουν τους όρους εφαρμογής των 
κανόνων που περιλαμβάνονται στα 
βασικά μέσα που έχουν θεσπιστεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, τα 
εκτελεστικά μέτρα της Επιτροπής χωρίς 
να τροποποιηθούν τα μη ουσιώδη στοιχεία
των πράξεων αυτών, μεταξύ άλλων με τη 
διαγραφή ορισμένων από τα στοιχεία 
αυτά ή με την προσθήκη νέων ή 
ουσιωδών στοιχείων στην πράξη. 
Συνεπώς, οι τεχνικοί κανόνες δεν πρέπει να 
αφορούν επιλογές πολιτικής. Στις 
περιπτώσεις στις οποίες οι τεχνικοί 
κανόνες αποσκοπούν στον καθορισμό 
των όρων εφαρμογής ενός εκτελεστικού 
μέτρου της Επιτροπής, πρέπει να
καταρτίζονται μόνο μετά την έγκριση του 
εκτελεστικού μέτρου από την Επιτροπή. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η 
Επιτροπή είναι επί του παρόντος 
εξουσιοδοτημένη να θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα στο πλαίσιο της επιτροπολογίας 
δυνάμει της απόφασης 1999/468/EΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή, και το 
περιεχόμενο των εν λόγω εκτελεστικών 
μέτρων περιορίζεται στον καθορισμό των 
όρων εφαρμογής των κανόνων που 
περιλαμβάνονται στα βασικά μέσα, τα 
οποία δεν χρήζουν περαιτέρω 
συμπλήρωσης, είναι σκόπιμο, για λόγους 
συνέπειας, να υιοθετηθεί η διαδικασία για 
τη θέσπιση τεχνικών κανόνων που 

(9) Τα θέματα που υπόκεινται σε τεχνικούς 
κανόνες πρέπει να είναι πράγματι τεχνικής 
φύσεως, και η επεξεργασία τους να απαιτεί 
τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
εποπτείας. Οι τεχνικοί κανόνες γενικής 
εφαρμογής πρέπει να περιορίζονται στο 
να συμπληρώνουν ή να τροποποιούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
βασικής νομοθετικής πράξης. Συνεπώς, οι 
τεχνικοί κανόνες δεν πρέπει να αφορούν 
επιλογές πολιτικής. Σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή πρέπει 
να είναι εξουσιοδοτημένη να υιοθετεί 
αυτούς τους τεχνικούς κανόνες μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να αξιοποιήσει την 
εμπειρογνωσία των ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών, όπως ορίζεται στους 
κανονισμούς για τη δημιουργία του 
ΕΣΧΕ. Για λόγους συνέπειας, είναι 
επομένως σκόπιμο να υιοθετηθεί η 
διαδικασία για τη θέσπιση τεχνικών 
κανόνων που προβλέπεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… [EΑΤ], αριθ. 
…/… [ΕΑΚΑΑ], και αριθ. …/… 
[ΕΑΑΕΣ].
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προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. …/… [EΑΤ], αριθ. …/… 
[ΕΑΚΑΑ], και αριθ. …/… [ΕΑΑΕΣ].

Αιτιολόγηση

Όταν εξετάζεται ένα νομοθέτημα, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες διαδικασίες συν-
νομοθέτησης προκειμένου να εξασφαλίζεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς το ενδεδειγμένο 
περιεχόμενο του σχεδίου τεχνικών κανόνων και να μπορούν να πραγματοποιούνται οι 
απαιτούμενες προσαρμογές μέσω των κατάλληλων διαδικασιών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Επομένως, αυτή η οδηγία πρέπει να 
εντοπίσει καταστάσεις στις οποίες ένα 
διαδικαστικό ή ουσιαστική θέμα 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της 
Ένωσης πρέπει ενδεχομένως να επιλυθεί 
και οι επόπτες ίσως δεν μπορούν να 
λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, ένας από τους 
εμπλεκόμενους επόπτες θα πρέπει να 
μπορεί να αναφέρει το θέμα στην αρμόδια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Η 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα πρέπει να 
ενεργήσει σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να μπορεί 
να απαιτήσει από τις εμπλεκόμενες 
αρμόδιες αρχές να προβούν σε 
συγκεκριμένες ενέργειες ή να μην 
προβούν σε ενέργειες ώστε να επιλυθεί το 
θέμα και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία της Ένωσης, με 
δεσμευτικά αποτελέσματα για τις 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.
Όπου η σχετική νομοθεσία της ΕΕ αφήνει 
περιθώρια διακριτής ευχέρειας στα 
κράτη μέλη, οι αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής αρχής πρέπει να 
μην αντικαθιστούν την άσκηση 
διακριτικής ευχέρειας των εθνικών 



PE438.379v02-00 10/82 AD\813235EL.doc

EL

εποπτών σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συμμόρφωση με τη νομολογία του ΔΕΚ (C -9/56 και 10/56, Meroni κατά 
Ανωτάτης Αρχής, Συλλογή τόμος 1958, σ. 133 και 157) είναι σημαντικό οι αποφάσεις που 
παίρνουν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να μην αντικαθιστούν τη νόμιμη άσκηση κρίσης από 
τους εθνικούς επόπτες. Σύμφωνα με την υπόθεση Meroni, ένας οργανισμός δεν μπορεί να 
εκχωρεί εξουσίες τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η οδηγία 2006/48/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
προβλέπει διαμεσολάβηση ή κοινές 
αποφάσεις όσον αφορά τον καθορισμό 
σημαντικών υποκαταστημάτων για τους 
σκοπούς της συμμετοχής σε σώμα 
εποπτείας, για την επικύρωση 
υποδείγματος και την εκτίμηση κινδύνου 
ομίλων. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η 
τροποποίηση πρέπει να αναφέρει σαφώς 
ότι σε περίπτωση διαφωνίας κατά την 
προβλεπόμενη χρονική περίοδο, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δύναται να 
επιλύσει τη διαφωνία προσφεύγοντας στη 
διαδικασία που περιγράφεται στον 
κανονισμό …/… [EΑΤ]. Η προσέγγιση 
αυτή καθιστά σαφές ότι οι διαφωνίες είναι 
δυνατόν να επιλυθούν και ότι η 
συνεργασία μπορεί να ενισχυθεί πριν από 
τη λήψη τελικής απόφασης από ένα 
ίδρυμα.

(13) Η οδηγία 2006/48/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
προβλέπει διαμεσολάβηση ή κοινές 
αποφάσεις όσον αφορά τον καθορισμό 
σημαντικών υποκαταστημάτων για τους 
σκοπούς της συμμετοχής σε σώμα 
εποπτείας, για την επικύρωση 
υποδείγματος και την εκτίμηση κινδύνου 
ομίλων. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η 
τροποποίηση πρέπει να αναφέρει σαφώς 
ότι σε περίπτωση διαφωνίας κατά την 
προβλεπόμενη χρονική περίοδο, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δύναται να 
επιλύσει τη διαφωνία προσφεύγοντας στη 
διαδικασία που περιγράφεται στον 
κανονισμό …/… [EΑΤ]. Η προσέγγιση 
αυτή καθιστά σαφές ότι, αν και η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές βάσει διακριτικής ευχέρειας, οι 
διαφωνίες είναι δυνατόν να επιλυθούν και 
ότι η συνεργασία μπορεί να ενισχυθεί πριν 
από τη λήψη τελικής απόφασης από ένα 
ίδρυμα.
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Αιτιολόγηση

Στα σημεία διαφωνίας μεταξύ εθνικών αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, η ικανότητα των 
ΕΕΑ να συμβάλλουν στην επίτευξη συμφωνίας δεν πρέπει να επεκτείνεται έως τη δυνατότητά 
τους να υποκαθιστούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές βάσει 
διακριτικής ευχέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Η ευθυγράμμιση των διαδικασιών 
επιτροπολογίας προς τα άρθρα 290 (κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις) και 291 
(εκτελεστικές πράξεις) της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) αντιστοίχως θα πρέπει να γίνει 
βαθμιαία. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
προσαρμόσει στα άρθρα 290 και 291 
ΣΛΕΕ τις σχετικές διατάξεις των 
τροποποιούμενων οδηγιών, που 
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 20, 
μόνο στον βαθμό που αυτό αφορά τις νέες 
ΕΕΑ και μόνο στον βαθμό που οι 
διατάξεις σχετίζονται με τεχνικούς 
κανόνες. Η ευθυγράμμιση αυτή, καθώς 
και οι περαιτέρω ευθυγραμμίσεις άλλων 
διατάξεων επιτροπολογίας που 
περιέχονται στις τροποποιούμενες 
οδηγίες, δεν πρέπει να περιοριστούν σε 
όσα μέτρα ρυθμίζονταν στο παρελθόν στο 
πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με 
έλεγχο αλλά πρέπει να αφορά όλα τα 
κατάλληλα μέτρα γενικής ισχύος, 
ανεξάρτητα από τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ή τη διαδικασία 
επιτροπολογίας που εφαρμοζόταν σε αυτά 
πριν από την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί συνέπεια, η περαιτέρω 
ευθυγράμμιση προς τα άρθρα 290 και 291 
ΣΛΕΕ άλλων διαδικασιών 
επιτροπολογίας που περιέχονται στις 
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τροποποιούμενες οδηγίες, οι οποίες 
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 20, 
πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που 
μεταδίδονται ή ανταλλάσσονται μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου πρέπει να
καλύπτονται από την υποχρέωση περί 
επαγγελματικού απορρήτου, την οποία 
οφείλουν να τηρούν τα πρόσωπα που 
εργάζονται ή έχουν εργαστεί στις 
αρμόδιες αρχές που λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Στους τομείς στους οποίους οι αρχές 
είναι υποχρεωμένες να καταρτίσουν 
σχέδια τεχνικών κανόνων, οι εν λόγω 
προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην 
Επιτροπή εντός τριών ετών από τη 
δημιουργία των αρχών.

διαγράφεται

Τροπολογία 11
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3
Οδηγία 2002/87/ΕΚ
Κεφάλαιο III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2002/87/ΕΚ
Άρθρο 21α – τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνικοί κανόνες Τεχνικοί κανόνες – κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις

1. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, σύμφωνα 
με τα άρθρα 42 του κανονισμού …/… 
[ΕΑΤ], του κανονισμού …/… [ΕΑΑΕΣ] 
και του κανονισμού …/… [ΕΑΚΑΑ] 
μπορούν να καταρτίσουν σχέδια τεχνικών 
κανόνων σχετικά με:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
σε σχέση με το άρθρο 6 παράγραφος 2 με 
στόχο την αποσαφήνιση των μεθόδων 
υπολογισμού που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ, μέρος ΙΙ, αλλά με την 
επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4.
Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
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πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών. 

(α) το άρθρο 2 παράγραφος 11 
προκειμένου να καθορίσουν τους όρους 
εφαρμογής του άρθρου 17 της οδηγίας 
78/660/EΟΚ στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας·
(β) το άρθρο 21 παράγραφος 17 
προκειμένου να καθορίσουν τους όρους 
εφαρμογής σχετικά με τις διαδικασίες για 
τον προσδιορισμό των «σχετικών 
αρμόδιων αρχών»·
(γ) το άρθρο 3 παράγραφος 5 
προκειμένου να καθορίσουν τους όρους 
εφαρμογής των εναλλακτικών 
παραμέτρων για τον προσδιορισμό ενός 
χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών 
δραστηριοτήτων·
(δ) το άρθρο 6 παράγραφος 2 
προκειμένου να καθορίσουν τους όρους 
εφαρμογής των μεθόδων υπολογισμού 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 
μέρος ΙΙ, αλλά με την επιφύλαξη του 
άρθρου 6 παράγραφος 4·
(ε) το άρθρο 7 παράγραφος 2 
προκειμένου να καθορίσουν τους 
λεπτομερείς κανόνες για την προσθήκη 
των στοιχείων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ορισμού της 
«συγκέντρωσης κινδύνων» στον εποπτικό 
έλεγχο που αναφέρεται στο δεύτερο 
εδάφιο·
(στ) το άρθρο 8 παράγραφος 2 
προκειμένου να καθορίσουν τους 
λεπτομερείς κανόνες για την προσθήκη 
των στοιχείων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ορισμού των «εντός του 
ομίλου συναλλαγών» στον εποπτικό 
έλεγχο που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
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τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στα άρθρα 7 του κανονισμού 
…/… [ΕΑΤ], του κανονισμού …/… 
[ΕΑΑΕΣ], και του κανονισμού …/… 
[ΕΑΚΑΑ].

τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στα άρθρα 7 του κανονισμού 
…/… [ΕΑΤ], του κανονισμού …/… 
[ΕΑΑΕΣ], και του κανονισμού …/… 
[ΕΑΚΑΑ].

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου βρίσκεται σήμερα υπό αναθεώρηση, ο 
συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι δεν πρέπει να καταρτισθούν σχέδια τεχνικών κανόνων 
πριν από τα πλήρη αποτελέσματα της αναθεώρησης αυτής.

Η υπάρχουσα νομοθεσία ήδη παρέχει τρόπο προσδιορισμού των «σχετικών αρμόδιων αρχών» 
χωρίς αναφορά σε εκτελεστικά μέτρα ούτε σε απαίτηση περαιτέρω προσδιορισμού· κατά 
συνέπεια, το σημείο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί μόνο ύστερα από μια πλήρη επανεξέταση της 
οδηγίας, που να συμπεριλαμβάνει εκτίμηση αντικτύπου.

Ο καθορισμός των όρων εφαρμογής των παραμέτρων αυτών θα αποτελούσε πιθανώς απόφαση 
πολιτικής και δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής των τεχνικών προτύπων.

Η διατύπωση προκαλεί σύγχυση· αντί για «καθορισμό των όρων εφαρμογής» θα έπρεπε να 
γίνεται λόγος για «διευκρίνιση». Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι έτσι το κείμενο γίνεται 
πολύ σαφέστερο, ενώ αποφεύγεται η εσφαλμένη εντύπωση ότι το επίπεδο 3 συμπληρώνει το 
επίπεδο 1 ή 2.

Ο καθορισμός των στοιχείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της «συγκέντρωσης 
κινδύνων» δεν αποτελεί έναν αυστηρά τεχνικό υπολογισμό και κατά πάσα πιθανότητα θα 
απαιτούσε κάποιο βαθμό αποφάσεων πολιτικής· δεν πρόκειται επομένως για κατάλληλο 
περιεχόμενο ενός τεχνικού κανόνα.

Το πεδίο εφαρμογής του ορισμού των «εντός του ομίλου συναλλαγών» ήδη περιλαμβάνεται 
στην αρχική οδηγία, και η αναμόρφωση του ορισμού αυτού θα συνιστούσε κατά πάσα 
πιθανότητα απόφαση πολιτικής. Αν κριθεί αναγκαία, η αλλαγή αυτή θα έπρεπε να γίνει μέσω 
μιας εμπεριστατωμένης επανεξέτασης της οδηγίας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2003/6/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίσει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής όσον 
αφορά τη διαχείριση των αιτήσεων 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
διασυνοριακών ελέγχων.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
σχετικά με τη διαχείριση των αιτήσεων 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
διασυνοριακών ελέγχων.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [EΑΚΑΑ].
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/41/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλιστεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων που συστάθηκε με τον 
κανονισμό …/…του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων
όσον αφορά τις πληροφορίες που 
παρέχονται στις αρμόδιες αρχές. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
όσον αφορά τις πληροφορίες που 
παρέχονται στις αρμόδιες αρχές.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΑΕΣ]

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
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κανονισμού.../… [ΕΑΑΕΣ].

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2
Οδηγία 2003/41/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 11 – εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων στα οποία 
απαριθμούνται για κάθε κράτος μέλος 
διατάξεις προληπτικής φύσεως που 
αφορούν τα καθεστώτα επαγγελματικών
συντάξεων τα οποία δεν καλύπτονται από 
την αναφορά που γίνεται στην παράγραφο 
1 στην εθνική κοινωνική και εργατική 
νομοθεσία. Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
στα οποία απαριθμούνται για κάθε κράτος 
μέλος διατάξεις προληπτικής φύσεως που 
αφορούν τα καθεστώτα επαγγελματικών 
συντάξεων τα οποία δεν καλύπτονται από 
την αναφορά που γίνεται στην παράγραφο 
1 στην εθνική κοινωνική και εργατική 
νομοθεσία.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
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διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΑΕΣ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΑΕΣ].

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 1
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο άρθρο 8, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5:

"5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 2 και για να 
ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών που 
συστάθηκε με τον κανονισμό …/... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των εκτελεστικών 
μέτρων που θεσπίζει η Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

διαγράφεται

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
.../…  [ΕΑΚΑΑ]."
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 4
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και για 
να ληφθούν υπόψη τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής της υποχρέωσης σχετικά με την 
παροχή συμπληρώματος του ενημερωτικού 
δελτίου σε περίπτωση που προκύψουν 
σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη 
σφάλματα ή ουσιαστικές ανακρίβειες που 
σχετίζονται με τις πληροφορίες τις οποίες 
περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

3. Για να ληφθούν υπόψη τεχνικές 
εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται  να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες προκειμένου 
να καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
υποχρέωσης σχετικά με την παροχή 
συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου 
σε περίπτωση που προκύψουν σημαντικά 
νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή 
ουσιαστικές ανακρίβειες που σχετίζονται 
με τις πληροφορίες τις οποίες 
περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.
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Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – σημείο 6
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να
ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής σχετικά με τις διαδικασίες για 
την κοινοποίηση του πιστοποιητικού 
έγκρισης, του αντιγράφου του 
ενημερωτικού δελτίου, της μετάφρασης 
της περίληψης και οποιουδήποτε 
συμπληρώματος του ενημερωτικού 
δελτίου.

4. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές 
εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες σχετικά με τις 
διαδικασίες για την κοινοποίηση του 
πιστοποιητικού έγκρισης, του αντιγράφου 
του ενημερωτικού δελτίου, της 
μετάφρασης της περίληψης και 
οποιουδήποτε συμπληρώματος του 
ενημερωτικού δελτίου.
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Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – παράγραφος 8 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/71/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 2 και για να
ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων

4. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές 
εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
τεχνικούς κανόνες, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
Άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
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προκειμένου να διευκρινίσει τους όρους 
συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης 
τυποποιημένων εντύπων ή υποδειγμάτων 
για την εν λόγω συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών.

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προκειμένου να διευκρινίσει τους όρους 
συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης 
τυποποιημένων εντύπων ή υποδειγμάτων 
για την εν λόγω συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 2
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των 
άρθρων 7, 9 παράγραφοι 2 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής των απαιτήσεων και τις 
διαδικασίες για την εν λόγω χορήγηση 
άδειας όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο 
και στα άρθρα 7, 9 παράγραφοι 2 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
σχετικά με τις απαιτήσεις και τις 
διαδικασίες για την εν λόγω χορήγηση 
άδειας όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο 
και στα άρθρα 7, 9 παράγραφοι 2 έως 4, 10 
παράγραφοι 1 έως 2 και 12.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 3
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής σχετικά με τον 
κατάλογο των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αξιολόγηση μιας 
απόκτησης συμμετοχής όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και τους όρους της 
διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των 
σχετικών αρμοδίων αρχών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4.
Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με τον κατάλογο των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση μιας απόκτησης συμμετοχής 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
τους όρους της διαδικασίας διαβούλευσης 
μεταξύ των σχετικών αρμοδίων αρχών 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 4.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
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τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 4
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να
καθιερωθεί ομοιόμορφη διαδικασία 
κοινοποίησης, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί να 
καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής όσον αφορά την υποχρέωση 
κοινοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2 και 4 και τη διαδικασία 
διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης 
τυποποιημένων εντύπων και 
υποδειγμάτων.

7. Για να καθιερωθεί ομοιόμορφη 
διαδικασία κοινοποίησης, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, μέσω κατ΄ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεχνικούς κανόνες όσον αφορά την 
υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 και 
τη διαδικασία διαβίβασης των εν λόγω 
πληροφοριών σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 6, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης
τυποποιημένων εντύπων και 
υποδειγμάτων.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
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πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 5
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 32 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Για να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να
καθιερωθεί ομοιόμορφη διαδικασία 
κοινοποίησης, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί να 
καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής σχετικά με την υποχρέωση 
κοινοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2 και 4 και τη διαδικασία 
διαβίβασης των πληροφοριών αυτών
σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας
τυποποιημένων εντύπων και 
υποδειγμάτων.

10. Για να καθιερωθεί ομοιόμορφη 
διαδικασία κοινοποίησης, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, μέσω κατ΄ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεχνικούς κανόνες όσον αφορά την 
υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 και 
τη διαδικασία διαβίβασης των εν λόγω
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
3, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης
τυποποιημένων εντύπων και 
υποδειγμάτων.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
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πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 9
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης 
εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίσει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής που 
αφορούν την υποχρεωτική συνεργασία των 
αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 καθώς και το περιεχόμενο 
των συμφωνιών συνεργασίας σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένης 
της εκπόνησης τυποποιημένων εντύπων 
και υποδειγμάτων.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
που αφορούν την υποχρεωτική συνεργασία 
των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 καθώς και το περιεχόμενο 
των συμφωνιών συνεργασίας σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένης 
της εκπόνησης τυποποιημένων εντύπων 
και υποδειγμάτων.
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Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 – στοιχείο β
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 1, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίσει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
υποχρεωτικής συνεργασίας των αρμοδίων 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
που αφορούν την υποχρεωτική 
συνεργασία των αρμοδίων αρχών στο 
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αρχών στο πλαίσιο των εποπτικών τους 
δραστηριοτήτων, επιτόπιων ελέγχων και 
ερευνών.

πλαίσιο των εποπτικών τους 
δραστηριοτήτων, επιτόπιων ελέγχων και 
ερευνών.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – παράγραφος 11 – στοιχείο α
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίσει σχέδια 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
υποχρέωσης ανταλλαγής πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης 
τυποποιημένων εντύπων ή υποδειγμάτων.

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
που αφορούν την υποχρεωτική ανταλλαγή
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπόνησης τυποποιημένων εντύπων ή 
υποδειγμάτων.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – σημείο 12
Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Άρθρο 60 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
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εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίσει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
υποχρέωσης να ζητείται η γνώμη των 
άλλων αρμοδίων αρχών πριν από τη 
χορήγηση άδειας, συμπεριλαμβανομένης 
της εκπόνησης τυποποιημένων εντύπων ή 
υποδειγμάτων.

θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
που αφορούν την υποχρέωση να ζητείται 
η γνώμη των άλλων αρμοδίων αρχών πριν 
από τη χορήγηση άδειας, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης 
τυποποιημένων εντύπων ή υποδειγμάτων.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου και για να ληφθούν 
υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών που 
συστάθηκε με τον κανονισμό …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων για την καθιέρωση ενός 
εναρμονισμένου τυποποιημένου εντύπου 
που θα χρησιμοποιείται για την 
κοινοποίηση των απαιτούμενων 
πληροφοριών στον εκδότη δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή 
κατά την υποβολή πληροφοριών δυνάμει 
του άρθρου 19 παράγραφος 3.

9. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές 
εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες για την 
καθιέρωση ενός εναρμονισμένου 
τυποποιημένου εντύπου που θα 
χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση των 
απαιτούμενων πληροφοριών στον εκδότη 
δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου ή κατά την υποβολή πληροφοριών
δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 3.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.
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Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια τεχνικών 
κανόνων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή
μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια τεχνικών 
κανόνων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού .../…
[ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 1 και για να
ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων για 
την καθιέρωση εναρμονισμένου 
τυποποιημένου εντύπου που θα
χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση των 
απαιτούμενων πληροφοριών στον εκδότη 
δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου ή κατά την υποβολή πληροφοριών 
δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 3.

3. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές 
εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές,
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες για την 
καθιέρωση εναρμονισμένου 
τυποποιημένου εντύπου που θα αφορά την 
κοινοποίηση των απαιτούμενων 
πληροφοριών στον εκδότη δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή την 
υποβολή πληροφοριών δυνάμει του 
άρθρου 19 παράγραφος 3.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
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Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια τεχνικών 
κανόνων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού .../…  [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – σημείο 1
Οδηγία 2005/60/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και για 
να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις 
στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών και η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων μπορούν να καταρτίσουν 
σχέδια τεχνικών κανόνων σύμφωνα με τα 
άρθρα 42 του κανονισμού …/…, του 
κανονισμού …/… και του κανονισμού 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου προκειμένου να 

4. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές 
εξελίξεις στην καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεχνικούς κανόνες σύμφωνα με τα άρθρα 
42 του κανονισμού …/…, του κανονισμού 
…/… και του κανονισμού …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προκειμένου να καθορίσουν 
τον τύπο των πρόσθετων μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3 
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καθορίσουν τον τύπο των πρόσθετων 
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 31 
παράγραφος 3 και τα ελάχιστα μέτρα που 
πρέπει να λάβουν τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα όταν η νομοθεσία μιας τρίτης 
χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των 
μέτρων που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο.

και τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να 
λάβουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
όταν η νομοθεσία μιας τρίτης χώρας δεν 
επιτρέπει την εφαρμογή των μέτρων που 
απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 1 
πρώτο εδάφιο.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ], του κανονισμού …/… 
[ΕΑΑΕΣ], και του κανονισμού …/…
ΕΑΑΕΣ]

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
…/… [ΕΑΤ], του κανονισμού …/… 
[ΕΑΑΕΣ], και του κανονισμού …/…
ΕΑΑΕΣ]

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – σημείο 2
Οδηγία 2005/60/ΕΚ
Άρθρο 34 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και για 
να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις 
στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών και η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων μπορούν να καταρτίσουν 
σχέδια τεχνικών κανόνων σύμφωνα με τα 
άρθρα 42 του κανονισμού …/…, του 
κανονισμού …/… και του κανονισμού 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου προκειμένου να 
καθορίσουν τους όρους εφαρμογής
σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο της 
κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

4. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές 
εξελίξεις στην καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεχνικούς κανόνες σύμφωνα με τα άρθρα 
42 του κανονισμού …/…, του κανονισμού 
…/… και του κανονισμού …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το ελάχιστο 
περιεχόμενο της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
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που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ], του κανονισμού …/… 
[ΕΑΑΕΣ], και του κανονισμού …/… 
ΕΑΑΕΣ].

που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
…/… [ΕΑΤ], του κανονισμού …/… 
[ΕΑΑΕΣ], και του κανονισμού …/… 
ΕΑΑΕΣ].

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που 
συστάθηκε με τον κανονισμό …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου μπορεί να καταρτίσει σχέδια
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
προϋποθέσεων και των διαδικασιών
χορήγησης της εν λόγω άδειας όπως 
ορίζεται στα άρθρα 7, 8, 10, 11 και 12, με 
εξαίρεση τους όρους που προβλέπονται 
στη δεύτερη φράση του άρθρου 11 
παράγραφος 1.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες σχετικά με 
τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες
χορήγησης της εν λόγω άδειας όπως 
ορίζεται στα άρθρα 7, 8, 10, 11 και 12, με 
εξαίρεση τους όρους που προβλέπονται 
στη δεύτερη φράση του άρθρου 11 
παράγραφος 1.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
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εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [EΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στη 
δεύτερη παράγραφο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 3
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων σχετικά με τον 
κατάλογο των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αξιολόγηση μιας 
απόκτησης συμμετοχής όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και για τη διαδικασία 
διαβούλευσης μεταξύ των σχετικών 
αρμοδίων αρχών όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 19β παράγραφος 1. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με τον κατάλογο των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση μιας απόκτησης συμμετοχής 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
για τη διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ 
των σχετικών αρμοδίων αρχών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 19β παράγραφος 1.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
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παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 4
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του άρθρου 25 και του 
παρόντος άρθρου και προκειμένου να
καθιερωθεί ομοιόμορφη διαδικασία 
γνωστοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα, η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
25 και στο παρόν άρθρο και τη διαδικασία 
διαβίβασης των πληροφοριών αυτών. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

5. Για να καθιερωθεί ομοιόμορφη 
διαδικασία γνωστοποίησης με ηλεκτρονικά 
μέσα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
σχετικά με τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 και στο παρόν 
άρθρο και τη διαδικασία διαβίβασης των 
πληροφοριών αυτών.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 



AD\813235EL.doc 41/82 PE438.379v02-00

EL

παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 5
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και 
προκειμένου να καθιερωθεί ομοιόμορφη 
διαδικασία γνωστοποίησης με ηλεκτρονικά 
μέσα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τη 

4. Για να καθιερωθεί ομοιόμορφη 
διαδικασία γνωστοποίησης με ηλεκτρονικά 
μέσα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
σχετικά με τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τη 
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διαδικασία διαβίβασης των πληροφοριών 
αυτών. Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω 
σχέδια τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

διαδικασία διαβίβασης των πληροφοριών 
αυτών.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 7
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 42 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
τεχνικούς κανόνες μέσω κατ’ 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τις διαδικασίες, τις μεθόδους 
και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των 
απαιτήσεων σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών όσον αφορά τις πληροφορίες 
που είναι πιθανόν να διευκολύνουν την 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις διαδικασίες, τις μεθόδους 
και τις προϋποθέσεις των απαιτήσεων 
σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών 
όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι 
πιθανόν να διευκολύνουν την εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στη 
δεύτερη παράγραφο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 37
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 8
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 42 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν, κατά το τέλος της περιόδου δύο 
μηνών, μια αρμόδια αρχή έχει παραπέμψει 
το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας αναμένει την έκδοση απόφασης 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού, και ενεργεί
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Ως 
περίοδος δύο μηνών θεωρείται η περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην αρχή μετά τη λήξη της 
δίμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης.

Αν, κατά το τέλος της αρχικής περιόδου 
δύο μηνών, οποιαδήποτε σχετική αρμόδια 
αρχή έχει παραπέμψει το θέμα στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του κανονισμού …/… [EΑΤ],
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής αναβάλλουν την απόφασή τους 
και αναμένουν την έκδοση απόφασης από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα 
με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού, και λαμβάνουν την απόφασή 
τους σύμφωνα με την απόφαση της 
Αρχής. Ως περίοδος δύο μηνών θεωρείται 
η περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια 
του εν λόγω κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή 
της εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της
αρχικής δίμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη 
κοινής απόφασης. Οι αποφάσεις που 
λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
δεν αντικαθιστούν τη νόμιμη άσκηση 
κρίσης από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συμμόρφωση με τη νομολογία του ΔΕΚ (C -9/56 και 10/56, Meroni κατά 
Ανωτάτης Αρχής, Συλλογή τόμος 1958, σ. 133 και 157) είναι σημαντικό οι αποφάσεις που 
παίρνουν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να μην αντικαθιστούν τη νόμιμη άσκηση κρίσης από 
τους εθνικούς επόπτες. Σύμφωνα με την υπόθεση Meroni, ένας οργανισμός δεν μπορεί να 
εκχωρεί εξουσίες τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος.
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – παράγραφος 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 63 α – παράγραφος 6 – εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου και η σύγκλιση των 
εποπτικών πρακτικών, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών καταρτίζει σχέδια τεχνικών 
κανόνων προκειμένου να καθορίσει τους 
όρους εφαρμογής των διατάξεων που 
διέπουν τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η 
Αρχή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

6. Για να διασφαλιστεί η σύγκλιση των 
εποπτικών πρακτικών, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεχνικούς κανόνες που αφορούν τις 
διατάξεις που διέπουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
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.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 14
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 74 – παράγραφος 2 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διαβίβαση των εν λόγω 
υπολογισμών από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν, από τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, ενιαίους μορφότυπους, 
συχνότητες, γλώσσα και ημερομηνίες 
διαβίβασης των στοιχείων. Για να 
διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή 
της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών καταρτίζει σχέδια τεχνικών
κανόνων για την εισαγωγή, στην
Κοινότητα, ενιαίων μορφοτύπων, 
συχνοτήτων, γλώσσας και ημερομηνιών
για τη διαβίβαση των στοιχείων πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2012. Οι μορφότυποι 
κοινοποίησης είναι ανάλογοι με τη φύση, 
την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων.

Για τη διαβίβαση των εν λόγω 
υπολογισμών από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν, από τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, ενιαίους μορφότυπους, 
συχνότητες, γλώσσα και ημερομηνίες 
διαβίβασης των στοιχείων. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεχνικούς κανόνες για την εισαγωγή, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενιαίων μορφοτύπων, 
συχνοτήτων, γλώσσας και ημερομηνιών
κοινοποίησης πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2012. Οι μορφότυποι κοινοποίησης είναι 
ανάλογοι με τη φύση, την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
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Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ]

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 15
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σε 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
μεθόδου αξιολόγησης σχετικά με τις 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες για τη 
μέθοδο αξιολόγησης σχετικά με τις 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
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εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 16
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφια 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μπορεί να 
καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει την πρακτική 
και διαδικαστική εφαρμογή των όρων υπό 
τους οποίους οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν 
στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν 
τη μέθοδο IRB.

«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
που αφορούν την πρακτική και 
διαδικαστική εφαρμογή των όρων υπό τους 
οποίους οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στα 
πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο IRB.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
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εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [EΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 17
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σε 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
μεθόδου αξιολόγησης σχετικά με τις
πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αφού συμβουλευθεί την
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών, τεχνικούς κανόνες που αφορούν 
τη μέθοδο αξιολόγησης για πιστοληπτικές 
αξιολογήσεις.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
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παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 18
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μπορεί να 
καταρτίσει σχέδια τεχνικών κανόνων 
προκειμένου να καθορίσει την πρακτική 
και διαδικαστική εφαρμογή των όρων υπό 
τους οποίους οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν 
στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν 
τις εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης.

«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
που αφορούν την πρακτική και 
διαδικαστική εφαρμογή των όρων υπό τους 
οποίους οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στα 
πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τις 
εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
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οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 19
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 106 – παράγραφος 2 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
απαλλαγών που προβλέπονται στα 
στοιχεία γ) και δ). Η Επιτροπή υποβάλλει 
τα εν λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων 
στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες που αφορούν 
τις απαλλαγές που προβλέπονται στα 
στοιχεία γ) και δ).

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
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από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../…  [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 20
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 110 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η εν 
λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος. Οι 
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν, από τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, ενιαίους μορφότυπους, 
συχνότητες, γλώσσα και ημερομηνίες 
κοινοποίησης. Για να διασφαλιστεί η 
ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων για την 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η 
κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται 
τουλάχιστον δύο φορές κατ' έτος. Οι 
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν, από τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, ενιαίους μορφότυπους, 
συχνότητες, γλώσσα και ημερομηνίες 
κοινοποίησης. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
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εισαγωγή, στην Κοινότητα, ενιαίων 
μορφοτύπων, συχνοτήτων, γλώσσας και 
ημερομηνιών για τη διαβίβαση των 
στοιχείων πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2012. Οι μορφότυποι κοινοποίησης είναι 
ανάλογοι με τη φύση, την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεχνικούς κανόνες για την εισαγωγή, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενιαίων μορφοτύπων, 
συχνοτήτων, γλώσσας και ημερομηνιών
κοινοποίησης πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2012. Οι μορφότυποι κοινοποίησης είναι 
ανάλογοι με τη φύση, την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 21
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 122 α – παράγραφος 10 – εδάφια 2 και 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων που λαμβάνονται σε 
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων 
δέουσας επιμέλειας και διαχείρισης 
κινδύνου. Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες σχετικά με 
τα μέτρα που θα ληφθούν σε περίπτωση 
αθέτησης των υποχρεώσεων δέουσας 
επιμέλειας και διαχείρισης κινδύνου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 47
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 22
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 124 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλισθεί ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και κοινή διαδικασία 
αξιολόγησης κινδύνου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών 
κανόνων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες 
που να καθορίζουν κοινή διαδικασία 
αξιολόγησης κινδύνου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής,
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 48
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 23
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν, κατά το τέλος της περιόδου έξι μηνών,
μια αρμόδια αρχή έχει παραπέμψει το θέμα 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας αναμένει την έκδοση απόφασης 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού και ενεργεί
σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Η 
περίοδος έξι μηνών θεωρείται ως περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
εξάμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης.

Αν, κατά το τέλος της περιόδου έξι μηνών,
οποιαδήποτε σχετική αρμόδια αρχή έχει 
παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού …/… [EΑΤ], η αρχή 
ενοποιημένης εποπτείας αναβάλλει την 
απόφασή της και αναμένει την έκδοση 
απόφασης από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού
σχετικά με την απόφασή της, και
αποφασίζει σύμφωνα με την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Η 
περίοδος έξι μηνών θεωρείται ως περίοδος 
συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω 
κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών λαμβάνει την απόφασή της 
εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν 
παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη της 
εξάμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής 
απόφασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δεν 
αντικαθιστούν τη νόμιμη άσκηση κρίσης 
από τις αρμόδιες αρχές της αρχής 
ενοποιημένης εποπτείας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συμμόρφωση με τη νομολογία του ΔΕΚ (C -9/56 και 10/56, Meroni κατά 
Ανωτάτης Αρχής, Συλλογή τόμος 1958, σ. 133 και 157) είναι σημαντικό οι αποφάσεις που 
παίρνουν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να μην αντικαθιστούν τη νόμιμη άσκηση κρίσης από 
τους εθνικούς επόπτες. Σύμφωνα με την υπόθεση Meroni, ένας οργανισμός δεν μπορεί να 
εκχωρεί εξουσίες τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος.
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – παράγραφος 24 – στοιχείο β 
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις 
αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, η 
απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 λαμβάνεται σε ενοποιημένη 
βάση από την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας έπειτα από τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου 
για τις θυγατρικές που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές. Αν, κατά το τέλος της 
περιόδου τεσσάρων μηνών, μια αρμόδια 
αρχή έχει παραπέμψει το θέμα στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του κανονισμού …/… [EΑΤ], 
η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αναμένει 
την έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, 
και ενεργεί σύμφωνα με την εν λόγω
απόφαση. Η περίοδος τεσσάρων μηνών 
θεωρείται ως περίοδος συμβιβασμού κατά 
την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την 
απόφασή της εντός ενός μηνός. Το θέμα 
δεν παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη 
της τετράμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη 
κοινής απόφασης.

Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις 
αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, η 
απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 
123 και 124 και του άρθρου 136 
παράγραφος 2 λαμβάνεται σε ενοποιημένη 
βάση από την αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας έπειτα από τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου 
για τις θυγατρικές που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές. Αν, κατά το τέλος της 
περιόδου τεσσάρων μηνών, οποιαδήποτε 
σχετική αρμόδια αρχή έχει παραπέμψει το 
θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
…/… [EΑΤ], η αρχή ενοποιημένης 
εποπτείας αναβάλλει την απόφασή της και
αναμένει την έκδοση απόφασης από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με 
το άρθρο 11 παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού σχετικά με την απόφασή της, 
και αποφασίζει σύμφωνα με την απόφαση
της Αρχής. Η περίοδος τεσσάρων μηνών 
θεωρείται ως περίοδος συμβιβασμού κατά 
την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λαμβάνει την 
απόφασή της εντός ενός μηνός. Το θέμα 
δεν παραπέμπεται στην Αρχή μετά τη λήξη 
της τετράμηνης περιόδου ή μετά τη λήψη 
κοινής απόφασης. Οι αποφάσεις που 
λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
δεν αντικαθιστούν τη νόμιμη άσκηση 
κρίσης από τις αρμόδιες αρχές της αρχής 
ενοποιημένης εποπτείας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Στα σημεία διαφωνίας μεταξύ εθνικών αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, η ικανότητα των 
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ΕΕΑ να συμβάλλουν στην επίτευξη συμφωνίας δεν πρέπει να επεκτείνεται έως τη δυνατότητά 
τους να υποκαθιστούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές βάσει 
διακριτικής ευχέρειας. Όταν η ΕΕΑ αποφασίζει ότι η προτεινόμενη απόφαση μιας εποπτικής 
αρχής δεν εμπεριέχει συμμόρφωση, η τελική απόφαση της εθνικής εποπτικής αρχής πρέπει να 
λαμβάνεται σε πλαίσιο συμμόρφωσης με την απόφαση της ΕΕΑ.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – παράγραφος 24 – στοιχείο ε
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 129 – παράγραφος 3 – εδάφια 10 και 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
διαδικασίας λήψης κοινής απόφασης που 
προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 123, 
124 και 132 παράγραφος 2 και με σκοπό 
την διευκόλυνση της λήψης κοινών 
αποφάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν 
λόγω σχέδια τεχνικών κανόνων στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες προκειμένου 
να καθορίσει τους όρους εφαρμογής της 
διαδικασίας λήψης κοινής απόφασης που 
προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 123, 
124 και 132 παράγραφος 2 και με σκοπό 
την διευκόλυνση της λήψης κοινών 
αποφάσεων.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
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αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα εν λόγω 
σχέδια τεχνικών κανόνων που 
αναφέρονται στο δέκατο εδάφιο σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 
του κανονισμού .../… [EΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
δέκατο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – παράγραφος 27 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 131α – παράγραφος 2 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του 
άρθρου 42α παράγραφος 3, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων για την επιχειρησιακή 
λειτουργία των σωμάτων, μεταξύ άλλων
σε σχέση με το άρθρο 42α παράγραφος 3.
Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες για την 
επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων σε 
σχέση με το παρόν άρθρο και το άρθρο
42α παράγραφος 3.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
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εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 29
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 144 – παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τις βασικές πτυχές για τις οποίες 
πρόκειται να δημοσιοποιούνται 
συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα, 
καθώς και τον μορφότυπο, τη δομή, το 
περιεχόμενο και την ετήσια ημερομηνία 
δημοσίευσης των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η 
Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες προκειμένου 
να καθορίσει τις βασικές πτυχές για τις 
οποίες πρόκειται να δημοσιοποιούνται 
συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα, 
καθώς και τον μορφότυπο, τη δομή, το 
περιεχόμενο και την ετήσια ημερομηνία 
δημοσίευσης των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στην 
τρίτη παράγραφο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού .../… [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στην 
τρίτη παράγραφο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – παράγραφος 30 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Άρθρο 150 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων
προκειμένου να καθορίσει:

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
προκειμένου να καθορίσει:

(α) τους όρους εφαρμογής των σημείων 15 
έως 17 του παραρτήματος V·

(α) τους όρους εφαρμογής των σημείων 15 
έως 17 του παραρτήματος V·

(β) τους όρους εφαρμογής του 
παραρτήματος VI μέρος 2 όσον αφορά 
τους ποσοτικούς παράγοντες που 
αναφέρονται στο σημείο 12, τους 
ποιοτικούς παράγοντες που αναφέρονται 
στο σημείο 13 και το ποσοστό αναφοράς 
που αναφέρεται στο σημείο 14.

(β) τους όρους εφαρμογής του 
παραρτήματος VI μέρος 2 όσον αφορά 
τους ποσοτικούς παράγοντες που 
αναφέρονται στο σημείο 12, τους 
ποιοτικούς παράγοντες που αναφέρονται 
στο σημείο 13 και το ποσοστό αναφοράς 
που αναφέρεται στο σημείο 14.

Η Επιτροπή υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
τεχνικών κανόνων στην Επιτροπή το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
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παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10
Οδηγία 2006/49/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της παραγράφου 1, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που 
συστάθηκε με τον κανονισμό …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων που πρόκειται να 
εγκρίνει η Επιτροπή προκειμένου να 
καθορίσει την πρακτική και διαδικαστική 
εφαρμογή των όρων υπό τους οποίους οι 
αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στα πιστωτικά 
ιδρύματα τη χρήση εσωτερικών 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
προκειμένου να καθορίσει την πρακτική 
και διαδικαστική εφαρμογή των όρων υπό 
τους οποίους οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν 
στα πιστωτικά ιδρύματα τη χρήση 
εσωτερικών υποδειγμάτων για τον 
υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
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υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΤ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΤ].

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 1
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών που συστάθηκε με τον κανονισμό 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου μπορεί να καταρτίζει 

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 
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σχέδια τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής σχετικά 
με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στις αρμόδιες αρχές στο 
πλαίσιο της υποβολής αίτησης για την 
έγκριση λειτουργίας ενός ΟΣΕΚΑ.

παρέχονται στις αρμόδιες αρχές στο 
πλαίσιο της υποβολής αίτησης για την 
έγκριση λειτουργίας ενός ΟΣΕΚΑ.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ]».

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 2
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει περαιτέρω τους όρους 
εφαρμογής των απαιτήσεων για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εταιρία 
διαχείρισης, με εξαίρεση τους όρους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) του παρόντος άρθρου.

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
προκειμένου να καθορίσει περαιτέρω τους 
όρους εφαρμογής των απαιτήσεων για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εταιρία 
διαχείρισης, με εξαίρεση τους όρους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) του παρόντος άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ]».

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 3
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η
Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες, τις 
διευθετήσεις, τις δομές και τις οργανωτικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με τις διαδικασίες, τις 
διευθετήσεις, τις δομές και τις οργανωτικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ]».

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 58
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 4
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η
Επιτροπή όσον αφορά τα κριτήρια, τις 
αρχές και τα μέτρα που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου 
του παρόντος άρθρου.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
όσον αφορά τα κριτήρια, τις αρχές και τα 
μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) 
και γ) του πρώτου εδαφίου του παρόντος 
άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].
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Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 6
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
προϋποθέσεων έγκρισης των 
αυτοδιαχειριζόμενων αμοιβαίων 
κεφαλαίων, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
προκειμένου να καθορίσει τις 
προϋποθέσεις έγκρισης των 
αυτοδιαχειριζόμενων αμοιβαίων 
κεφαλαίων, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ]».

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].
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Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 7
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 43 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο, τον 
μορφότυπο και τη μέθοδο διαβίβασης των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 του παρόντος 
άρθρου.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με το περιεχόμενο, τον μορφότυπο 
και τη μέθοδο διαβίβασης των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 του παρόντος 
άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
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που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ]».

που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 8
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 50 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
διατάξεων σχετικά με τις κατηγορίες 
στοιχείων ενεργητικού στις οποίες μπορεί 
να επενδύσει ένας ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με τις κατηγορίες στοιχείων 
ενεργητικού στις οποίες μπορεί να 
επενδύσει ένας ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
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πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ]».

πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 9
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 51 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τα κριτήρια και τους 
κανόνες που αναφέρονται στα στοιχεία α, 
β και γ της παραγράφου 4.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με τα κριτήρια και τους κανόνες 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ)
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
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τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 10
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 60 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η
Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία, τα 
μέτρα και τις διαδικασίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 6 στοιχεία α), β) και γ).

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με τη συμφωνία, τα μέτρα και τις 
διαδικασίες που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β) και γ) της παραγράφου 6 του 
παρόντος άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.
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Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 11
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 61 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία και τους 
τύπους παρατυπιών που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) της παραγράφου 3.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με τη συμφωνία και τους τύπους 
παρατυπιών που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β) και γ) της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
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εντός περιόδου τριών μηνών.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [EΑΚΑΑ].

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 12
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 64 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τα στοιχεία και τη 
διαδικασία που αναφέρονται στα σημεία α) 
και β) της παραγράφου 4.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με τα στοιχεία και τη διαδικασία 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [EΑΚΑΑ].

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 13
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 69 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
διατάξεων σχετικά με το περιεχόμενο του 
ενημερωτικού δελτίου, της ετήσιας 
έκθεσης και της εξαμηνιαίας έκθεσης όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα I, καθώς και 
τον μορφότυπο των εν λόγω εγγράφων.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με το περιεχόμενο του 
ενημερωτικού δελτίου, της ετήσιας 
έκθεσης και της εξαμηνιαίας έκθεσης όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι, καθώς και 
τον μορφότυπο των εν λόγω εγγράφων.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
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αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [EΑΚΑΑ].

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 14
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 78 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων που πρόκειται να 
εγκρίνει η Επιτροπή προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
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εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [EΑΚΑΑ].

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 15
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 84 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής των 
προϋποθέσεων που ισχύουν για την 
προσωρινή αναστολή της εξαγοράς ή της 
εξόφλησης των ΟΣΕΚΑ όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο α), μετά τη 
λήψη της απόφασης αναστολής.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
που αφορούν τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν για την προσωρινή αναστολή της 
εξαγοράς ή της εξόφλησης των ΟΣΕΚΑ 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, μετά τη 
λήψη της απόφασης αναστολής.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
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πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 16
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 95 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του άρθρου 93, η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί 
να καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής σχετικά με:

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής σχετικά με:

(α) τη μορφή και το περιεχόμενο ενός 
υποδείγματος επιστολής κοινοποίησης, 
προς χρήση από τους ΟΣΕΚΑ για τους 
σκοπούς της κοινοποίησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για την 
εξακρίβωση των αντιστοιχούντων 
τμημάτων του πρωτοτύπου και της 
μετάφρασης·

(α) τη μορφή και το περιεχόμενο ενός 
υποδείγματος επιστολής κοινοποίησης, 
προς χρήση από τους ΟΣΕΚΑ για τους 
σκοπούς της κοινοποίησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για την 
εξακρίβωση των αντιστοιχούντων 
τμημάτων του πρωτοτύπου και της 
μετάφρασης·

(β) τη μορφή και το περιεχόμενο ενός 
υποδείγματος βεβαίωσης, προς χρήση από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 
παράγραφος 3·

(β) τη μορφή και το περιεχόμενο ενός 
υποδείγματος βεβαίωσης, προς χρήση από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 
παράγραφος 3·

(γ) τη διαδικασία ανταλλαγής 
πληροφοριών και τη χρήση ηλεκτρονικών 

(γ) τη διαδικασία ανταλλαγής 
πληροφοριών και τη χρήση ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών μεταξύ αρμοδίων αρχών, για 
τους σκοπούς της κοινοποίησης βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 93.

επικοινωνιών μεταξύ αρμοδίων αρχών, για 
τους σκοπούς της κοινοποίησης βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 93.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 17
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 101 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών μπορεί να καταρτίζει σχέδια 
τεχνικών κανόνων προκειμένου να 
καθορίσει τους όρους εφαρμογής όσον 

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνικούς κανόνες
όσον αφορά τη διενέργεια επιτόπιων 
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αφορά τη διενέργεια επιτόπιων 
επαληθεύσεων και ερευνών όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 5.

επαληθεύσεων και ερευνών όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 5 του 
παρόντος άρθρου.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΚΑΑ].

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – σημείο 19
Οδηγία 2009/65/ΕΚ
Άρθρο 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών μπορεί να 
καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, 
μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεχνικούς κανόνες σχετικά με τις 
διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών 
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προκειμένου να καθορίσει τους όρους 
εφαρμογής σχετικά με τις διαδικασίες 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
αρμοδίων αρχών και μεταξύ των αρμοδίων 
αρχών και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών.

μεταξύ αρμοδίων αρχών και μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.

Η ανάθεση εξουσίας ισχύει για πέντε έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας 2010/..../ΕΕ σχετικά με .... και θα 
παρατείνεται για πενταετή διαστήματα 
μετά από αίτημα της Επιτροπής, 
υποβαλλόμενο το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διαφωνήσουν με αυτήν την 
παράταση πριν από τη λήξη της 
εξουσιοδότησης.
Παρά τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να 
ανακαλέσει την ανάθεση εξουσιών ανά 
πάσα στιγμή.
Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται βάσει του παρόντος άρθρου 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός περιόδου τριών μηνών.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
.../… [ΕΑΚΑΑ].

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τους 
τεχνικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού.../… [ΕΑΚΑΑ].
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