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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Ιστορικό

Με βάση τις συστάσεις της έκθεσης De Larosière, η Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις για μια νέα 
ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική της εποπτείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι εν λόγω 
νομοθετικές προτάσεις, που δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, 
έχουν στόχο να δημιουργήσουν:

- ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ - ESFS) για την εποπτεία 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων («μικροπροληπτική εποπτεία»), αποτελούμενο από 
δίκτυο εθνικών εποπτικών αρχών οι οποίες θα συνεργάζονται με τις νέες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ - ESA1), συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα ενός 
πανευρωπαϊκού πλαισίου χρηματοπιστωτικής εποπτείας με την πείρα των τοπικών φορέων 
και των μικροπροληπτικών εποπτικών αρχών·

- ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ - ESRB), το οποίο να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί τους κινδύνους για τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος ως συνόλου. 

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

II. Θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια υποστηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για 
μια νέα αρχιτεκτονική της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και την επιδίωξή της να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη εποπτεία για ακριβέστερο εντοπισμό των κινδύνων στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε την ανάγκη μεταρρύθμισης 
στον τομέα αυτό, προκειμένου να αυξηθεί ο ανταγωνισμός με την προώθηση ίσων όρων 
ανταγωνισμού και να εξασφαλιστεί συνέπεια στις διευθετήσεις και στις κανονιστικές 
ρυθμίσεις. 

1. Άρθρο 7 – Τεχνικοί κανόνες

Η πρόταση, που υποβλήθηκε προτού τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, περιέχει στο 
άρθρο 7 αναφορά στους τομείς των οδηγιών που μνημονεύονται στο άρθρο 1§2, και 
προβλέπει ότι στους τομείς αυτούς η Αρχή μπορεί να καταρτίζει σχέδια τεχνικών κανόνων, 
τα οποία, σύμφωνα με την πρόταση, εγκρίνονται από την Επιτροπή και θεσπίζονται από 
αυτήν μέσω κανονισμών ή αποφάσεων. Το νέο σύστημα των κατ’ εξουσιοδότηση και των 
εκτελεστικών πράξεων, που καθιερώθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, διαφέρει από την 

                                               
1  Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ - ΕΒΑ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ - ΕΙΟΡΑ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ΕΑΚΑΑ – ΕSMA).
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«παλιά» επιτροπολογία, η οποία δεν διαθέτει πια βάση στις Συνθήκες. Θα πρέπει συνεπώς να 
καταστεί σαφές ότι η Επιτροπή ενεργεί υπό μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, και ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει στη διαδικασία βάσει του άρθρου 
290 ΣΛΕΕ. Χρειάζεται επίσης να καταστεί σαφές ότι η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από τα 
σχέδια τεχνικών κανόνων που καταρτίζει η Αρχή.

2. Άρθρο 9 - Συνεπής εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων -
    Άρθρο 10 - Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 
   Άρθρο 11 - Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών

α) Ανάθεση εξουσιών

Το σχέδιο κανονισμού αναθέτει συγκεκριμένες εξουσίες στη νέα Αρχή. Σύμφωνα με τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαθέτουν περιορισμένη 
δυνατότητα μεταβίβασης εξουσιών σε ανεξάρτητα εκτελεστικά ή ρυθμιστικά όργανα, εφόσον 
η μεταβίβαση αυτή σχετίζεται με σαφώς προσδιοριζόμενες εκτελεστικές αρμοδιότητες και, 
ιδίως, δεν μεταβιβάζεται καμία εξουσία χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, δεδομένου ότι η 
Ένωση μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που της αναθέτει η Συνθήκη μόνο σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζει η Συνθήκη, τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να μεταβιβάσουν 
περισσότερες εξουσίες από όσες αναθέτει η Συνθήκη (βλ. ΕΔ, υπόθεση Meroni, 9/56, και 
10/57 (1958) ΣΝ 133 και 157).

β) Απευθείας δράση της Αρχής

Τα άρθρα 9§6, 10§3 και 11§4 του προτεινόμενου κανονισμού αναθέτουν στην Αρχή «με την 
επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης» ΕΚ (νέο 
άρθρο 258 ΣΛΕΕ), «αν οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 ισχύουν άμεσα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα», την εξουσία να 
εκδίδει μεμονωμένες αποφάσεις απευθυνόμενες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κρατών 
μελών, οι οποίες είναι δεσμευτικές για αυτά. Η εισηγήτρια προτείνει αυτή η δυνατότητα της 
Αρχής να απευθύνει δεσμευτικές αποφάσεις σε συμμετέχοντες στην αγορά να περιοριστεί 
μόνο στις καταστάσεις κρίσης του άρθρου 10. Ενώ το άρθρο 10 ακολουθεί την πολιτική 
βούληση για γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση σε στιγμές κρίσης, ώστε να 
εξασφαλίζεται η λειτουργία και η ακεραιότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς και του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα άρθρα 9 και 11 ισχύουν για συνήθεις καθημερινές 
καταστάσεις. 

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την αποτελεσματική εκπλήρωση 
των καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να 
έχει δικαίωμα να ζητεί όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κανονικά 
τις πληροφορίες αυτές πρέπει να τις 

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

πρέπει να τις παρέχουν οι εθνικές 
εποπτικές αρχές που βρίσκονται 
πλησιέστερα στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και τους συμμετέχοντες στις 
αγορές, υπό τον όρο ότι οι εμπιστευτικές 
πληροφορίες δεν διατίθενται σε όργανα ή 
αρχές που δεν τις δικαιούνται. Ωστόσο, η 
Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία να ζητεί 
πληροφορίες απευθείας από
συμμετέχοντες στην χρηματοπιστωτική 
αγορά και άλλα μέρη, σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες κάποια εθνική εποπτική αρχή 
δεν παρέχει ή δεν μπορεί να παράσχει 
έγκαιρα τις εν λόγω πληροφορίες. Οι αρχές 
των κρατών μελών πρέπει να είναι 
υποχρεωμένες να συνεπικουρούν την Αρχή 
στην επιβολή όσον αφορά τα εν λόγω 
άμεσα αιτήματα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(33) Την κύρια ευθύνη της διατήρησης της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε 
καταστάσεις κρίσης, ιδίως όταν πρόκειται 
για τη σταθεροποίηση μεμονωμένων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τη λήψη 
σχετικών αποφάσεων, φέρουν τα κράτη 
μέλη. Τα μέτρα της Αρχής σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ή διευθέτησης κρίσεων 
τα οποία επηρεάζουν τη σταθερότητα 
κάποιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δεν 
πρέπει να προσκρούουν στις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών. Πρέπει να δημιουργηθεί 
μηχανισμός μέσω του οποίου τα κράτη 
μέλη θα μπορούν να ζητούν να 
επανεξεταστεί η απόφαση της Αρχής.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) λαμβάνει μεμονωμένες αποφάσεις 
απευθυνόμενες προς χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στο άρθρο 

ε) λαμβάνει μεμονωμένες αποφάσεις 
απευθυνόμενες προς χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
11 παράγραφος 4 σε περιπτώσεις που 
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11 παράγραφος 4· αφορούν άμεσα εφαρμοστέο δίκαιο της 
Ένωσης·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνικοί κανόνες Τεχνικοί κανόνες – πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών 
και αποτελεσματικών εποπτικών 
πρακτικών στο ΕΣΧΕ, και την εξασφάλιση 
της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, η 
Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις με αποδέκτες εθνικές εποπτικές 
αρχές ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η 
Αρχή πραγματοποιεί ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις για τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις συστάσεις και αναλύει το 
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συναφές δυνητικό κόστος και όφελος. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύονται 
στον ιστότοπο της Αρχής.

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

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

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

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπής εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων

Μη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης

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

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

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

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

Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 20, η εθνική 
εποπτική αρχή παρέχει στην Αρχή χωρίς 

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

όλες τις πληροφορίες που η τελευταία 
θεωρεί απαραίτητες για έρευνα που 
διενεργεί.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια αρμόδια
αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
μη συμμόρφωσης από την αρμόδια αρχή 
προκειμένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στο πλαίσιο διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων, η Αρχή μπορεί, αν οι 
σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2 ισχύουν άμεσα για τους συμμετέχοντες 
στις χρηματαγορές, να εκδώσει 
μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη προς
έναν συμμετέχοντα στις χρηματαγορές, 
με την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το δίκαιο
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής. Πριν από την 
έγκριση μεμονωμένης απόφασης, η Αρχή 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι γίνεται 
σεβαστό το δικαίωμα των αποδεκτών της 
απόφασης να διατυπώσουν τη γνώμη 
τους.
Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες.
Εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή 
του σχεδίου απόφασης της Αρχής, η 
Επιτροπή αποφασίζει εάν θα το εγκρίνει. 
Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρατείνει 
αυτό το χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης 
μόνο μερικώς ή με τροποποιήσεις, σε 
περίπτωση που αυτό απαιτεί το συμφέρον 
της Ένωσης.
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Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο 
απόφασης ή αν το εγκρίνει μερικώς ή με 
τροποποιήσεις, ενημερώνει την Αρχή 
χωρίς καθυστέρηση υπό τη μορφή 
επίσημης γνωμοδότησης.
Εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή 
αυτής της επίσημης γνωμοδότησης, η 
Αρχή επανεξετάζει και προσαρμόζει την 
απόφασή της στην επίσημη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής και τη διαβιβάζει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή.
Εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή 
της τροποποιημένης απόφασης της 
Αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα 
την εγκρίνει ή θα την απορρίψει.
Εάν η τροποποιημένη απόφαση 
απορριφθεί από την Επιτροπή, η 
απόφαση θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε.

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

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

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

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

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 
κατισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης 
απόφασης που είχε εκδοθεί από τις 

διαγράφεται
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εθνικές εποπτικές αρχές για το ίδιο θέμα.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ εθνικών 
εποπτικών αρχών

Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων
αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μια αρμόδια
αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση 
της Αρχής, και έτσι δεν εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση ενός συμμετέχοντος στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές με τις 
απαιτήσεις που ισχύουν άμεσα για αυτό 
σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η 
Αρχή μπορεί να εκδώσει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 6, μεμονωμένη απόφαση 
απευθυνόμενη προς έναν συμμετέχοντα 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με την 
οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη
νομοθεσία της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η Αρχή μπορεί 
να αναπτύσσει επαφές με εποπτικές αρχές,
διεθνείς οργανισμούς και διοικητικούς 
φορείς τρίτων χωρών. Οι προκύπτουσες 
διευθετήσεις δεν δημιουργούν νομικές 
υποχρεώσεις για την Ένωση και τα 
κράτη μέλη της.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά από αίτημα της Αρχής, οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της 
παρέχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες προς εκπλήρωση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 
παρόντα κανονισμό, σεβόμενες πλήρως 
τις εφαρμοστέες διατάξεις περί 
εμπιστευτικότητας και προστασίας 
δεδομένων οι οποίες περιέχονται στη 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επίσης η Αρχή μπορεί να ζητήσει να της 
παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήματα. Κάθε τέτοιο αίτημα 
χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, 
κοινό μορφότυπο για τη διαβίβαση 
πληροφοριών.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι καμία απόφαση 
εκδιδόμενη δυνάμει του άρθρου 10 ή 11 
δεν έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες κρατών 
μελών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αν ένα κράτος μέλος θεωρήσει ότι 
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του άρθρου 
11 προσκρούει στις δημοσιονομικές του 
αρμοδιότητες, μπορεί να ενημερώσει την 
Αρχή, το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη 
γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής
προς την αρμόδια αρχή.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αν η Αρχή εμμείνει στην απόφασή της, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 238 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποφασίζει εντός ενός μηνός αν η 
απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει 
ή ανακαλείται.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη, 
τα οποία είναι πρόσωπα με σχετικές 
γνώσεις και πείρα, αποκλειόμενου του εν 
ενεργεία προσωπικού των εθνικών 
εποπτικών αρχών ή άλλων εθνικών ή
κοινοτικών οργάνων που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες της Αρχής.

Το συμβούλιο προσφυγών περιλαμβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη, 
τα οποία είναι πρόσωπα υψηλού κύρους 
και με αποδεδειγμένες σχετικές γνώσεις 
και επαγγελματική πείρα,
συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής, σε 
επαρκώς υψηλό επίπεδο στους τομείς 
των τραπεζών, των ασφαλίσεων, των 
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αγορών κινητών αξιών ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
αποκλειόμενου του εν ενεργεία 
προσωπικού των αρμόδιων αρχών ή 
άλλων εθνικών οργάνων ή οργάνων της 
ΕΕ που συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
της Αρχής.
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