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Πρόταση κανονισµού 

– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για τον 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών) 
 
 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 
 
έχοντας υπόψη: 
 
τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, 
 
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
 
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 
 
▌ 
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας2, 
 
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία ▌, 
 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο ή η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
1
  Γνώµη της 22ας Ιανουαρίου 2010 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
2  ΕΕ C 13, 20.1.2010, σ. 1. 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

 
(1) Η χρηµατοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007/2008 έφερε στην επιφάνεια σηµαντικές 

αδυναµίες της χρηµατοπιστωτικής εποπτείας, τόσο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όσο 
και στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σαν σύνολο. Τα εθνικά εποπτικά µοντέλα 
υπερκεράστηκαν από τη χρηµατοπιστωτική παγκοσµιοποίηση και 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 ενωσιακής νοµοθεσίας και στην 
εµπιστοσύνη µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών. 

 
(1α) Σε διάφορα ψηφίσµατα προ και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση να αρχίσει πορεία προς µια 
ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή εποπτεία, προκειµένου να εξασφαλιστούν γνήσια ισότιµοι 
όροι ανταγωνισµού για όλους τους παράγοντες σε επίπεδο Ένωσης και να 
αντικατοπτρίζεται η αυξανόµενη ολοκλήρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών 
στην Ένωση (στα ψηφίσµατά του της 13ης Απριλίου 2000 σχετικά µε την 
ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «εφαρµογή του πλαισίου για τις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές: σχέδιο δράσης1, της 21ης Νοεµβρίου 2002 σχετικά µε 
τους κανόνες προληπτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση2, της 11ης Ιουλίου 
2007 σχετικά µε την πολιτική για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-2010) - 
Λευκή Βίβλος3, της 23ης Σεπτεµβρίου 2008 µε συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά µε τα αµοιβαία κεφάλαια κινδύνου (hedge funds) και τα κεφάλαια ιδιωτικών 
συµµετοχών (private equity)4 και της 9ης Οκτωβρίου 2008 µε συστάσεις προς την 
Επιτροπή σχετικά µε την παρακολούθηση της διαδικασίας Lamfalussy: µελλοντική 
δοµή της εποπτείας5, και τις θέσεις της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά µε την 
τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
που αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)6 και της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την 
πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά 
τους οργανισµούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας7). 

 
(2) Στις 25 Φεβρουαρίου 2009, έκθεση που δηµοσιεύθηκε από οµάδα εµπειρογνωµόνων 

υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του κ. J. de Larosière (έκθεση de Larosière), την 
οποία είχε ζητήσει η Επιτροπή, κατέληγε στο συµπέρασµα ότι, προκειµένου να 
µειωθούν ο κίνδυνος και η σοβαρότητα µελλοντικών χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, 
έπρεπε να ενισχυθεί το εποπτικό πλαίσιο. Η οµάδα υψηλού επιπέδου συνιστούσε ▌ 
µεταρρυθµίσεις στη δοµή της εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην Ένωση. Η 
οµάδα ▌ συµπέρανε επίσης ότι πρέπει να δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

                                                 
1  ΕΕ C 40, 7.2.2001, σ. 453. 
2  ΕΕ C 25 E, 29.1.2004, σ. 394. 
3  ΕΕ C 175 E, 10.7.2008, σ. xx. 
4  ΕΕ C 8 E, 14.1.2010, σ. 26. 
5  ΕΕ C 9 E, 15.1.2010, σ. 48. 
6  ΕΕ C 184 E, 8.7.2010, σ. 214. 
7  ΕΕ C 184 E, 8.7.2010, σ. 292. 
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Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο θα περιλαµβάνει τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές, µία για τον τραπεζικό τοµέα, µία για τον τοµέα των κινητών αξιών και µία για 
τον τοµέα των ασφαλίσεων και των επαγγελµατικών συντάξεων ▌, καθώς και τη 
σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου. Η έκθεση παρουσίαζε 
τις µεταρρυθµίσεις τις οποίες οι εµπειρογνώµονες έκριναν ότι είναι αναγκαίες και για 
τις οποίες έπρεπε αµέσως να αρχίσουν εργασίες. 

 
(3) Στην ανακοίνωσή της τής 4ης Μαρτίου 2009 µε τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής 

ανάκαµψης», η Επιτροπή πρότεινε την υποβολή νοµοθετικής πρότασης για τη 
δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας και ενός 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου, ενώ στην ανακοίνωσή της τής 27ης 
Μαΐου 2009 µε τίτλο «Ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική εποπτεία» παρείχε περισσότερες 
λεπτοµέρειες σχετικά µε την πιθανή αρχιτεκτονική αυτού του νέου εποπτικού πλαισίου, 
σκιαγραφώντας την κεντρική επιδίωξη της έκθεσης de Larosière. 

 
(4) Στα συµπεράσµατά του της 19 Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε 

την ίδρυση Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο θα 
περιλαµβάνει τρεις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Στόχος του συστήµατος θα είναι 
η αναβάθµιση της ποιότητας και της συνέπειας της εθνικής εποπτείας, η ενίσχυση της 
επιτήρησης διασυνοριακών οµίλων και η εκπόνηση ενιαίου ευρωπαϊκού εγχειριδίου, το 
οποίο θα ισχύει για όλους τους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές της 
εσωτερικής αγοράς. Τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να 
διαθέτουν εποπτικές εξουσίες όσον αφορά τους οργανισµούς εκτίµησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και κάλεσε την Επιτροπή να προετοιµάσει συγκεκριµένες προτάσεις 
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής 
Εποπτείας θα µπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο σε καταστάσεις κρίσης, επισηµαίνοντας 
ότι οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών δεν πρέπει να προσκρούουν στις 
δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες των κρατών µελών. Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση 
κανονισµού για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους 
οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο θα πρέπει να εξετάσουν την πρόταση αυτή προκειµένου να 
εξασφαλισθεί ότι η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών) (εφεξής "η Αρχή") θα διαθέτει επαρκείς εποπτικές εξουσίες έναντι των 
οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, έχοντας υπόψη ότι η Αρχή θα 
πρέπει να ασκεί τις αποκλειστικές εξουσίες εποπτείας των οργανισµών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας που της έχουν ανατεθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1060/2009 της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 για τους Οργανισµούς Αξιολόγησης 
Πιστοληπτικής Ικανότητας1. Προς τούτο, η Αρχή θα πρέπει να διαθέτει τις 
κατάλληλες εξουσίες έρευνας και επιβολής που προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία 
καθώς και τη δυνατότητα να χρεώνει τέλη. 

 
(4α) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 17ης Ιουνίου 2010 συµφώνησε ότι «τα κράτη µέλη 

πρέπει να επιβάλουν συστήµατα εισφορών και φορολόγησης επί των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων για να εξασφαλιστεί ισότιµη κατανοµή των βαρών 
και να θεσπισθούν κίνητρα για τον έλεγχο του συστηµικού κινδύνου. Η εισφορά ή η 
φορολόγηση αυτή θα πρέπει να εντάσσεται σ’ ένα αξιόπιστο πλαίσιο για την 

                                                 
1  ΕΕ L 302, 17.11.2009, σ.1. 



 

AM\831449EL.doc 4/80 PE441.902v02-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

εξυγίανση. Απαιτούνται επειγόντως περαιτέρω εργασίες ως προς τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους, ενώ θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά τα ζητήµατα των 
ισότιµων όρων του ανταγωνισµού και οι σωρευτικές επιπτώσεις των διαφόρων 
ρυθµιστικών µέτρων». 

 
(5) Η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση δηµιούργησε πραγµατικούς και σοβαρούς 

κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Η αποκατάσταση και η διατήρηση σταθερού και αξιόπιστου 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αποτελούν απόλυτη προϋπόθεση για τη διατήρηση της 
εµπιστοσύνης και της συνοχής στην εσωτερική αγορά και, συνεπώς, για τη διατήρηση 
και τη βελτίωση των συνθηκών για την εγκαθίδρυση µιας πλήρως ενοποιηµένης και 
λειτουργικής εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Επιπλέον, οι µεγαλύτερου βάθους και περισσότερο ολοκληρωµένες χρηµατοπιστωτικές 
αγορές παρέχουν καλύτερες ευκαιρίες για χρηµατοδότηση και για διαφοροποίηση των 
κινδύνων, συµβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ικανότητας απόσβεσης των 
κραδασµών των οικονοµιών. 

 
(6) Η Ένωση έχει φθάσει στα όρια του δυνατού όσον αφορά την παρούσα κατάσταση των 

επιτροπών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Η Ένωση δεν µπορεί να παραµείνει σε 
κατάσταση όπου δεν υπάρχει µηχανισµός που να διασφαλίζει ότι οι εθνικές εποπτικές 
αρχές λαµβάνουν τις καλύτερες δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τους συµµετέχοντες 
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές σε διασυνοριακό επίπεδο· όπου δεν υπάρχει επαρκής 
συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών· όπου 
για κοινή δράση των εθνικών αρχών απαιτούνται πολύπλοκες ρυθµίσεις που να 
λαµβάνουν υπόψη το ψηφιδωτό των ρυθµιστικών και εποπτικών απαιτήσεων· όπου 
συχνότατα οι εθνικές λύσεις αποτελούν τη µόνη εφικτή επιλογή ως αντίδραση σε 
ευρωπαϊκά προβλήµατα· και όπου υπάρχουν διαφορετικές ερµηνείες του ίδιου 
νοµοθετικού κειµένου. Σκοπός του ευρωπαϊκού συστήµατος χρηµατοπιστωτικής 
εποπτείας (ΕΣΧΕ) πρέπει να είναι η υπέρβαση αυτών των αδυναµιών και η δηµιουργία 
συστήµατος ευθυγραµµισµένου προς το στόχο για σταθερή και ενιαία ενωσιακή 
χρηµατοπιστωτική αγορά στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, συνδέοντας τις εθνικές 
εποπτικές αρχές δηµιουργώντας ένα ισχυρό ενωσιακό δίκτυο. 

 
(7) Το ΕΣΧΕ πρέπει να είναι ένα ολοκληρωµένο δίκτυο εθνικών εποπτικών αρχών και 

εποπτικών αρχών της Ένωσης, το οποίο να αφήνει την απλή καθηµερινή εποπτεία▌ 
στο εθνικό επίπεδο▌. Επίσης πρέπει να επιτευχθούν µεγαλύτερη εναρµόνιση και η 
συνεκτική εφαρµογή των κανόνων για τους συµµετέχοντες ▌στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές σε ολόκληρη την Ένωση. Εκτός από την Αρχή, πρέπει να συσταθούν η 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων) και µια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), 
καθώς και µια Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Μικτή 
Επιτροπή). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) θα πρέπει να 
αποτελεί µέρος του EΣΧΕ χάριν των καθηκόντων που καθορίζουν ο παρών 
κανονισµός και ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΣΣΚ]. 

 
(8) Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές πρέπει να αντικαταστήσουν την Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας, που συστάθηκε µε την απόφαση αριθ. 
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2009/78/EΚ1 της Επιτροπής, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων, που συστάθηκε µε την απόφαση αριθ. 
2009/79/EΚ2 της Επιτροπής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών, που 
συστάθηκε από την απόφαση αριθ. 2009/77/EΚ3 της Επιτροπής, και να αναλάβουν όλα 
τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες αυτών των επιτροπών, περιλαµβανοµένης της 
συνέχισης των τρεχουσών εργασιών και σχεδίων, εφόσον απαιτείται. Πρέπει να 
καθοριστεί µε σαφήνεια το πεδίο δράσης κάθε Αρχής. Οι Αρχές θα πρέπει να 
λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Όταν η λογοδοσία αυτή 
αφορά διατοµεακά θέµατα που έχουν συντονιστεί µέσω της Μικτής Επιτροπής, οι 
τρεις Αρχές θα λογοδοτούν, µέσω της Μικτής Επιτροπής, για τον συντονισµό. 

 
(9) Η ▌ Αρχή ▌ πρέπει να ενεργεί µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς, ▌ ιδίως µε την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου, αποτελεσµατικής και συνεκτικής 
ρύθµισης και εποπτείας, λαµβάνοντας υπόψη τα ποικίλα συµφέροντα όλων των κρατών 
µελών και τη διαφορετική φύση των συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές. Η Αρχή πρέπει να προστατεύει δηµόσιες αξίες όπως η ακεραιότητα και η 
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η διαφάνεια των αγορών και των 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και η προστασία των επενδυτών. Η Αρχή πρέπει 
επίσης να αποτρέπει το ρυθµιστικό αρµπιτράζ και να εξασφαλίζει ισότιµους όρους 
ανταγωνισµού, καθώς και να ενισχύει τον διεθνή εποπτικό συντονισµό, προς όφελος 
της οικονοµίας ευρύτερα, περιλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων κι 
άλλων συµφεροντούχων, των καταναλωτών και των εργαζοµένων. Στα καθήκοντά της 
πρέπει να περιλαµβάνεται επίσης η προώθηση της εποπτικής σύγκλισης και η παροχή 
συµβουλών στα θεσµικά όργανα της Ένωσης στους τοµείς αρµοδιότητάς της. Στην 
Αρχή πρέπει επίσης να ανατεθούν ορισµένες ευθύνες σχετικά µε τις υφιστάµενες και 
τις νέες χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες. 

 
(9α) Η Αρχή θα πρέπει επίσης να µπορεί να απαγορεύει ή να περιορίζει προσωρινά 

ορισµένες χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες που απειλούν την οµαλή λειτουργία 
και την ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του 
συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ένωσης στις 
περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις νοµοθετικές πράξεις που 
αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 2 ή, εάν το απαιτεί η περίσταση, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε το άρθρο 10 και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
σε αυτό. Σε περίπτωση που προσωρινή απαγόρευση ή περιορισµός ορισµένων 
οικονοµικών δραστηριοτήτων έχει διατοµεακό αντίκτυπο, η τοµεακή νοµοθεσία 
ορίζει ότι η Αρχή συσκέπτεται και συντονίζει τη δράση της, όπου είναι σκόπιµο, µε 
την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) και την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων), 
µέσω της Μικτής Επιτροπής.  

 
(9β) Η Αρχή θα πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη την επίπτωση των ενεργειών της 

στον ανταγωνισµό και την καινοτοµία στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, την 
παγκόσµια ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, τη χρηµατοοικονοµική ενσωµάτωση 

                                                 
1 ΕΕ L 25, 29.1.2009, p. 23. 
2 ΕΕ L 25, 29.1.2009, p. 28. 
3 ΕΕ L 25, 29.1.2009, p. 18. 
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και τη νέα στρατηγική της Ένωσης για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανάπτυξη. 

 
(9γ) Για την επίτευξη των στόχων της, η Αρχή πρέπει να έχει νοµική υπόσταση καθώς 

και διοικητική και οικονοµική αυτονοµία.  
 
(9δ) Με βάση τις εργασίες των διεθνών οργανισµών, ο συστηµικός κίνδυνος πρέπει να 

οριστεί ως κίνδυνος διατάραξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που ενδέχεται 
να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και στην πραγµατική οικονοµία. 
Όλα τα είδη χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητικών φορέων, αγορών και υποδοµών 
ενδέχεται να είναι συστηµικώς σηµαντικά σε κάποιον βαθµό. 

 
(9ε) Ο διασυνοριακός κίνδυνος περιλαµβάνει όλους τους κινδύνους που προκαλούνται 

λόγω οικονοµικής ανισορροπίας ή χρηµατοπιστωτικής αποτυχίας του συνόλου ή 
µερών της Ένωσης που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στις συναλλαγές 
µεταξύ των οικονοµικών παραγόντων δύο ή περισσοτέρων κρατών µελών, στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή στα δηµόσια οικονοµικά της Ένωσης ή 
κάποιου από τα κράτη µέλη της. 

 
(10) Στην απόφασή του της 2ας Μαΐου 2006 (Ηνωµένο Βασίλειο/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και Συµβούλιο) για την Υπόθεση αριθ. C-127/04, το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θεώρησε ότι: «από κανένα στοιχείο του άρθρου 95 ΣΕΚ (τώρα άρθρο 114 
ΣΛΕΕ) δεν συνάγεται ότι τα µέτρα που θεσπίζει ο κοινοτικός νοµοθέτης βάσει της 
διάταξης αυτής πρέπει να έχουν ως µόνους αποδέκτες τα κράτη µέλη. Ενδέχεται 
δηλαδή να είναι αναγκαίο, σύµφωνα µε την εκτίµηση του νοµοθέτη αυτού, να 
προβλεφθεί η ίδρυση κοινοτικού οργανισµού που καλείται να συµβάλει στην 
εφαρµογή µιας διαδικασίας εναρµόνισης στις περιπτώσεις στις οποίες είναι 
ενδεδειγµένη, για τη διευκόλυνση της εναρµονισµένης εκτέλεσης και εφαρµογής των 
πράξεων που στηρίζονται στην εν λόγω διάταξη, η θέσπιση µη δεσµευτικών 
συνοδευτικών µέτρων και µέτρων πλαισίωσης». Ο σκοπός και τα καθήκοντα της 
Αρχής – παροχή βοήθειας στις αρµόδιες εθνικές εποπτικές αρχές µε σκοπό τη συνεπή 
ερµηνεία και εφαρµογή των ενωσιακών κανόνων και συµβολή στη χρηµατοπιστωτική 
σταθερότητα που απαιτείται για τη χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση – συνδέονται στενά 
µε τους στόχους του ενωσιακού κεκτηµένου σχετικά µε την εσωτερική αγορά 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Συνεπώς η Αρχή πρέπει να συσταθεί βάσει του άρθρου 
114 της ΣΛΕΕ. 

 
(11) Οι νοµικές πράξεις που ορίζουν τα καθήκοντα των αρµόδιων αρχών των κρατών 

µελών, περιλαµβανοµένης της συνεργασίας µεταξύ τους και µε την Επιτροπή, είναι: 
Οδηγία 97/9/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 
1997 σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών1, Οδηγία 98/26/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά µε το 
αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα 
διακανονισµού αξιογράφων ▌2 Οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά µε την εισαγωγή κινητών αξιών σε 

                                                 
1 ΕΕ L 84, 26.3.1997, σ. 22. 
2 ΕΕ L 166, 11.6.1998, σ. 45. 
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χρηµατιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να 
δηµοσιεύονται1, Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής 
ασφάλειας2, ▌Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές 
πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)3, Οδηγία 
2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 
2003, σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ4, ▌Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές 
χρηµατοπιστωτικών µέσων5, Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 2004, για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων 
διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές 
αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK6, ▌Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την επάρκεια των ιδίων 
κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων 
(αναδιατύπωση), µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), όσον αφορά την προληπτική εποπτεία, 
Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης 
Ιουλίου 2009, για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 
αξίες (ΟΣΕΚΑ)7, οδηγία [ΟΣΕΚΑ] ▌ και κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009. 

 

(11α) Η υφιστάµενη ενωσιακή νοµοθεσία που διέπει το πεδίο που καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισµό περιλαµβάνει επίσης την οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε τη 
συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων8, 
την οδηγία 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο ασφαλιστικού οµίλου9 και την οδηγία 2000/12/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 που αφορούν 
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος10, τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 15ης Νοεµβρίου 2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν 

                                                 
1 ΕΕ L 184, 6.7.2001, σ. 1. 
2 ΕΕ L 168, 27.6.2002, σ. 43. 
3 ΕΕ L 96, 12.4.2003, σ. 16. 
4 ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 64. 
5 ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1. 
6 ΕΕ L 390, 31.12.2004, σ. 38. 
7 ΕΕ L 302, 17.11.2009, σ. 32. 
8 ΕΕ L 35, 11.2.2003, σ. 1. 
9 ΕΕ L 330, 5.12.1998, σ. 1. 
10 ΕΕ L 126, 26.5.2000, σ. 1. 
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τις µεταφορές χρηµατικών ποσών1 και σχετικά τµήµατα της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας2 και την οδηγία 
2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 
Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές3. 

▌ 
 
(13) Είναι επιθυµητό η Αρχή να προωθεί συνεκτική προσέγγιση στον τοµέα των 

συστηµάτων αποζηµίωσης των επενδυτών, προκειµένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισµού και δίκαιη αντιµετώπιση των επενδυτών σε όλη την Ένωση. Επειδή τα 
συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών υπόκεινται σε επιτήρηση στα οικεία κράτη 
µέλη και όχι σε ρυθµιστική εποπτεία, είναι σκόπιµο η Αρχή να µπορεί να ασκήσει τις 
εξουσίες της σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε σχέση µε το ίδιο το σύστηµα 
αποζηµίωσης των επενδυτών και τον υπεύθυνο φορέα του▌. 

 
(13α) Σύµφωνα µε τη δήλωση 39 σχετικά µε το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που επισυνάπτεται στην τελική πράξη της 
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης η οποία ενέκρινε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, για την 
επεξεργασία κανονιστικών τεχνικών προτύπων απαιτείται βοήθεια τεχνικής 
εµπειρογνωµοσύνης σε µορφή η οποία προσιδιάζει στον τοµέα των 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Είναι αναγκαίο να επιτραπεί στην Αρχή να παρέχει 
τέτοια εµπειρογνωµοσύνη, σχετικά και µε προδιαγραφές ή τµήµατα προδιαγραφών 
που δεν βασίζονται σε κάποιο σχέδιο τεχνικού προτύπου που έχει επεξεργασθεί. 

 
(14) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου αποτελεσµατικού µέσου για τη θέσπιση 

εναρµονισµένων ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 
ώστε να εξασφαλιστούν, µέσω ενιαίου εγχειριδίου, ισότιµοι όροι και επαρκής 
προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επειδή η 
Αρχή αποτελεί φορέα µε µεγάλη εξειδικευµένη πείρα, είναι συµφέρον και σκόπιµο να 
της ανατεθεί, σε τοµείς καθοριζόµενους από το ενωσιακό δίκαιο, η εκπόνηση σχεδίων 
ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής.  

 
(14α) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά τα σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων 

σύµφωνα µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, προκειµένου να τους προσδώσει δεσµευτική 
νοµική ισχύ. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να υπόκεινται σε τροποποίηση µόνο σε 
περιορισµένες και έκτακτες περιστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η Αρχή θα 
βρίσκεται σε στενή επαφή και παρακολούθηση της καθηµερινής λειτουργίας των 
συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Θα µπορούσαν να υπόκεινται σε 
τροποποίηση σε περιπτώσεις όπου τα σχέδια ρυθµιστικών κανόνων δεν είναι συµβατά 
µε το ενωσιακό δίκαιο, δεν τηρούν την αρχή της αναλογικότητας ή αντιβαίνουν στις 
θεµελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες που 

                                                 
1 ΕΕ L 345, 8.12.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ. 15. 
3 ΕΕ L 271, 9.10.2002, σ. 1. 
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αντικατοπτρίζονται στο κεκτηµένο της κοινοτικής νοµοθεσίας στον εν λόγω τοµέα. Η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να τροποποιεί το περιεχόµενο των σχεδίων ρυθµιστικών 
τεχνικών κανόνων της Αρχής χωρίς προηγούµενο συντονισµό µε την Αρχή. Για να 
εξασφαλίσει οµαλή και ταχεία διαδικασία έγκρισης των κανόνων αυτών, η Επιτροπή 
πρέπει να υπόκειται σε χρονικό περιορισµό όσον αφορά την εγκριτική της απόφαση. 

 
(14β) ∆εδοµένης της τεχνικής ειδηµοσύνης των αρχών στους τοµείς στους οποίους θα 

πρέπει να εκπονηθούν ρυθµιστικοί τεχνικοί κανόνες, θα πρέπει να επισηµανθεί η 
δεδηλωµένη πρόθεση της Επιτροπής να βασίζεται κατά κανόνα στα σχέδια τεχνικών 
κανόνων που θα της υποβάλλουν οι Αρχές προκειµένου για την έκδοση των 
αντίστοιχων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου µια Αρχή 
δεν υποβάλει σχέδιο ρυθµιστικού τεχνικού κανόνα εντός των χρονικών προθεσµιών 
που ορίζει η σχετική νοµοθετική πράξη, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε το 
αποτέλεσµα της άσκησης των κατ’ εξουσιοδότηση εξουσιών να επιτευχθεί τοις 
πράγµασιν, να διατηρηθεί δε η ισχύς της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές εποµένως και απουσία σχεδίου των Αρχών, θα πρέπει να 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων. 

 
(14γ) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές νοµικές 

πράξεις κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 291 της ΣΛΕΕ. 
▌ 

 
(16) Σε τοµείς που δεν καλύπτονται από ρυθµιστικούς τεχνικούς κανόνες, η Αρχή πρέπει να 

έχει την εξουσία να εκδίδει ▌κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις σχετικά µε την 
εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης. Για την εξασφάλιση διαφάνειας και την 
ενίσχυση της συµµόρφωσης των εθνικών εποπτικών αρχών µε τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις, πρέπει να είναι δυνατόν να δηµοσιοποιούνται 
οι λόγοι µη συµµόρφωσης µε τις εν λόγω οδηγίες και συστάσεις. 

 
(17) Η εξασφάλιση της ορθής και πλήρους εφαρµογής του ενωσιακού δικαίου αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, 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 στην Ένωση. 
Εποµένως, πρέπει να δηµιουργηθεί µηχανισµός µέσω του οποίου η Αρχή θα 
αντιµετωπίζει περιπτώσεις µη εφαρµογής ή εσφαλµένης ▌εφαρµογής που αποτελούν 
παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο µηχανισµός αυτός πρέπει να 
αφορά τοµείς όπου η ενωσιακή νοµοθεσία ορίζει σαφείς και άνευ όρων υποχρεώσεις. 

 
(18) Για να καταστεί δυνατή η αναλογική αντίδραση σε περιπτώσεις εσφαλµένης ή 

ανεπαρκούς εφαρµογής του ενωσιακού δικαίου, πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή 
µηχανισµός µε τρία στάδια. Σε πρώτο επίπεδο, η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία να 
διερευνά την ενδεχόµενη εσφαλµένη ή ανεπαρκή εφαρµογή υποχρεώσεων εκ του 
ενωσιακού δικαίου από τις εθνικές αρχές κατά την εποπτική πρακτική τους, και να 
ολοκληρώνει την έρευνα µε ▌σύσταση. Αν η αρµόδια εθνική αρχή δεν ακολουθήσει 
τη σύσταση, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδώσει επίσηµη 
γνώµη στην οποία θα λαµβάνεται υπόψη η σύσταση της Αρχής, και θα απαιτεί από 
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την αρµόδια αρχή να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

▌ 

 
(20) Για την υπέρβαση εξαιρετικών καταστάσεων µε έµµονη αδράνεια της οικείας αρµόδιας 

αρχής, η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία, ως έσχατη λύση, να εκδίδει αποφάσεις 
απευθυνόµενες σε µεµονωµένους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Η 
εξουσία αυτή πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες η αρµόδια 
δεν συµµορφώνεται µε τις επίσηµες γνώµες που τις απευθύνονται και στις οποίες το 
ενωσιακό δίκαιο είναι άµεσα εφαρµόσιµο στους συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές δυνάµει ισχυόντων ή µελλοντικών κανονισµών της ΕΕ. 

 
(21) Οι σοβαρές απειλές για την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
στην Ένωση απαιτούν ταχεία και εναρµονισµένη απόκριση σε ενωσιακό επίπεδο. 
Εποµένως, η Αρχή πρέπει να µπορεί να ζητεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές να 
προβαίνουν σε συγκεκριµένες ενέργειες για την αντιµετώπιση κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. Η εξουσία προσδιορισµού της ύπαρξης µιας κατάστασης ▌έκτακτης 
ανάγκης πρέπει να ανατεθεί στο Συµβούλιο, κατόπιν αιτήµατος οποιασδήποτε 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, της Επιτροπής ή του ΕΣΣΚ. 

 
(21α) Η Αρχή πρέπει να µπορεί να ζητά από τις εθνικές εποπτικές αρχές να προβούν σε 

συγκεκριµένες ενέργειες για την αντιµετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η 
δράση που αναλαµβάνει εν προκειµένω η Αρχή δεν θίγει την δυνάµει του άρθρου 258 
της ΣΛΕΕ εξουσία της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του 
κράτους µέλους της συγκεκριµένης εποπτικής αρχής διότι παρέλειψε να προβεί στις 
ενέργειες αυτές, ούτε το υπ’ αυτές τις περιστάσεις δικαίωµα της Επιτροπής να 
ζητήσει ασφαλιστικά µέτρα όπως ορίζουν οι δικονοµικοί κανόνες του ∆ικαστηρίου. 
Πέραν αυτού δεν προδικάζει τυχόν ευθύνη που ενδέχεται να βαρύνει το εν λόγω 
κράτος µέλος σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου σε περίπτωση που οι 
εποπτικές αρχές του κράτους µέλους αµελήσουν να προβούν στις ενέργειες που έχει 
ζητήσει η Αρχή. 

 
(22) Προκειµένου να εξασφαλιστούν η αποδοτική και αποτελεσµατική εποπτεία και η 

ισόρροπη εξέταση των θέσεων των αρµόδιων αρχών σε διάφορα κράτη µέλη, η Αρχή 
πρέπει να είναι σε θέση να ρυθµίζει διαφωνίες σε διασυνοριακές καταστάσεις µεταξύ 
αυτών των αρµόδιων αρχών µε δεσµευτικό τρόπο, περιλαµβανοµένων των σωµάτων 
εποπτών. Πρέπει να προβλέπεται ένα στάδιο συµβιβασµού, κατά το οποίο οι αρµόδιες 
αρχές µπορούν να καταλήξουν σε συµφωνία. Στην αρµοδιότητα της Αρχής πρέπει να 
εµπίπτουν διαφωνίες ως προς τη διαδικασία ή το περιεχόµενο πράξης ή παράλειψης 
αρµόδιας αρχής κράτους µέλους στις περιπτώσεις που καθορίζονται στη νοµοθεσία 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού. Σε τέτοια 
περίπτωση, µία από τις εµπλεκόµενες εποπτικές αρχές µπορεί να θέτει το θέµα στην 
Αρχή, η οποία πρέπει να ενεργεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Η εν λόγω 
Αρχή πρέπει να απαιτεί µε δεσµευτικό τρόπο από τις σχετικές 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, ενέργεια 
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που έχει δεσµευτικά αποτελέσµατα για τις αρµόδιες εµπλεκόµενες αρχές. Σε 
περίπτωση που αρµόδια αρχή δεν συµµορφώνεται µε την απόφαση διακανονισµού 
που της απευθύνεται, η Αρχή θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να εκδίδει ▌αποφάσεις 
απευθυνόµενες άµεσα στους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές σε τοµείς 
του ενωσιακού δικαίου που ισχύουν άµεσα για αυτά. Το δικαίωµα έκδοσης τέτοιων 
αποφάσεων θα πρέπει να ασκείται µόνο ως ύστατη λύση και µόνο για να 
διασφαλίζεται η ορθή και συνεπής εφαρµογή του ενωσιακού δικαίου. Σε περίπτωση 
που η σχετική ενωσιακή νοµοθεσία παρέχει διακριτική ευχέρεια στις αρµόδιες αρχές 
των κρατών µελών, οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή δεν µπορούν να 
υποκαταστήσουν τη συµµόρφωση της εν λόγω διακριτικής ευχέρειας στην ενωσιακή 
νοµοθεσία. 

 
(22α) Η κρίση έχει αποδείξει ότι το τρέχον σύστηµα συνεργασίας µεταξύ των εθνικών 

αρχών των οποίων οι εξουσίες περιορίζονται σε µεµονωµένα κράτη µέλη είναι 
ανεπαρκές όσον αφορά τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν διασυνοριακές 
δραστηριότητες. 

 
22β) Οι οµάδες εµπειρογνωµόνων που συνέστησαν τα κράτη µέλη για να εξετάσουν τα 

αίτια της κρίσης και να διατυπώσουν προτάσεις βελτίωσης της ρύθµισης και της 
εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα επιβεβαίωσαν ότι οι ισχύουσες ρυθµίσεις 
δεν αποτελούν υγιή βάση για τη µελλοντική ρύθµιση και εποπτεία των ευρωπαϊκών 
διασυνοριακών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

 
(22γ) Όπως επισηµαίνεται στην έκθεση de Larosière, «Ουσιαστικά, µας προσφέρονται δύο 

εναλλακτικές οδοί: κατ’ αρχάς, η οδός του «ο καθένας για τον εαυτό του» και του 
πλουτισµού εις βάρος του πλησίον· και κατά δεύτερον - η ενισχυµένη, 
πραγµατιστική, συνετή ευρωπαϊκή συνεργασία προς όφελος όλων προκειµένου να 
συντηρηθεί µια ανοικτή παγκόσµια οικονοµία. Αυτή θα επιφέρει αναµφίβολα 
οικονοµικά κέρδη». 

 
(23) Τα σώµατα εποπτών παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αποδοτική, αποτελεσµατική και 

συνεπή εποπτεία των συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές που λειτουργούν 
διασυνοριακά. Η Αρχή θα πρέπει να συµβάλλει στην προώθηση και παρακολούθηση 
και εποπτεία της αποδοτικής, αποτελεσµατικής και συνεπούς λειτουργίας των 
σωµάτων εποπτών και να διαδραµατίζει εν προκειµένω ηγετικό ρόλο στην 
εξασφάλιση της συνεπούς και συγκροτηµένης λειτουργίας των εποπτικών σωµάτων 
για διασυνοριακά ιδρύµατα σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει εποµένως να έχει 
µεταξύ άλλων πλήρη δικαιώµατα συµµετοχής στα σώµατα εποπτών, µε στόχο την 
οµοιόµορφη λειτουργία της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών στα σώµατα και την 
ενίσχυση της σύγκλισης και της συνέπειας στα σώµατα όσον αφορά την εφαρµογή του 
ενωσιακού δικαίου. Όπως επισηµαίνει η έκθεση de Larosière, «οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισµού και το ρυθµιστικό αρµπιτράζ που προκύπτουν από τις αποκλίνουσες 
εποπτικές πρακτικές πρέπει να αποφεύγονται, επειδή µπορούν να υπονοµεύσουν τη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα – µεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας µια µετατόπιση 
χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας προς τις χώρες µε χαλαρή εποπτεία. Το 
εποπτικό σύστηµα πρέπει να εκλαµβάνεται ως δίκαιο και ισορροπηµένο». 

 
(23α) Στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η Αρχή θα πρέπει να συµβάλλει και να µετέχει 
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ενεργώς στην ανάπτυξη και το συντονισµό ουσιαστικών και συνεκτικών σχεδίων 
διάσωσης και εξυγίανσης, διαδικασιών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 
προληπτικών µέτρων προκειµένου να εξασφαλισθούν η εσωτερίκευση του κόστους 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, να ελαχιστοποιηθούν ο συστηµικός αντίκτυπος 
ενδεχόµενων πτωχεύσεων και η προσφυγή σε χρήµατα φορολογουµένων για τη 
διάσωση συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να αναπτυχθούν 
µέθοδοι για την εξυγίανση βασικών συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 
που πτωχεύουν κατά τρόπους µε τους οποίους η πτώχευση να µην γίνεται 
µεταδοτική, να τους επιτρέπει να εκκαθαρίζονται µε τακτικό και έγκαιρο τρόπο, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των συνεκτικών και αξιόπιστων 
µηχανισµών χρηµατοδότησης. 

 
(23β) Κατά την τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας για την οδηγία 94/19/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 περί των 
συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων1 και την οδηγία 97/9/ΕΚ (Συστήµατα 
Αποζηµίωσης των Επενδυτών), σηµειώνεται η πρόθεση της Επιτροπής να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί περαιτέρω εναρµόνιση σε όλη την 
ΕΕ. Στον ασφαλιστικό τοµέα, σηµειώνεται επίσης η πρόθεση της Επιτροπής να 
εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας των 
κατόχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε περίπτωση κατάρρευσης ασφαλιστικής 
εταιρείας. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να παίξουν σηµαντικό ρόλο σε 
αυτούς τους τοµείς και θα πρέπει να τους δοθούν οι κατάλληλες εξουσίες όσον 
αφορά τα Ευρωπαϊκά Συστήµατα Καθεστώτων Εγγύησης των Καταθέσεων. 

 
(24) Η ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο µέσο στη 

λειτουργία του δικτύου εποπτικών αρχών, προκειµένου να µειωθεί η άσκοπη 
επανάληψη εποπτικών εργασιών, να ενισχυθεί η συνεργασία και µε τον τρόπο αυτό να 
γίνει περισσότερο οµοιόµορφη η διαδικασία εποπτείας, καθώς επίσης να µειωθεί ο 
φόρτος που επιβαρύνει τους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Συνεπώς 
ο κανονισµός πρέπει να παράσχει σαφή νοµική βάση για την ανάθεση αυτή. Παρά την 
τήρηση του γενικού κανόνα ότι πρέπει να επιτρέπεται η ανάθεση, τα κράτη µέλη 
πρέπει να µπορούν να ορίζουν ειδικούς όρους για την ανάθεση αρµοδιοτήτων, π.χ. 
όσον αφορά τη γνωστοποίηση και ενηµέρωση των ρυθµίσεων ανάθεσης. Ανάθεση 
καθηκόντων σηµαίνει ότι ασκούνται καθήκοντα από άλλη εποπτική αρχή στη θέση της 
αρµόδιας, ενώ την ευθύνη για τις εποπτικές αποφάσεις εξακολουθεί να φέρει η 
αναθέτουσα αρχή ▌. Κατά την ανάθεση αρµοδιοτήτων, µια εθνική εποπτική αρχή, η 
εξουσιοδοτούµενη, θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις για ορισµένο εποπτικό 
θέµα ιδίω ονόµατι αντί της Αρχής ή κάποιας άλλης εθνικής εποπτικής αρχής. Οι 
αναθέσεις πρέπει να διέπονται από την αρχή της ανάθεσης εποπτικής αρµοδιότητας σε 
εποπτική αρχή που βρίσκεται στην καλύτερη θέση ώστε να προβεί σε ενέργειες 
σχετικές µε το θέµα. Η ανακατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών 
θα ήταν σκόπιµη, παραδείγµατος χάρη για λόγους οικονοµιών κλίµακας ή πεδίου, 
συνοχής στην εποπτεία οµίλων και βέλτιστης χρήσης τεχνικής πείρας. Οι αποφάσεις 
της εξουσιοδοτούµενης αρχής θα πρέπει να αναγνωρίζονται από την εξουσιοδοτούσα 
αρχή και άλλες αρµόδιες αρχές εντός του πεδίου της εξουσιοδότησης. Η συναφής 
ενωσιακή νοµοθεσία µπορεί να εξειδικεύσει περαιτέρω τις αρχές για την ανακατανοµή 

                                                 
1 ΕΕ L 135, 31.5.1994, σ. 5. 
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αρµοδιοτήτων κατόπιν συµφωνίας. Η Αρχή πρέπει να διευκολύνει και να εποπτεύει τις 
συµφωνίες ανάθεσης µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών µε κάθε πρόσφορο µέσο. 
Πρέπει να είναι ενήµερη εκ των προτέρων σχετικά µε την πρόθεση σύναψης 
συµφωνιών ανάθεσης, ώστε να είναι σε θέση να εκφέρει άποψη σε περίπτωση που 
χρειαστεί. Πρέπει να προβαίνει κεντρικά στη δηµοσιοποίηση των εν λόγω συµφωνιών, 
ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη, διαφανής πληροφόρηση, µε εύκολη πρόσβαση όλων 
των ενδιαφερόµενων µερών στις πληροφορίες σχετικά µε τις συµφωνίες. Πρέπει να 
εντοπίζει και να προωθεί βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την ανάθεση και τις 
συµφωνίες ανάθεσης καθηκόντων. 

 
(25) Η Αρχή πρέπει να υποστηρίζει ενεργά την εποπτική σύγκλιση σε όλη την Ένωση, µε 

στόχο την ανάπτυξη κοινής εποπτικής νοοτροπίας. 
 
(26) Οι οµότιµες αξιολογήσεις αποτελούν αποδοτικό και αποτελεσµατικό εργαλείο για την 

ενίσχυση της συνέπειας εντός του δικτύου των χρηµατοπιστωτικών εποπτικών αρχών. 
Η Αρχή πρέπει εποµένως να αναπτύξει το µεθοδολογικό πλαίσιο για τις εν λόγω 
αξιολογήσεις και να τις διεξάγει τακτικά. Οι αξιολογήσεις πρέπει να εστιάζουν όχι µόνο 
στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, αλλά και στην ικανότητα των εποπτικών 
αρχών να επιτυγχάνουν εποπτικά αποτελέσµατα υψηλής ποιότητας καθώς επίσης στην 
ανεξαρτησία των αρµόδιων αρχών. Το αποτέλεσµα των οµότιµων αξιολογήσεων 
πρέπει να δηµοσιοποιείται µε τη συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής που υποβάλλεται 
σε αξιολόγηση. Οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει ωσαύτως να εντοπίζονται και να 
δηµοσιοποιούνται. 

 
(27) Η Αρχή πρέπει να προάγει ενεργά µια συντονισµένη εποπτική απόκριση σε επίπεδο 

Ένωσης, ειδικά να εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
στην Ένωση. Συνεπώς, επιπροσθέτως προς τις εξουσίες της για δράση σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, πρέπει να της ανατεθεί µια γενική λειτουργία συντονισµού στο 
πλαίσιο του ΕΣΧΕ. Οι δράσεις της Αρχής πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα στην οµαλή 
ροή όλων των συναφών πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών. 

 
(28) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, είναι απαραίτητο να 

εντοπιστούν εξ αρχής οι τάσεις, οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα τρωτά σηµεία που 
απορρέουν από το µικροπροληπτικό επίπεδο, διασυνοριακά και διατοµεακά. Η Αρχή 
πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εν λόγω εξελίξεις στον τοµέα 
αρµοδιότητάς της και, αν κρίνει σκόπιµο, να ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συµβούλιο, την Επιτροπή, τις άλλες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και το ΕΣΣΚ σε 
τακτική βάση και, αν είναι απαραίτητο, για συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης η Αρχή 
πρέπει σε συνεργασία µε το ΕΣΣΚ να ξεκινήσει και να συντονίζει προσοµοιώσεις 
αντίξοων καταστάσεων σε επίπεδο Ένωσης για να αξιολογεί την αντοχή των 
συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές υπό αντίξοες εξελίξεις της αγοράς, 
καθώς και να εξασφαλίζει για τις εν λόγω προσοµοιώσεις την εφαρµογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης µεθοδολογίας σε εθνικό επίπεδο. Για την ορθή άσκηση των 
καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να διενεργεί οικονοµικές αναλύσεις των αγορών και 
των επιπτώσεων των πιθανών εξελίξεων στην αγορά. 

 
(29)  Με δεδοµένες την παγκοσµιοποίηση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και την 
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αυξηµένη σηµασία των διεθνών κανόνων, η Αρχή πρέπει να ενισχύσει το διάλογο και 
τη συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές εκτός της Ένωσης. Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να αναπτύσσει επαφές και να προβαίνει σε διοικητικές ρυθµίσεις µε εποπτικές αρχές 
και διοικητικούς φορείς τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισµούς, µε πλήρη σεβασµό 
των υφιστάµενων ρόλων και αρµοδιοτήτων των ενωσιακών θεσµικών οργάνων και των 
κρατών µελών. Η συµµετοχή στο έργο της Αρχής πρέπει να είναι ανοικτή στις χώρες 
που έχουν συνάψει µε την Ένωση συµφωνίες µε τις οποίες έχουν υιοθετήσει και 
εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης, και η Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να 
συνεργάζεται µε τρίτες χώρες που εφαρµόζουν νοµοθεσία αναγνωρισµένη ως 
ισοδύναµη. 

 
(30) Η Αρχή πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο συµβουλευτικό όργανο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής στον τοµέα της αρµοδιότητάς της. 
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των ενδιαφεροµένων αρµοδίων αρχών, η Αρχή 
πρέπει να είναι σε θέση να γνωµοδοτεί σχετικά µε την αξιολόγηση όσον αφορά την 
προληπτική εποπτεία σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές µε βάση την οδηγία 
2004/39/EΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές 
χρηµατοπιστωτικών µέσων1 στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η εν λόγω οδηγία 
απαιτεί διαβούλευση µεταξύ των αρµοδίων αρχών δύο ή περισσότερων κρατών 
µελών. 

 
(31) Για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να έχει 

δικαίωµα να ζητεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Προκειµένου να αποφευχθεί η 
επικάλυψη υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων για τους συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, κανονικά τις πληροφορίες αυτές πρέπει να τις παρέχουν οι 
εθνικές εποπτικές αρχές που βρίσκονται πλησιέστερα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 
και στους συµµετέχοντες σε αυτές, η δε Αρχή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ήδη 
υφιστάµενα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, ως έσχατη λύση, η Αρχή πρέπει να µπορεί 
να απευθύνει δεόντως αιτιολογηµένο αίτηµα για πληροφορίες απευθείας από 
συµµετέχοντα στις χρηµατοπιστωτική αγορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια 
αρµόδια εθνική αρχή δεν παρέχει ή δεν µπορεί να παράσχει έγκαιρα τις εν λόγω 
πληροφορίες. Οι αρχές των κρατών µελών πρέπει να είναι υποχρεωµένες να 
συνεπικουρούν την Αρχή στην επιβολή όσον αφορά τα εν λόγω άµεσα αιτήµατα. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι εργασίες περί ενιαίων µορφότυπων υποβολής εκθέσεων είναι 
ουσιαστικές. Τα µέτρα για τη συλλογή πληροφοριών πρέπει να λαµβάνονται υπό την 
επιφύλαξη του νοµικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΣΣ) 
και του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ) στον τοµέα της 
στατιστικής. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει εποµένως τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
2009 σχετικά µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές2 και τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 2533/98 
του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα3. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1. 
2 ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164. 
3 ΕΕ L 318, 27.11.1998, σ. 8. 
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(32) Για να είναι πλήρως αποτελεσµατική η λειτουργία του ΕΣΣΚ και για την 
παρακολούθηση της συνέχειας των προειδοποιήσεων και των συστάσεών του, έχει 
ουσιώδη σηµασία η στενή συνεργασία µεταξύ της Αρχής και του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου. Η Αρχή και το ΕΣΣΚ πρέπει να µοιράζονται κάθε 
σχετική πληροφορία. ∆εδοµένα 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, εφόσον κρίνεται σκόπιµο. 

 

(33) Η Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται µε ενδιαφερόµενα µέρη για ρυθµιστικούς κανόνες, 
κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις και να τους παρέχει εύλογη ευκαιρία να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τα προτεινόµενα µέτρα. Πριν από την έγκριση 
των σχεδίων ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων, κατευθυντήριων γραµµών και 
συστάσεων, η Αρχή πρέπει να διεξάγει µελέτη αντικτύπου. Για λόγους 
αποδοτικότητας, πρέπει να χρησιµοποιηθεί οµάδα συµφεροντούχων κινητών αξιών και 
αγορών, η οποία θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία ▌ τους συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, τις ΜΜΕ, την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ▌. Η οµάδα 
συµφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών πρέπει να ▌ εργάζεται ως σηµείο επαφής 
µε άλλες οµάδες χρηστών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία. 

 
(33α) Τα µέλη της οµάδας συµφεροντούχων που εκπροσωπούν µη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις ή την ακαδηµαϊκή κοινότητα πρέπει να λαµβάνουν επαρκή αποζηµίωση 
προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα στα πρόσωπα που δεν έχουν ούτε καλή 
χρηµατοδότηση ούτε είναι εκπρόσωποι του κλάδου να συµµετέχουν πλήρως στη 
συζήτηση σχετικά µε τη χρηµατοπιστωτική ρύθµιση.  

 
(34) Την κύρια ευθύνη της εξασφάλισης συντονισµένης διαχείρισης κρίσεων και της 

διατήρησης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας σε καταστάσεις κρίσεων, ιδίως όταν 
πρόκειται για τη σταθεροποίηση µεµονωµένων συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και τη λήψη σχετικών αποφάσεων, φέρουν τα 
κράτη µέλη. Οι αποφάσεις της Αρχής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή διευθέτησης 
κρίσεων τα οποία επηρεάζουν τη σταθερότητα κάποιου συµµετέχοντος στη 
χρηµατοπιστωτική αγορά 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. Ωστόσο, δεν πρέπει να γίνεται 
κατάχρηση αυτού του µηχανισµού διασφάλισης, ιδίως σε σχέση µε αποφάσεις που 
λαµβάνει η Αρχή και οι οποίες δεν έχουν σηµαντικές ή υλικές δηµοσιονοµικές 
επιπτώσεις, όπως π.χ. µείωση εσόδων που συνδέεται µε την προσωρινή απαγόρευση 
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων ή προϊόντων για σκοπούς προστασίας των 
καταναλωτών. Κατά τη λήψη απόφασης δυνάµει αυτού του άρθρου διασφάλισης, το 
Συµβούλιο θα πρέπει να ψηφίζει σύµφωνα µε την αρχή της µιας ψήφου για κάθε 
µέλος. ∆εδοµένων των ιδιαίτερων αρµοδιοτήτων των κρατών µελών στο θέµα αυτό, 
είναι σκόπιµο να αναλάβει σχετικά κάποιο ρόλο το Συµβούλιο. Λόγω της ευαισθησίας 
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του θέµατος αυτού, πρέπει να εξασφαλίζονται αυστηροί κανόνες εµπιστευτικότητας. 
 
(35) Στο πλαίσιο των διαδικασιών της για τη λήψη αποφάσεων, η Αρχή πρέπει να 

δεσµεύεται από τους ενωσιακούς κανόνες και τις γενικές αρχές για την ορθή 
µεθοδολογία και τη διαφάνεια. Πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό το δικαίωµα 
ακρόασης για τους αποδέκτες των αποφάσεων της Αρχής. Οι πράξεις της Αρχής 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ενωσιακού δικαίου. 

 
(36) Το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Αρχής πρέπει να είναι ένα Συµβούλιο 

Εποπτών, συγκροτούµενο από τους επικεφαλής κάθε οικείας αρµόδιας αρχής στα 
κράτη µέλη και το οποίο προεδρεύεται από τον πρόεδρο της Αρχής. Οι αντιπρόσωποι 
της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου, της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) πρέπει να συµµετέχουν ως παρατηρητές. Τα 
µέλη του Συµβουλίου Εποπτών πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα και µόνο υπέρ του 
συµφέροντος της Ένωσης.▌ 

 
(36α) Κατά γενικό κανόνα, το Συµβούλιο Εποπτών πρέπει να λαµβάνει αποφάσεις µε απλή 

πλειοψηφία σύµφωνα µε την αρχή «ένα άτοµο µία ψήφος». Ωστόσο, για ενέργειες 
γενικής φύσεως, περιλαµβανοµένων των σχετιζόµενων µε την έκδοση ρυθµιστικών 
κανόνων, κατευθυντηρίων γραµµών και συστάσεων, για θέµατα προϋπολογισµού 
καθώς και για αίτηση κράτους µέλους να επανεξεταστεί απόφαση της Αρχής περί 
προσωρινής απαγόρευσης ή περιορισµού ορισµένων χρηµατοπιστωτικών 
δραστηριοτήτων, σκόπιµο είναι να ισχύουν οι κανόνες για την ειδική πλειοψηφία, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στο Πρωτόκολλο (αριθ. 36) σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις που 
προσαρτάται στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιπτώσεις που αφορούν τη ρύθµιση 
διαφωνιών µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών πρέπει να εξετάζονται σε κλειστή, 
αντικειµενική οµάδα, απαρτιζόµενη από µέλη που δεν είναι αντιπρόσωποι των 
αρµοδίων αρχών που είναι µέρη της διαφωνίας, ούτε έχουν κανένα συµφέρον στη 
διένεξη αυτή ή άµεσους δεσµούς µε τις σχετικές αρµόδιες αρχές. Η σύνθεση της 
οµάδας πρέπει να είναι δεόντως ισορροπηµένη. Η απόφαση που λαµβάνεται από την 
οµάδα πρέπει να εγκρίνεται από το Συµβούλιο Εποπτών µε απλή πλειοψηφία 
σύµφωνα µε την αρχή της µιας ψήφου για κάθε µέλος. Ωστόσο, όσον αφορά 
αποφάσεις που λαµβάνονται από την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, η απόφαση που 
προτείνει η οµάδα θα µπορούσε να απορριφθεί από µέλη που αντιπροσωπεύουν 
µειοψηφία αρνησικυρίας των ψήφων όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 36) 
σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις. 

 
(37) Το διοικητικό συµβούλιο, συγκροτούµενο από τον πρόεδρο της Αρχής, αντιπροσώπους 

των εθνικών εποπτικών αρχών και της Επιτροπής, πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Αρχή 
φέρει εις πέρας την αποστολή της και επιτελεί τις εργασίες που της έχουν ανατεθεί. Στο 
διοικητικό συµβούλιο πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες εξουσίες ώστε, µεταξύ άλλων, 
να προτείνει το ετήσιο και πολυετές πρόγραµµα εργασίας, να ασκεί ορισµένες εξουσίες 
σχετικές µε τον προϋπολογισµό, να εγκρίνει το σχέδιο πολιτικής προσωπικού των 
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Αρχών, να εγκρίνει ειδικές διατάξεις σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα 
και να υποβάλλει την ετήσια έκθεση. 

 
(38) Την Αρχή θα πρέπει να εκπροσωπεί ο πρόεδρος, πλήρους απασχόλησης, τον οποίο 

διορίζει το Συµβούλιο Εποπτών κατόπιν ανοιχτού διαγωνισµού. Ο πρόεδρος διορίζεται 
από το Συµβούλιο Εποπτών µε κριτήρια τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις 
του για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και αγορές και την πείρα του σχετικά µε τη 
χρηµατοπιστωτική εποπτεία και ρύθµιση, µετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής την 
οποία οργανώνει και διαχειρίζεται το Συµβούλιο Εποπτών µε την επικουρία της 
Επιτροπής. Για τον διορισµό του πρώτου προέδρου της Αρχής, η Επιτροπή 
καταρτίζει, µεταξύ άλλων, κλειστό κατάλογο υποψηφίων, µε κριτήρια τα προσόντα, 
τις ικανότητες, τις γνώσεις τους για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και αγορές, και 
την πείρα τους σχετικά µε τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία και ρύθµιση. Για τους 
επόµενους διορισµούς, η δυνατότητα κατάρτισης κλειστού καταλόγου από την 
Επιτροπή θα επανεξεταστεί στην έκθεση που θα εκπονηθεί δυνάµει της ρήτρας 
επανεξέτασης. Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, και µέχρι ένα µήνα µετά την 
επιλογή από το Συµβούλιο Εποπτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί, αφού 
ακούσει τον υποψήφιο που επέλεξε το Συµβούλιο Εποπτών, να αντιταχθεί στο 
διορισµό του. 

 
(38α) Η διοίκηση της Αρχής πρέπει να ανατεθεί σε εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος πρέπει να 

έχει δικαίωµα να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Εποπτών και του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

 

(39) Προκειµένου να εξασφαλιστεί διατοµεακώς η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, οι αρχές αυτές πρέπει να συντονίζονται σχολαστικά 
µέσω Μικτής Επιτροπής ▌ και να καταλήγουν σε κοινές θέσεις, εφόσον είναι σκόπιµο. 
Η Μικτή Επιτροπή πρέπει να συντονίζει τα καθήκοντα των τριών Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών σε σχέση µε τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων και άλλα διατοµεακά θέµατα. Όταν είναι σκόπιµο, οι πράξεις που 
εµπίπτουν επίσης στον τοµέα αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων) ή της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) πρέπει να εγκρίνονται εκ 
παραλλήλου από τις οικείες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Η Μικτή Επιτροπή πρέπει 
να έχει πρόεδρο µε δωδεκάµηνη θητεία, ο οποίος να είναι εκ περιτροπής ένας εκ των 
προέδρων των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Ο πρόεδρος της Μικτής 
Επιτροπής πρέπει να είναι πρόεδρος του ΕΣΣΚ. Η Μικτή Επιτροπή πρέπει να 
διαθέτει αποκλειστικό προσωπικό που παρέχεται από τις τρεις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, προκειµένου να είναι δυνατή η ανεπίσηµη ανταλλαγή 
πληροφοριών και η ανάπτυξη µιας κοινής προσέγγισης εποπτικής νοοτροπίας µεταξύ 
των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. 

 
(40) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των µερών των θιγόµενων από 

αποφάσεις που εξέδωσε η Αρχή να προσφεύγουν στα ένδικα µέσα. Για την 
αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων των µερών και για λόγους διαδικαστικής 
οικονοµίας, στις περιπτώσεις που η Αρχή έχει εξουσίες λήψης αποφάσεων πρέπει να 
παραχωρείται στα µέρη δικαίωµα προσφυγής στο συµβούλιο προσφυγών. Για λόγους 
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αποδοτικότητας και συνέπειας, το συµβούλιο προσφυγών πρέπει να είναι κοινό όργανο 
των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, ανεξάρτητο από τους διοικητικούς και 
ρυθµιστικούς τους µηχανισµούς. Η απόφαση του συµβουλίου προσφυγών πρέπει να 
υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του ▌ ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
(41) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονοµία και ανεξαρτησία της Αρχής, πρέπει 

να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνοµος προϋπολογισµός µε έσοδα προερχόµενα κυρίως 
από υποχρεωτικές εισφορές εθνικών εποπτικών αρχών και από το γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηµατοδότηση της Αρχής από την 
Ένωση υπόκειται στην επίτευξη συµφωνίας από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό 
αρχή σύµφωνα µε το σηµείο 47 της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση (∆ΟΣ)1. Η 
ενωσιακή δηµοσιονοµική διαδικασία πρέπει να ισχύει ▌. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει 
να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο συνολικός προϋπολογισµός υπόκειται σε 
διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. 

 
(42) Για την Αρχή πρέπει να ισχύει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που 
πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 
(OLAF)2. Επίσης η Αρχή πρέπει να προσχωρήσει στη διοργανική συµφωνία της 25 
Μαΐου 1999, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις εσωτερικές 
έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της 
Απάτης (OLAF)3. 

 
(43) Προκειµένου να εξασφαλιστούν ανοικτές και διαφανείς συνθήκες απασχόλησης και ίση 

µεταχείριση του προσωπικού, για το προσωπικό της Αρχής πρέπει να ισχύει ο 
κανονισµός υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και το καθεστώς που εφαρµόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων4. 

 
(44) Έχει ουσιώδη σηµασία η προστασία του επιχειρηµατικού απορρήτου και άλλων 

απόρρητων πληροφοριών. Η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που καθίστανται 
διαθέσιµες στην Αρχή και ανταλλάσσονται στο δίκτυο πρέπει ▌ να υπόκεινται σε 
αυστηρούς και αποτελεσµατικούς κανόνες περί εµπιστευτικότητας. 

 
(45) Η προστασία των προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα διέπεται από την οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 24 Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών5 και από τον κανονισµό (EΚ) αρ. 45/2001 του 

                                                 
1  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1. 
2
 ΕΕ C 136, 31.5.1999, σ. 1. 

3
 ΕΕ C 136, 31.5.1999, σ. 15. 

4
 ΕΕ L 56, 04.03.1968, σ.1. 

5 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18 ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και 
σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών1, οι οποίοι ισχύουν πλήρως 
για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού. 

 
(46) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαφανής λειτουργία της Αρχής, πρέπει να ισχύει για 

την Αρχή ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής2. 

 
(47) Πρέπει να δοθεί στις χώρες που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δυνατότητα 

συµµετοχής στις εργασίες της Αρχής, σύµφωνα µε κατάλληλες συµφωνίες οι οποίες 
πρέπει να συναφθούν από την Ένωση. 

 
(48) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η βελτίωση της λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς µε τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ▌ αποτελεσµατικής και 
συνεπούς ρύθµισης και εποπτείας, η προστασία ▌ των επενδυτών, η προστασία της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της εύρυθµης λειτουργίας των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών, η διατήρηση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος και η ενίσχυση της διεθνούς εποπτικής συνεργασίας, δεν µπορεί να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και, εποµένως, λόγω της κλίµακας της 
δράσης, θα µπορούσε να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση µπορεί 
να θεσπίζει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης διαλαµβάνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

 
(49) Η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει όλες τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις 

εξουσίες της επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών. Κατά 
συνέπεια, η απόφαση αριθ. 2009/77/EΚ της Επιτροπής, της 23 Ιανουαρίου 2009, για τη 
σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών 
πρέπει να καταργηθεί από την ηµεροµηνία σύστασης της Αρχής, ενώ πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση αριθ. 716/2009/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός κοινοτικού προγράµµατος για την υποστήριξη 
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, των 
χρηµατοπιστωτικών εκθέσεων και του ελέγχου3. ∆εδοµένων των ήδη υφιστάµενων 
δοµών και επιχειρήσεων της επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών 
αξιών, είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ιδιαίτερα στενή συνεργασία µεταξύ της 
επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών και της Επιτροπής κατά 
τη θέσπιση κατάλληλων µεταβατικών ρυθµίσεων και να εξασφαλιστεί ότι η περίοδος 
κατά την οποία αρµόδια είναι η Επιτροπή για τη διοικητική σύσταση και την αρχική 
διοικητική λειτουργία της Αρχής θα είναι όσον το δυνατόν περιορισµένη. 

                                                 
1 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1. 
2 ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43. 
3 ΕΕ L 253, 25.9.2009, σ. 8. 
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(50) Είναι σκόπιµο να οριστεί χρονικό όριο για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η Αρχή είναι επαρκώς προετοιµασµένη να αρχίσει να 
λειτουργεί, και να είναι βέβαιη η οµαλή µετάβαση από την επιτροπή ρυθµιστικών 
αρχών των αγορών κινητών αξιών. Η Αρχή θα πρέπει να χρηµατοδοτείται 
καταλλήλως και θα πρέπει, τουλάχιστον στην αρχή, να χρηµατοδοτείται κατά 40% 
µέσω κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 60% µέσω συνεισφορών των 
κρατών µελών, οι οποίες καταβάλλονται σύµφωνα µε τη στάθµιση των ψήφων που 
προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά µε τις 
µεταβατικές διατάξεις. 

 
(50α) Για να καταστεί δυνατή η συγκρότηση της Αρχής την 1η Ιανουαρίου 2011, ο παρών 

κανονισµός πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

EΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 
Άρθρο 1 

Σύσταση και πεδίο δράσης 
 
1. Με τον παρόντα κανονισµό συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή 

Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (εφεξής «η Αρχή»). 
 
2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο των εξουσιών που της εκχωρούνται από τον παρόντα 

κανονισµό και στο πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 97/9/EΚ, οδηγίας 
98/26/EΚ, οδηγίας 2001/34/EΚ, οδηγίας 2002/47/EΚ, ▌οδηγίας 2003/6/EΚ, οδηγίας 
2003/71/EΚ, ▌οδηγίας 2004/39/EΚ, οδηγίας 2004/109/EΚ, ▌οδηγίας 2009/65/EΚ, και 
της οδηγίας 2006/49/EΚ µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την προληπτική εποπτεία 
▌, οδηγίας … [µελλοντική οδηγία ∆ΟΕΕ], και του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1060/2009, 
και, στο βαθµό που οι πράξεις αυτές εφαρµόζονται σε εταιρίες που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή από τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που 
διαθέτουν στο κοινό µέσω της αγοράς µερίδια ή µετοχές τους και στις αρµόδιες 
αρχές που ασκούν την εποπτεία των ιδρυµάτων αυτών, στο πλαίσιο των σχετικών 
µερών της οδηγίας 2002/87/ΕΚ, της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, της οδηγίας 2002/65/ΕΚ, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των οδηγιών, των κανονισµών και των αποφάσεων που 
βασίζονται σε αυτές τις πράξεις, και κάθε άλλης νοµικά δεσµευτικής πράξης της 
Ένωσης µε την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή. 

 
2α. Η Αρχή ενεργεί επίσης στο πεδίο των δραστηριοτήτων των συµµετεχόντων στην 

αγορά όσον αφορά ζητήµατα τα οποία δεν καλύπτονται άµεσα στις νοµοθετικές 
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πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφος 2, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων 
περί εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχου και χρηµατοπιστωτικών εκθέσεων, υπό τον 
όρο ότι οι εν λόγω δράσεις της Αρχής είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση 
αποτελεσµατικής και συνεπούς εφαρµογής των νοµοθετικών πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η Αρχή λαµβάνει επίσης τα κατάλληλα µέτρα στο 
πλαίσιο των θεµάτων δηµόσιων προσφορών εξαγορών, συµψηφισµών και 
διακανονισµών και παραγώγων. 

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

 
4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να προστατεύει το δηµόσιο συµφέρον, συµµετέχοντας στην 

βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη σταθερότητα και 
αποδοτικότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, για το καλό της οικονοµίας της 
Ένωσης, των πολιτών της και των επιχειρήσεων. Η Αρχή συµβάλλει:  

 

(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και συγκεκριµένα 
ενός υγιούς, αποτελεσµατικού και συνεκτικού επιπέδου ρύθµισης και 
εποπτείας,  

▌ 

(iii) στην εξασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας 
και της εύρυθµης λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών,  

▌ 

(v) στην ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού συντονισµού,  

 

(vi) στην αποτροπή του ρυθµιστικού αρµπιτράζ και την προαγωγή συνθηκών 
ανταγωνισµού επί ίσοις όροις, 

(vii) στην εξασφάλιση ορθής ρύθµισης και εποπτείας των επενδυτικών και 
λοιπών κινδύνων, και 

(viii) στην καλύτερη προστασία των καταναλωτών. 

 

Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή πρέπει να συµβάλει στη διασφάλιση της συνεπούς, 
αποδοτικής και αποτελεσµατικής εφαρµογής των πράξεων στις οποίες παραπέµπει ▌ 
η παράγραφος 2, ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση, γνωµοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή, και πραγµατοποιώντας οικονοµικές 
αναλύσεις των αγορών για να προωθηθεί η επίτευξη των στόχων της Αρχής. 

 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τον παρόντα 
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κανονισµό, η Αρχή δίδει ιδιαίτερη προσοχή στους συστηµικούς κινδύνους που 
προέρχονται από τους συµµετέχοντες στη χρηµατοπιστωτική αγορά, διότι αν δεν το 
πράξει ενδέχεται να θιγεί η λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ή της 
πραγµατικής οικονοµίας.  

 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αρχή ενεργεί ανεξάρτητα και 
αντικειµενικά, αποκλειστικά προς το συµφέρον της Ένωσης. 

▌ 

 
Άρθρο 1α 

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας 

 
1. Η Αρχή αποτελεί µέρος ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής 

Εποπτείας (ΕΣΧΕ). Κύριος στόχος του ΕΣΧΕ είναι να εξασφαλίζει την κατάλληλη 
εφαρµογή των κανόνων που ισχύουν για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ώστε να 
διαφυλαχθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και για να εξασφαλιστεί η 
εµπιστοσύνη στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στο σύνολό του και η επαρκής 
προστασία των χρηστών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 
2. Το ΕΣΧΕ περιλαµβάνει: 
 

α) το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (EΣΣΚ), για τα καθήκοντα 
που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. .../2010 [ΕΣΣΚ] και στον παρόντα 
κανονισµό· 

 
β) την Αρχή· 

 
γ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) που θεσπίζει ο 

κανονισµός (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΤ]· 
 

δ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων) που θεσπίζει ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. …/2010 
[ΕΑΑΕΣ]· 

 
ε) την Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών («Μικτή 

Επιτροπή») για την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στα άρθρα 40 
έως 43· 

 
στ) τις αρµόδιες ή τις εποπτικές αρχές των κρατών µελών όπως προβλέπεται στις 

πράξεις της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισµού, του κανονισµού (ΕE) αριθ. .../2010 [ΕΑΤ], και του 
κανονισµού (EΕ) αριθ. …/2010 [EΑΑΕΣ]. 

 
3. Η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και στενά µε το ΕΣΣΚ καθώς και µε την Ευρωπαϊκή 

Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων) και 
την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) µέσω της Μικτής 
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Επιτροπής εξασφαλίζοντας τη διατοµεακή συνέπεια των εργασιών και καταλήγοντας 
σε κοινές θέσεις στον τοµέα της εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών οµίλων 
ετερογενών δραστηριοτήτων και σε άλλα διατοµεακά θέµατα. 

 
4. Σύµφωνα µε την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας δυνάµει του άρθρου 4, 

παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συµµετέχοντες στο 
ΕΣΧΕ συνεργάζονται µε εµπιστοσύνη και πλήρη αµοιβαίο σεβασµό, και 
συγκεκριµένα εξασφαλίζουν τη ροή κατάλληλων και αξιόπιστων πληροφοριών 
µεταξύ τους. 

 
5. Οι εποπτικές αρχές που µετέχουν στο ΕΣΧΕ υποχρεούνται εκ του νόµου να 

εποπτεύουν τους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές που λειτουργούν 
στην Ένωση, σύµφωνα µε τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 

 
 

Άρθρο 1β (νέο) 
Υποχρέωση λογοδοσίας των Αρχών 

 
Οι Αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1α, παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) λογοδοτούν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 
 
 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 
 
(1) «συµµετέχων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο σε 

σχέση µε το οποίο εφαρµόζεται µια απαίτηση στη νοµοθεσία που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 ή µια εθνική νοµοθετική διάταξη που εφαρµόζει την εν λόγω 
κοινοτική νοµοθεσία, 
 

(2) «βασικός συµµετέχων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές» σηµαίνει συµµετέχων στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, του οποίου η κανονική δραστηριότητα ή η 
χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα έχει ή ενδέχεται να έχει σηµαντική επίδραση στη 
σταθερότητα, την ακεραιότητα ή την αποδοτικότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών 
στην Ένωση, 

 
(3) «αρµόδιες αρχές» σηµαίνουν αρµόδιες αρχές ή/και εποπτικές αρχές όπως ορίζονται στη 

νοµοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Όσον αφορά τις οδηγίες 
2002/65/EΚ και 2005/60/EΚ, ως «αρµόδιες αρχές» νοούνται οι αρχές που είναι 
αρµόδιες να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση των πιστωτικών και 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε τις απαιτήσεις των οδηγιών αυτών από τις 
εταιρίες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και από τις επιχειρήσεις συλλογικών 
επενδύσεων που θέτουν σε εµπορία τα µερίδια ή τις µετοχές τους. Όσον αφορά τα 
συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών, ως αρµόδιες αρχές νοούνται οι φορείς που 
διαχειρίζονται εθνικά συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών σύµφωνα µε την οδηγία 
97/9/EΚ, ή στην περίπτωση που τη λειτουργία του συστήµατος αποζηµίωσης των 



 

AM\831449EL.doc 24/80 PE441.902v02-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

επενδυτών τη διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρεία, η δηµόσια αρχή που έχει την εποπτεία 
των συστηµάτων αυτών, δυνάµει της οδηγίας αυτής. 

 
 

Άρθρο 3 
Νοµικό καθεστώς 

 
1. Η Αρχή αποτελεί φορέα της Ένωσης µε νοµική προσωπικότητα. 
 
2. Σε κάθε κράτος µέλος η Αρχή διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που 

αναγνωρίζεται σε νοµικά πρόσωπα µε βάση την εθνική νοµοθεσία. Ειδικότερα, µπορεί 
να αποκτά ή να διαθέτει ακίνητη και κινητή περιουσία και να παρίσταται ενώπιον 
δικαστηρίου. 

 
3. Η Αρχή αντιπροσωπεύεται από τον πρόεδρό της. 
 
 

Άρθρο 4 
Σύνθεση 

 
Η Αρχή αποτελείται από: 
 

(1) συµβούλιο εποπτών, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 28· 
 

(2) διοικητικό συµβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 32· 
 

(3) πρόεδρο, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 33· 
 

(4) εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 
38· 

(5) συµβούλιο προσφυγών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44, το οποίο ασκεί τα 
καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 46. 

 
Άρθρο 5 

 
Έδρα 

 
Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στο Παρίσι. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑIΟ II 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

Άρθρο 6 
Καθήκοντα και εξουσίες της Αρχής 

 
1. Η Αρχή αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: 
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α) συµβάλλει στην καθιέρωση κοινών ρυθµιστικών και εποπτικών κανόνων και 

πρακτικών υψηλής ποιότητας, και συγκεκριµένα µε γνωµοδοτήσεις προς τα 
θεσµικά όργανα της Ένωσης και µε την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών, 
συστάσεων και σχεδίων ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων και τεχνικών κανόνων 
εφαρµογής που πρέπει να βασίζονται στις νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2· 

 
β) συµβάλλει στη συνεπή εφαρµογή των νοµικά δεσµευτικών ενωσιακών πράξεων, 

και συγκεκριµένα συµβάλλοντας στη διαµόρφωση κοινής εποπτικής πρακτικής, 
εξασφαλίζοντας τη συνεπή, αποδοτική και αποτελεσµατική εφαρµογή των 
πράξεων στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, αποτρέποντας 
ρυθµιστικές αυθαιρεσίες, µεσολαβώντας και ρυθµίζοντας διαφωνίες µεταξύ 
αρµόδιων αρχών, εξασφαλίζοντας αποτελεσµατική και συνεπή εποπτεία των 
συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και εξασφαλίζοντας τη 
συνεκτική λειτουργία των σωµάτων εποπτών και λαµβάνοντας µέτρα, µεταξύ 
άλλων, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης· 

 
γ) προωθεί και διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων µεταξύ 

αρµόδιων αρχών· 
 

δ) συνεργάζεται στενά µε το ΕΣΣΚ, και συγκεκριµένα του παρέχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και του διασφαλίζει σωστή 
παρακολούθηση των προειδοποιήσεων και των συστάσεων της ΕΣΣΚ· 

 
ε) διοργανώνει και πραγµατοποιεί αναλύσεις οµότιµης αξιολόγησης αρµόδιων 

αρχών, συµπεριλαµβανοµένων της έκδοσης κατευθυντηρίων γραµµών και 
συστάσεων και του καθορισµού νέων πρακτικών, προκειµένου να ενισχύεται η 
συνέπεια των εποπτικών αποτελεσµάτων· 

 
στ) παρακολουθεί και αξιολογεί εξελίξεις της αγοράς στον τοµέα αρµοδιότητάς της· 

 
στα) πραγµατοποιεί οικονοµικές αναλύσεις των αγορών µε στόχο την 

εµπεριστατωµένη εκπλήρωση των καθηκόντων της Αρχής· 
 

στβ) ενισχύει την προστασία των επενδυτών· 
 

στγ) συµβάλλει στη συνεπή και συνεκτική λειτουργία των σωµάτων εποπτών, στην 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και µέτρηση συστηµικού κινδύνου, στην 
κατάρτιση και τον συντονισµό σχεδίων διάσωσης και εξυγίανσης, στην παροχή 
υψηλού επιπέδου προστασίας επενδυτών σε ολόκληρη την Ένωση και εκπονεί 
µεθόδους για την εξυγίανση συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 
που καταρρέουν και την εκτίµηση της ανάγκης κατάλληλων χρηµατοδοτικών 
µέσων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 12 έως 12ε. 

 
ζ) εκπληρώνει τυχόν άλλα ειδικά καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό ή 

στις νοµοθετικές πράξεις της Ένωσης, 
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ζα) δηµοσιεύει στην οικεία ιστοσελίδα και ενηµερώνει τακτικά τις πληροφορίες τις 
σχετικές µε το πεδίο δραστηριοτήτων της, και συγκεκριµένα στο πλαίσιο της 
αρµοδιότητάς της, όσον αφορά τους εγγεγραµµένους συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση του κοινού 
στις πληροφορίες αυτές. 

 
ζβ) αναλαµβάνει, όπου κρίνεται σκόπιµο, όλα τα υφιστάµενα και τρέχοντα καθήκοντα 

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (ΕΕΑΤΕ)· 
 
2. Για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 1, η Αρχή διαθέτει τις 

εξουσίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό, και συγκεκριµένα ▌για να: 
 

α) εκπονεί σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων, στις συγκεκριµένες περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 7· 

 
αα) εκπονεί σχέδια τεχνικών κανόνων εφαρµογής στις συγκεκριµένες περιπτώσεις 

στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 7ε· 
 

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

γ) εκδίδει συστάσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3· 

 
δ) λαµβάνει µεµονωµένες αποφάσεις απευθυνόµενες προς αρµόδιες αρχές στις 

ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11· 
 

ε) σε περιπτώσεις που αφορούν άµεσα εφαρµόσιµη ενωσιακή νοµοθεσία, 
λαµβάνει µεµονωµένες αποφάσεις απευθυνόµενες προς συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 6, στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 παράγραφος 4· 

 
στ) γνωµοδοτεί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ή την Επιτροπή, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 19, 
 

στα) συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τους συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20· 

 
στβ) αναπτύσσει κοινές µεθοδολογίες αξιολόγησης της επίπτωσης των 

χαρακτηριστικών προϊόντος και των διεργασιών πώλησης επί της 
χρηµατοπιστωτικής θέσης των συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές και επί της προστασίας των καταναλωτών· 

 
στγ) παρέχει κεντρικά προσπελάσιµη βάση δεδοµένων των εγγεγραµµένων 

συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές στο πεδίο αρµοδιότητάς της 
όταν προβλέπεται από τις πράξεις στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2· 

▌ 
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Άρθρο 6α 
Καθήκοντα που σχετίζονται µε την προστασία των καταναλωτών και χρηµατοπιστωτικές 

δραστηριότητες 
 
1. Η Αρχή αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο στην προαγωγή της διαφάνειας, απλότητας και 

δικαιοσύνης στην αγορά καταναλωτικών χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, µε: 

 
(i) τη συγκέντρωση, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις τάσεις των 

καταναλωτών· 
 

(ii) την αξιολόγηση και το συντονισµό από τις αρµόδιες αρχές των πρωτοβουλιών 
για εκπαίδευση και άνοδο του επιπέδου των χρηµατοοικονοµικών γνώσεων· 

 
(iii)  την ανάπτυξη προτύπων κατάρτισης για τη βιοµηχανία· και 

 
(iv)  τη συµβολή στην ανάπτυξη κοινών κανόνων δηµοσιοποίησης. 

 
2. Η Αρχή παρακολουθεί νέες και ήδη υπάρχουσες χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες 

και µπορεί να εγκρίνει κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις µε σκοπό να 
προαγάγει την ασφάλεια και την αξιοπιστία των αγορών και τη σύγκλιση της 
ρυθµιστικής πρακτικής. 

 
3. Η Αρχή µπορεί επίσης να εκδίδει προειδοποιήσεις σε περίπτωση που µια 

χρηµατοπιστωτική δραστηριότητα αποτελεί σοβαρή απειλή για τους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4. 

 
4. Η Αρχή προβαίνει στη σύσταση, ως αναπόσπαστου µέρους της Αρχής, µιας 

επιτροπής για τη χρηµατοπιστωτική καινοτοµία, η οποία συγκεντρώνει όλες τις 
σχετικές αρµόδιες εθνικές εποπτικές αρχές, µε σκοπό την εξεύρεση συντονισµένης 
προσέγγισης για τη ρυθµιστική και εποπτική µεταχείριση νέων ή καινοτόµων 
χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων και την παροχή συµβουλών προς την Αρχή µε 
αποδέκτες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή. 

 
5. Η Επιτροπή ενδέχεται προσωρινά να απαγορεύει ή να περιορίζει ορισµένες 

χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες που απειλούν την εύρυθµη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Ένωση στις περιπτώσεις ή υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στις νοµοθετικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παρ. 2 ή εάν απαιτείται κάτι τέτοιο στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
όπως ορίζει το άρθρο 10. 

 
 Η Αρχή επανεξετάζει την απόφασή της ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και 

τουλάχιστον ανά τρίµηνο. Εάν µετά την παρέλευση του εν λόγω τριµήνου η απόφαση 
δεν ανανεωθεί, η ισχύς της λήγει αυτοµάτως. 

 
Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν από την Αρχή να επανεξετάσει την απόφασή 
της. Σε αυτή την περίπτωση, η Αρχή αποφασίζει αν θα εµµείνει στην απόφασή της 
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κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 29 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. 
 
 Η Αρχή µπορεί επίσης να εκτιµά κατά πόσο χρειάζεται να απαγορεύσει ή περιορίσει 

ορισµένα είδη χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 
να ενηµερώνει την Επιτροπή για να διευκολύνει την έγκριση τυχόν απαγόρευσης ή 
περιορισµού. 

 
 

Άρθρο 7 
Ρυθµιστικοί τεχνικοί κανόνες 

 
1. Οσάκις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αναθέτουν εξουσίες στην 

Επιτροπή για να εγκρίνει ρυθµιστικούς τεχνικούς κανόνες µε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για να διασφαλιστεί συνεπής εναρµόνιση 
στους τοµείς που ορίζονται συγκεκριµένα στις νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η Αρχή δύναται να εκπονεί σχέδια 
ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων. Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που εκπονεί 
στην Επιτροπή προς έγκριση. 

 
 Οι ρυθµιστικοί τεχνικοί κανόνες είναι τεχνικοί, δεν απαιτούν στρατηγικές αποφάσεις 

ή πολιτικές επιλογές και το περιεχόµενό τους περιορίζεται από τις πράξεις επί των 
οποίων βασίζονται.  

 
 Πριν την υποβολή τους στην Επιτροπή, η Αρχή ▌διενεργεί ανοικτές δηµόσιες 

διαβουλεύσεις για σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων και προβαίνει σε ανάλυση 
του δυνητικού κόστους/οφέλους, εκτός αν οι διαβουλεύσεις και αναλύσεις αυτές είναι 
δυσανάλογες σε σχέση µε το πεδίο εφαρµογής και τον αντίκτυπο των σχεδίων 
ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων ή σε σχέση µε τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα 
του ζητήµατος. Η Αρχή ζητεί επίσης τη γνώµη της Οµάδας Συµφεροντούχων 
Κινητών Αξιών και Αγορών στην οποία παραπέµπει το άρθρο 22. 

 
 Οσάκις η Αρχή υποβάλλει σχέδιο ρυθµιστικού τεχνικού κανόνα, η Επιτροπή το 

διαβιβάζει πάραυτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 
 
 Εντός τριών µηνών από την παραλαβή σχεδίου ρυθµιστικού τεχνικού κανόνα, η 

Επιτροπή αποφασίζει αν θα το εγκρίνει. Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει το σχέδιο 
ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων µόνο µερικώς ή µε τροποποιήσεις, σε περίπτωση που 
αυτό απαιτεί το συµφέρον της Ένωσης. 

 
 Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να µην εγκρίνει το σχέδιο των 

ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων ή να το εγκρίνει εν µέρει ή µε τροποποιήσεις, 
διαβιβάζει και πάλι το σχέδιο ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων προς την Αρχή, 
εξηγώντας γιατί δεν το εγκρίνει ή, κατά περίπτωση, τους λόγους των τροποποιήσεων 
που επιφέρει. Εντός έξι εβδοµάδων, η Αρχή µπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο 
ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων µε βάση τις προτεινόµενες τροποποιήσεις της 
Επιτροπής και να το υποβάλει εκ νέου σε αυτήν υπό µορφή επίσηµης γνώµης. Η 
Αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της επίσηµης γνώµης της προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 
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 Αν κατά τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας η Αρχή δεν υποβάλει τροποποιηµένο 

σχέδιο ρυθµιστικού τεχνικού κανόνα ή υποβάλει σχέδιο ρυθµιστικού τεχνικού κανόνα 
που δεν τροποποιήθηκε κατά τρόπο συνεπή προς τις προτεινόµενες τροποποιήσεις 
της Επιτροπής, η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει το σχέδιο ρυθµιστικού τεχνικού 
κανόνα µε τις τροποποιήσεις που θεωρεί συναφείς ή να απορρίψει τους κανόνες.  

 
 Η Επιτροπή δεν µπορεί να τροποποιεί το περιεχόµενο σχεδίου ρυθµιστικού τεχνικού 

κανόνα της Αρχής χωρίς προηγούµενο συντονισµό µε την Αρχή, κατά τα οριζόµενα 
στο παρόν άρθρο. 

 
2. Στις περιπτώσεις που η Αρχή δεν υπέβαλε σχέδιο ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων 

εντός της χρονικής προθεσµίας που ορίζουν οι νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει ένα τέτοιο 
σχέδιο εντός νέας χρονικής προθεσµίας. 

 
3. Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει ρυθµιστικό τεχνικό κανόνα µε κατ’ ανάθεση πράξη 

και χωρίς σχέδιο της Αρχής µόνο στις περιπτώσεις που η Αρχή δεν υπέβαλε σχέδιο 
προς την Επιτροπή εντός της νέας χρονικής προθεσµίας που ορίζει η παράγραφος 2. 

 
 Η Επιτροπή διενεργεί ανοιχτές δηµόσιες διαβουλεύσεις σχετικά µε σχέδια 

ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων και αναλύει το ενδεχόµενο συναφές κόστος και τις 
ωφέλειες, εκτός και εάν οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι δυσανάλογες σε 
σχέση µε το πεδίο αναφοράς και την επίπτωση των εν λόγω ρυθµιστικών τεχνικών 
κανόνων ή σχετικά µε τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος πριν από την 
υποβολή του στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ζητεί επίσης τη γνώµη ή συµβουλές της 
οµάδας συµφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 22. 

 
 Η Επιτροπή διαβιβάζει πάραυτα το σχέδιο κανόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο. 
 
 Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων στην Αρχή. Εντός 

προθεσµίας έξι εβδοµάδων, η Αρχή µπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο ρυθµιστικών 
τεχνικών κανόνων και να το υποβάλει υπό µορφή επίσηµης γνώµης στην Επιτροπή. 
Η Αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της επίσηµης γνώµης της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο. 

 
Εάν µετά παρέλευση των έξι εβδοµάδων η Αρχή δεν έχει υποβάλει τροποποιηµένο 
σχέδιο ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων, η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τους 
ρυθµιστικούς τεχνικούς κανόνες. 

 
 Σε περίπτωση που η Αρχή υποβάλει τροποποιηµένο σχέδιο ρυθµιστικών τεχνικών 

κανόνων εντός της προθεσµίας των έξι εβδοµάδων, η Επιτροπή µπορεί να 
τροποποιήσει το σχέδιο ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων βάσει των προτεινοµένων 
από την Αρχή τροποποιήσεων ή να εγκρίνει τους ρυθµιστικούς τεχνικούς κανόνες µε 
τις τροπολογίες που κρίνει σκόπιµες. Η Επιτροπή δεν µπορεί να τροποποιήσει το 
περιεχόµενο του σχεδίου ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων που έχει εκπονήσει η Αρχή 
δίχως εκ των προτέρων συντονισµό µε αυτήν, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. 
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4. Οι ρυθµιστικοί τεχνικοί κανόνες εγκρίνονται µε κανονισµούς ή αποφάσεις. 

∆ηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στις εν λόγω πράξεις. 

 
 

Άρθρο 7α 
Εκτέλεση της εξουσιοδότησης 

 
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τους ρυθµιστικούς τεχνικούς 

κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 7 για περίοδο τεσσάρων ετών από ...∗∗∗∗. Η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε την εξουσιοδότηση το αργότερο έξι µήνες 
πριν από τη λήξη της τετραετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
αυτοµάτως για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συµβούλιο την ανακαλέσουν σύµφωνα µε το άρθρο 7δ. 

 
3. Μόλις εγκρίνει ρυθµιστικό τεχνικό κανόνα, η Επιτροπή τον κοινοποιεί ταυτόχρονα 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 
 
4. Η εξουσία έγκρισης ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων ανατίθεται στην Επιτροπή µε 

την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζουν τα άρθρα 7β έως 7δ. 
 
 

Άρθρο 7β 
∆ιατύπωση αντιρρήσεων για τους ρυθµιστικούς τεχνικούς κανόνες 

 
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις 

για µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης του ρυθµιστικού τεχνικού κανόνα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή. 
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου η εν λόγω 
περίοδος παρατείνεται για άλλους τρεις µήνες. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
εγκρίνει ρυθµιστικό τεχνικό κανόνα ίδιον µε το σχέδιο που υπέβαλε η Αρχή, η 
περίοδος κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν να 
διατυπώσουν αντιρρήσεις είναι ένας µήνας από την ηµεροµηνία κοινοποίησης· µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου η περίοδος αυτή 
µπορεί να παραταθεί κατά έναν ακόµα µήνα. 

 
2. Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 

Συµβούλιο έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η 
πράξη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει 
να ισχύει κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
µπορεί να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
αρχίσει να ισχύει πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής εφόσον το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να µην προβάλουν αντιρρήσεις. 

 
                                                 
∗∗∗∗  ΕΕ . Να εισαχθεί η ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για 
ρυθµιστικό τεχνικό κανόνα, ο κανόνας δεν τίθεται σε ισχύ. Σύµφωνα µε το άρθρο 
296 της ΣΛΕΕ, το θεσµικό όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους 
για τους οποίους αντιτίθεται στον ρυθµιστικό τεχνικό κανόνα. 

 
 

Άρθρο 7γ 
Μη έγκριση ή τροποποίηση του σχεδίου ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων 

 
1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο ρυθµιστικών τεχνικών 

κανόνων ή το τροποποιήσει σύµφωνα µε το άρθρο 7, ενηµερώνει την Αρχή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, προβαίνοντας στη σχετική αιτιολόγηση. 

 
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο, κατά περίπτωση, µπορεί να καλέσει 

εντός µηνός τον αρµόδιο Επίτροπο, µαζί µε τον πρόεδρο της Αρχής, σε ειδική 
συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου για να εκθέσουν και να εξηγήσουν τις διϊστάµενες απόψεις τους. 

 
 

Άρθρο 7δ 
Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

 
1. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 7 µπορεί να ανακληθεί από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 
 
2. Η απόφαση ανάκλησης αναφέρει τους λόγους της ανάκλησης και περατώνει την 

ανάθεση εξουσίας. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 
3. Το θεσµικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί αν θα 

ανακληθεί η ανάθεση εξουσίας προσπαθεί να ενηµερώσει το άλλο θεσµικό όργανο 
και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, δηλώνοντας τον ρυθµιστικό τεχνικό κανόνα που θα µπορούσε να 
ανακληθεί και τους ενδεχόµενους λόγους της ανάκλησης. 

 
 

Άρθρο 7ε 
Τεχνικοί κανόνες εφαρµογής 

 
1. Η Αρχή µπορεί να εκπονεί τεχνικούς κανόνες εφαρµογής µε εκτελεστικές πράξεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 291 ΣΛΕΕ στους τοµείς που καθορίζονται ρητώς στις 
νοµοθετικές πράξεις στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 1, παράγραφος 2. Οι εν λόγω 
τεχνικοί κανόνες εφαρµογής είναι τεχνικής φύσεως, δεν συνεπάγονται στρατηγικές 
αποφάσεις ή πολιτικές επιλογές, το δε περιεχόµενό τους είναι να καθοριστούν οι όροι 
εφαρµογής αυτής της νοµοθεσίας. Η Αρχή υποβάλλει το σχέδιο κανόνων που 
εξεπόνησε στην Επιτροπή προς έγκριση. 

 
 Πριν από την υποβολή τους στην Επιτροπή, η Αρχή πραγµατοποιεί ανοικτές 
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δηµόσιες διαβουλεύσεις για το σχέδιο τεχνικών κανόνων εφαρµογής και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους, εκτός αν οι διαβουλεύσεις και αναλύσεις 
αυτές είναι δυσανάλογες σε σχέση µε το πεδίο εφαρµογής και τον αντίκτυπο του 
σχεδίου τεχνικών κανόνων εφαρµογής ή δεν συνάδουν µε τον ιδιαίτερα επείγοντα 
χαρακτήρα του ζητήµατος. Η Αρχή ζητεί επίσης τη γνώµη της Οµάδας 
Συµφεροντούχων που αναφέρεται στο άρθρο 22. 

 
 Οσάκις η Αρχή υποβάλλει σχέδιο τεχνικών κανόνων εφαρµογής, η Επιτροπή το 

διαβιβάζει πάραυτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 
 
 Εντός τριών µηνών από την παραλαβή σχεδίου κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει αν 

θα το εγκρίνει. Η Επιτροπή µπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστηµα κατά 
ένα µήνα. Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τα σχέδια τεχνικών κανόνων εφαρµογής 
µόνο µερικώς ή µε τροποποιήσεις στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτεί το συµφέρον 
της Ένωσης. 

 
 Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να µην εγκρίνει σχέδιο τεχνικού κανόνα 

εφαρµογής ή να το εγκρίνει εν µέρει ή µε τροποποιήσεις, επιστρέφει το εν λόγω 
σχέδιο στην Αρχή εξηγώντας γιατί προτίθεται να µην το εγκρίνει ή , κατά 
περίπτωση, εξηγώντας τους λόγους των προτεινόµενων τροποποιήσεων. Εντός έξι 
εβδοµάδων, η Αρχή µπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο τεχνικού κανόνα εφαρµογής 
µε βάση τις προτεινόµενες τροποποιήσεις της Επιτροπής και να το υποβάλει εκ νέου 
σε αυτήν υπό µορφή επίσηµης γνώµης. Η Αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της επίσηµης 
γνώµης της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

 
 Αν κατά τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας η Αρχή δεν έχει υποβάλει τροποποιηµένο 

σχέδιο τεχνικού κανόνα εφαρµογής , ή έχει υποβάλει κανόνα που δεν τροποποιήθηκε 
κατά τρόπο συνεπή προς τις προτεινόµενες τροποποιήσεις της Επιτροπής, η 
Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τον τεχνικό κανόνα εφαρµογής µε τις τροποποιήσεις 
που θεωρεί σκόπιµες ή να τον απορρίψει. 

 
 Η Επιτροπή δεν µπορεί να τροποποιεί το περιεχόµενο τεχνικού κανόνα εφαρµογής 

της Αρχής χωρίς προηγούµενο συντονισµό µε την Αρχή, κατά τα οριζόµενα στο 
παρόν άρθρο. 

 
2. Στις περιπτώσεις που η Αρχή δεν υπέβαλε σχέδιο τεχνικού κανόνα εφαρµογής εντός 

της χρονικής προθεσµίας που ορίζουν οι νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει ένα τέτοιο 
σχέδιο εντός νέας χρονικής προθεσµίας. 

 
3. Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τεχνικό κανόνα εφαρµογής µε κατ’ανάθεση πράξη 

και χωρίς σχέδιο της Αρχής µόνο στις περιπτώσεις που η Αρχή δεν υπέβαλε σχέδιο 
προς την Επιτροπή εντός της χρονικής προθεσµίας που ορίζει η παράγραφος 2.  

 
 Η Επιτροπή διενεργεί ανοιχτές δηµόσιες διαβουλεύσεις σχετικά µε σχέδια τεχνικών 

κανόνων εφαρµογής και αναλύει το ενδεχόµενο συναφές κόστος και όφελος, εκτός 
και εάν οι εν λόγω διαβουλεύσεις και αναλύσεις είναι δυσανάλογες σε σχέση µε το 
πεδίο αναφοράς και την επίπτωση των εν λόγω εκτελεστικών τεχνικών κανόνων ή 
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δεν συνάδουν µε τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος . Η Επιτροπή ζητεί 
επίσης τη γνώµη ή συµβουλές της οµάδας συµφεροντούχων που αναφέρεται στο 
άρθρο 22. 

 
 Η Επιτροπή διαβιβάζει πάραυτα το σχέδιο τεχνικού κανόνα εφαρµογής στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 
 
 Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο τεχνικών κανόνων εφαρµογής στην Αρχή. Εντός 

προθεσµίας έξι εβδοµάδων, η Αρχή µπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο και να το 
υποβάλει υπό µορφή επίσηµης γνώµης στην Επιτροπή. Η Αρχή διαβιβάζει αντίγραφο 
της επίσηµης γνώµης της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

 
 Εάν µετά παρέλευση των έξι εβδοµάδων η Αρχή δεν έχει υποβάλει τροποποιηµένο 

σχέδιο τεχνικών κανόνων εφαρµογής , η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τους τεχνικούς 
κανόνες εφαρµογής. 

 
 Σε περίπτωση που η Αρχή υποβάλει τροποποιηµένο σχέδιο τεχνικών κανόνων 

εφαρµογής εντός της προθεσµίας των έξι εβδοµάδων, η Επιτροπή µπορεί να 
τροποποιήσει το σχέδιο ρυθµιστικών τεχνικών κανόνων βάσει των προτεινοµένων 
από την Αρχή τροποποιήσεων ή να εγκρίνει τους τεχνικούς κανόνες εφαρµογής µε τις 
τροπολογίες που κρίνει σκόπιµες. 

 
 Η Επιτροπή δεν µπορεί να τροποποιεί το περιεχόµενο του σχεδίου τεχνικών κανόνων 

εφαρµογής της Αρχής χωρίς προηγούµενο συντονισµό µε την Αρχή, κατά τα 
οριζόµενα στο παρόν άρθρο. 

 
5. Οι τεχνικοί κανόνες εφαρµογής εγκρίνονται µε κανονισµούς ή αποφάσεις. 

∆ηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στις εν λόγω πράξεις. 

 
 

Άρθρο 8 
Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις 

 
1. Για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσµατικών εποπτικών πρακτικών 

στο ΕΣΧΕ, και την εξασφάλιση της κοινής, οµοιόµορφης και συνεπούς εφαρµογής της 
νοµοθεσίας της Ένωσης, η Αρχή εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις προς 
τις αρµόδιες αρχές ή τους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.  

 
1α. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, η Αρχή πραγµατοποιεί ανοικτές δηµόσιες διαβουλεύσεις 

για τις κατευθυντήριες γραµµές και τις συστάσεις και αναλύει το συναφές δυνητικό 
κόστος και όφελος. Αυτές οι διαβουλεύσεις είναι ανάλογες προς το πεδίο εφαρµογής, 
τη φύση και τον αντίκτυπο των κατευθυντήριων γραµµών ή συστάσεων. Εφόσον 
κρίνεται σκόπιµο, η Αρχή ζητεί τη γνώµη ή τη συµβουλή της Οµάδας 
Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 22. 

 
2. Οι αρµόδιες αρχές και οι συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συµµορφωθούν µε τις εν λόγω 
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κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις.  
 
 Εντός δύο µηνών από την έκδοση κατευθυντήριας γραµµής ή σύστασης, κάθε 

αρµόδια αρχή επιβεβαιώνει ότι συµµορφώθηκε ή ότι προτίθεται να συµµορφωθεί 
προς την εν λόγω κατευθυντήρια γραµµή ή σύσταση. Σε περίπτωση που µια αρµόδια 
αρχή δεν συµµορφώθηκε ή δεν προτίθεται να συµµορφωθεί, ενηµερώνει την Αρχή 
εκθέτοντας τους λόγους.  

 
Η Αρχή δηµοσιοποιεί το γεγονός ότι µια αρµόδια αρχή δεν συµµορφώθηκε ή δεν 
προτίθεται να συµµορφωθεί προς τη συγκεκριµένη κατευθυντήρια γραµµή ή 
σύσταση. 
 
Η Αρχή µπορεί να αποφασίζει, κατά περίπτωση, να δηµοσιοποιεί τους λόγους που 
προβάλλονται από την αρµόδια αρχή για τη µη συµµόρφωση προς τη συγκεκριµένη 
κατευθυντήρια γραµµή ή σύσταση. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνεται εγκαίρως για τη 
δηµοσιοποίηση αυτή. 

 
Εφόσον απαιτείται από την κατευθυντήρια γραµµή ή σύσταση, οι συµµετέχοντες 
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές αναφέρουν µε σαφή και λεπτοµερή τρόπο αν 
συµµορφώθηκαν προς την εν λόγω κατευθυντήρια γραµµή ή σύσταση. 

 
2β. Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4α, η Αρχή ενηµερώνει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή για τις κατευθυντήριες 
γραµµές και συστάσεις που έχουν εκδοθεί, αναφέροντας ποια αρµόδια αρχή δεν 
συµµορφώθηκε προς αυτές και εκθέτοντας τον τρόπο µε τον οποίο η Αρχή 
προτίθεται να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση της αρµόδιας αρχής προς τις 
κατευθυντήριες γραµµές και τις συστάσεις της στο µέλλον. 

 
 

Άρθρο 9 
Παραβίαση της νοµοθεσίας της Ένωσης 

 
1. Αν µια αρµόδια αρχή δεν έχει εφαρµόσει ▌ ή έχει εφαρµόσει τις πράξεις στις οποίες 

παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 κατά τρόπο που φαίνεται να αποτελεί 
παραβίαση της νοµοθεσίας της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών 
τεχνικών κανόνων και των τεχνικών κανόνων εφαρµογής που έχουν εγκριθεί 
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 7ε, και ειδικότερα αν παρέλειψε να εξασφαλίσει τη 
συµµόρφωση συµµετέχοντα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές προς τις απαιτήσεις που 
ορίζει η εν λόγω νοµοθεσία, η Αρχή ενεργεί σύµφωνα µε τις εξουσίες που ορίζονται 
στις παραγράφους 2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου. 

 
2. Κατόπιν αιτήµατος µιας ή περισσότερων αρµόδιων αρχών, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου, της Επιτροπής, της Οµάδας Συµφεροντούχων ή 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, και αφού προηγουµένως ενηµερώσει την οικεία αρµόδια 
αρχή, η Αρχή µπορεί να διερευνήσει την κατ’ ισχυρισµό παραβίαση ή µη εφαρµογή 
της νοµοθεσίας της Ένωσης. 

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

 
3. Το αργότερο εντός διµήνου από την κίνηση της έρευνάς της, η Αρχή µπορεί να 

απευθύνει στην οικεία αρµόδια αρχή σύσταση όπου ορίζεται η δράση που απαιτείται 
για τη συµµόρφωση µε την νοµοθεσία της Ένωσης. 

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

 
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 εκδώσει επίσηµη γνώµη και να απαιτεί 
από την αρµόδια αρχή να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για να συµµορφωθεί 
µε τη νοµοθεσία της Ένωσης. Στην επίσηµη γνώµη της Επιτροπής λαµβάνεται 
υπόψη η σύσταση της Αρχής. 

 
▌ 
 

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

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

 
5. Εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της επίσηµης γνώµης 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 
επίσηµης γνώµης της Επιτροπής. 

 
6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 258 ΣΛΕΕ, αν 

µια αρµόδια αρχή δεν συµµορφωθεί µε την επίσηµη γνώµη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 ▌εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται σε αυτήν, και εάν 
απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της µη συµµόρφωσης▌ 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 των πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ισχύουν άµεσα για τους συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, να εκδώσει µεµονωµένη απόφαση απευθυνόµενη προς 
συµµετέχοντα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, 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. 

 
 Η απόφαση της Αρχής είναι σύµφωνη µε την επίσηµη γνώµη που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4. 
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7. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 6 κατισχύουν 
οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης που είχε εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές για το 
ίδιο θέµα. 

 
Όταν αναλαµβάνουν δράση ▌αναφορικά µε θέµατα που υπόκεινται σε επίσηµη γνώµη 
δυνάµει της παραγράφου 4 ή σε απόφαση δυνάµει της παραγράφου 6 ▌, οι αρµόδιες 
αρχές συµµορφούνται µε την επίσηµη γνώµη ή την απόφαση, ανάλογα µε την 
περίπτωση. 

 
7α. Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4α η Αρχή επισηµαίνει ποιες 

αρµόδιες αρχές και συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές δεν έχουν 
συµµορφωθεί προς τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 6. 

 
 

Άρθρο 10 
∆ράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 
1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων που θα µπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο 

την εύρυθµη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολοκλήρου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αρχή διευκολύνει ενεργά και, όπου θεωρηθεί αναγκαίο, 
συντονίζει οποιεσδήποτε ενέργειες αναληφθούν εκ µέρους των αρµοδίων εθνικών 
εποπτικών αρχών. 

 
Προκειµένου να µπορέσει να επιτελέσει αυτόν τον διευκολυντικό και συντονιστικό 
ρόλο, η Αρχή ενηµερώνεται πλήρως για τις σχετικές εξελίξεις, και καλείται να 
συµµετέχει ως παρατηρητής σε κάθε σχετική συγκέντρωση των σχετικών αρµόδιων 
εθνικών εποπτικών αρχών. 

 
1α. Το Συµβούλιο µπορεί, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή και το ΕΣΣΚ, κατά 

περίπτωση δε µε τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόµενη προς την Αρχή, και να ορίσει ότι συντρέχει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, κατόπιν αιτήµατος της Αρχής, 
της Επιτροπής ή του ΕΣΣΚ. Το Συµβούλιο επανεξετάζει την απόφαση αυτή σε 
κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Εάν η απόφαση 
δεν ανανεωθεί µετά από ένα µήνα, η ισχύς της λήγει αυτοµάτως. Το Συµβούλιο 
µπορεί να δηλώσει τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ανά πάσα στιγµή. 

 
 Όταν το ΕΣΣΚ ή οι ΕΕΑ κρίνουν ότι επίκειται κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 

εκδίδουν εµπιστευτική σύσταση απευθυνόµενη στο Συµβούλιο, η οποία περιλαµβάνει 
εκτίµηση της κατάστασης. Το Συµβούλιο εκτιµά στη συνέχεια τη σκοπιµότητα 
σύγκλησης συνόδου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, τηρείται η δέουσα 
εµπιστευτικότητα. 

 
Εάν το Συµβούλιο ορίσει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενηµερώνει 
δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. 

 
2. Αν το Συµβούλιο έχει εκδώσει απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 1α, και σε 
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εξαιρετικές περιπτώσεις αν µια συντονισµένη δράση από εθνικές αρχές είναι 
απαραίτητη για να αντιµετωπιστούν αντίξοες εξελίξεις που ενδέχεται να 
διακυβεύσουν σοβαρά την εύρυθµη λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή µέρους του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αρχή µπορεί να 
εκδώσει µεµονωµένες αποφάσεις µε τις οποίες ζητείται από τις αρµόδιες αρχές να 
λάβουν τα απαραίτητα µέτρα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, για να αντιµετωπιστούν αυτές οι εξελίξεις, εξασφαλίζοντας ότι οι 
συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και οι αρµόδιες αρχές ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω νοµοθεσία. 

 
3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 258 ΣΛΕΕ, αν 

µια αρµόδια αρχή δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση της Αρχής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται εκεί, η Αρχή µπορεί, αν οι 
συναφείς απαιτήσεις που ορίζονται στις νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 καθώς και σε ρυθµιστικούς τεχνικούς κανόνες και 
εκτελεστικούς τεχνικούς κανόνες που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ισχύουν άµεσα για τους 
συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, να λάβει µεµονωµένη απόφαση την 
οποία απευθύνει προς έναν συµµετέχοντα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, µε την 
οποία απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για τη συµµόρφωση µε τις 
υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την εν λόγω νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής. Τούτο ισχύει µόνο σε περιπτώσεις όπου µια αρµόδια 
αρχή δεν εφαρµόζει τις νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, περιλαµβανοµένων των ρυθµιστικών και των εκτελεστικών τεχνικών 
κανόνων που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2, ή τις εφαρµόζει κατά τρόπο που φαίνεται να συνιστά 
κατάφωρη παράβαση των εν λόγω νοµοθετικών πράξεων, και όποτε απαιτείται 
κατεπείγουσα θεραπεία για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας και της 
ακεραιότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή της σταθερότητας του συνόλου ή 
µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
4. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3 κατισχύουν 

οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης που είχε εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές για το 
ίδιο θέµα. 

 
Κάθε ενέργεια εκ µέρους των αρµοδίων αρχών αναφορικά µε θέµατα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή 3 είναι συµβατή µε τις εν λόγω 
αποφάσεις. 
 
 

Άρθρο 11 
∆ιευθέτηση διαφωνιών µεταξύ αρµόδιων αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις 

 
1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που ορίζονται στο άρθρο 9, αν µια αρµόδια αρχή 

διαφωνεί µε τη διαδικασία ή µε το περιεχόµενο πράξης ή παράλειψης από αρµόδια 
αρχή άλλου κράτους µέλους σε περιπτώσεις που προσδιορίζουν οι πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2▌, η Αρχή, κατόπιν αιτήµατος µιας ή 
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περισσοτέρων από τις οικείες αρµόδιες αρχές▌, µπορεί να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συµφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4. 
 
Σε περιπτώσεις που καθορίζονται στη νοµοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, και όταν, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, µπορεί να προσδιοριστεί 
διαφωνία µεταξύ των αρµόδιων αρχών των διαφόρων κρατών µελών, η Αρχή 
µπορεί, µε δική της πρωτοβουλία, να επικουρεί τις αρχές προκειµένου να 
καταλήγουν σε συµφωνία σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 
2 έως 4. 

 
2. Η Αρχή ορίζει χρονικό όριο για το συµβιβασµό των αρµόδιων αρχών, λαµβάνοντας 

υπόψη συναφή χρονικά διαστήµατα που τυχόν ορίζονται στις πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, καθώς και την πολυπλοκότητα και τον 
επείγοντα χαρακτήρα του ζητήµατος. Στο στάδιο αυτό η Αρχή ενεργεί ως 
µεσολαβητής. 

 
3. Αν κατά το πέρας της φάσης συµβιβασµού οι ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές δεν 

καταλήξουν σε συµφωνία, η Αρχή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 29 
παράγραφος 1 τρίτο και τέταρτο εδάφιο, µπορεί να λάβει απόφαση να απαιτήσει από 
αυτές να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα, ή να µην προβούν σε ενέργειες ώστε να επιλυθεί 
το θέµα, µε δεσµευτική ισχύ για τις ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η συµµόρφωση προς το δίκαιο της Ένωσης. 

 
4. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 258 ΣΛΕΕ, αν 

µια εθνική εποπτική αρχή δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση της Αρχής, και έτσι δεν 
εξασφαλίσει τη συµµόρφωση συµµετέχοντος στις χρηµατοπιστωτικές αγορές µε τις 
απαιτήσεις που ισχύουν άµεσα για αυτό σύµφωνα µε τις πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η Αρχή µπορεί να εκδίδει µεµονωµένη απόφαση 
απευθυνόµενη προς συµµετέχοντα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, µε την οποία 
απαιτεί να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις του 
σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής. 

 
4α. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4 κατισχύουν 

οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης που είχε εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές για 
το ίδιο θέµα. Κάθε ενέργεια εκ µέρους των αρµοδίων αρχών αναφορικά µε γεγονότα 
τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή 4 είναι συµβατή µε 
τις εν λόγω αποφάσεις. 

 
4β. Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 35, παράγραφος 2, ο πρόεδρος της Αρχής 

αναφέρει τη φύση και τον τύπο της διαφωνίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών, τις 
συµφωνίες που επιτεύχθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη διευθέτηση 
της διαφωνίας. 

 
 

Άρθρο 11α 
∆ιευθέτηση διαφωνιών µεταξύ αρµόδιων αρχών σε διατοµεακό επίπεδο 
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Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11 και του άρθρου 42, η Μικτή Επιτροπή 
διευθετεί τις διατοµεακές διαφωνίες που µπορεί να προκύψουν µεταξύ µιας ή 
περισσοτέρων αρµόδιων αρχών όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισµού και του κανονισµού (ΕΕ) …/2010 [ΕΑΤ] και του κανονισµού 
(ΕΕ) …/2010 [ΕΑΑΕΣ]. 

 
 

Άρθρο 12 
Σώµατα εποπτών 

 
1. Η Αρχή συµβάλλει στην προώθηση και παρακολούθηση της αποδοτικής, 

αποτελεσµατικής και συνεπούς λειτουργίας των σωµάτων εποπτών τα οποία 
θεσπίζονται στις νοµοθετικές πράξεις στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2 και στην ενίσχυση της συνεκτικής εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης 
από αυτά τα σώµατα. Με στόχο τη σύγκλιση των βέλτιστων πρακτικών εποπτείας, το 
προσωπικό της Αρχής δύναται να συµµετέχει στις δραστηριότητες των σωµάτων 
εποπτών, όπως, µεταξύ άλλων, σε επιτόπιες εξετάσεις, που διενεργούνται από κοινού 
από δύο ή πλείονες αρµόδιες αρχές. 

 
2. Η Αρχή αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη διασφάλιση της συνεπούς και 

συνεκτικής λειτουργίας των σωµάτων εποπτών για τα διασυνοριακά ιδρύµατα σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαµβάνοντας υπόψη τον συστηµικό κίνδυνο που 
εγκυµονούν οι συµµετέχοντες σε χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 12β. 

 
 Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, η Αρχή θεωρείται «αρµόδια αρχή» κατά την έννοια της συναφούς 
νοµοθεσίας ▌. 

 
Μπορεί: 

 
α) να προβαίνει σε συλλογή και να ανταλλάσσει όλες τις σχετικές πληροφορίες σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές, για να διευκολύνει το έργο του σώµατος 
εποπτών και να θεσπίσει και να διαχειρίζεται κεντρικό σύστηµα ώστε οι 
πληροφορίες αυτές να διατίθενται στις αρµόδιες αρχές που συµµετέχουν στο 
σώµα· 

 
β) να κινεί και να συντονίζει προσοµοιώσεις αντίξοων καταστάσεων σε επίπεδο 

Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 17 για να αποτιµά την αντοχή βασικών 
συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, και ιδίως τον συστηµικό 
κίνδυνο που εγκυµονούν συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, υπό 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς, καθώς και να αξιολογεί το ενδεχόµενο αύξησης 
του συστηµικού κινδύνου που εγκυµονούν βασικοί συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές υπό συνθήκες πίεσης, εξασφαλίζοντας για τις εν 
λόγω προσοµοιώσεις την εφαρµογή όσο το δυνατόν συνεκτικότερης 
µεθοδολογίας σε εθνικό επίπεδο και, όταν κρίνεται σκόπιµο, να απευθύνει 
σύσταση στην αρµόδια αρχή για διόρθωση των προβληµάτων που εντοπίζονται 
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κατά τη δοκιµασία· 
 

γ) να προωθεί αποτελεσµατικές και αποδοτικές δραστηριότητες εποπτείας, 
µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η αξιολόγηση των κινδύνων στους 
οποίους εκτίθενται ή µπορεί να εκτεθούν συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, υπό συνθήκες πίεσης· 

 
δ) να επιτηρεί, σύµφωνα µε τα καθήκοντα και τις εξουσίες που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισµό, τα καθήκοντα που εκτελούν οι αρµόδιες αρχές, και 
 

(ε) να ζητά την πραγµατοποίηση περαιτέρω διαβουλεύσεων εντός ενός σώµατος 
σε περίπτωση που θεωρεί ότι η απόφαση θα είχε ως αποτέλεσµα την 
εσφαλµένη εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας ή δεν θα συνέβαλλε στην 
επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών. Μπορεί ακόµη 
να απαιτεί τον προγραµµατισµό συνεδρίασης του σώµατος ή να προσθέτει 
θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 

 
3. Η Αρχή µπορεί να εκπονεί ρυθµιστικούς τεχνικούς κανόνες και τεχνικούς κανόνες 

εφαρµογής για να διασφαλίζει ενιαίους όρους εφαρµογής όσον αφορά τις διατάξεις 
που αφορούν την επιχειρησιακή λειτουργία των σωµάτων, καθώς και να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις που εγκρίνονται δυνάµει του άρθρου 8, µε 
στόχο την προώθηση της σύγκλισης της εποπτικής λειτουργίας και των βέλτιστων 
πρακτικών που έχουν εγκριθεί από τα σώµατα εποπτών.  

 
3α. Ένας νοµικά δεσµευτικός µεσολαβητικός ρόλος επιτρέπει στην Αρχή να επιλύει τις 

διαφορές µεταξύ αρµοδίων αρχών σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11. Η 
Αρχή µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις εποπτείας που εφαρµόζονται άµεσα στους 
συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές σύµφωνα µε το άρθρο 11. 

 
 Η Μικτή Επιτροπή µπορεί να επιλύει διατοµεακές διαφωνίες µεταξύ των αρµόδιων 

αρχών, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 11 και 42. 
 
 

Άρθρο 12α 
Γενικές διατάξεις 

 
1. Η Αρχή εξετάζει δεόντως τον συστηµικό κίνδυνο, ο οποίος ορίζεται από τον 

κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΣΣΚ] ως κίνδυνος διατάραξης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
εσωτερική αγορά και στην πραγµατική οικονοµία και αντιµετωπίζει κινδύνους 
διαταραχής των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που: 

 
(i) προκαλούνται από την ανεπάρκεια του συνόλου ή µερών του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, και 
 
(ii) ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και την 

πραγµατική οικονοµία 
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 Η Αρχή λαµβάνει υπόψη, στις περιπτώσεις όπου κρίνεται σκόπιµο, την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστηµικού κινδύνου που διενεργείται από το 
ΕΣΣΚ και την Αρχή, και απαντά στις προειδοποιήσεις και στις συστάσεις σύµφωνα 
µε το άρθρο [17] του κανονισµού για το ΕΣΣΚ. 

 
2. Η Αρχή, σε συνεργασία µε το ΕΣΣΚ και σύµφωνα µε το άρθρο 12β παρ. 1, 

αναπτύσσει µια κοινή προσέγγιση εντοπισµού και µέτρησης του συστηµικού 
κινδύνου που εγκυµονούν βασικοί συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, 
συµπεριλαµβανοµένων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, κατά περίπτωση. 

 
 Οι δείκτες αυτοί αποτελούν ζωτικής σηµασίας στοιχείο για τον καθορισµό 

κατάλληλων εποπτικών δράσεων. Η Αρχή παρακολουθεί κατά πόσον συγκλίνουν οι 
καθοριζόµενες δράσεις, µε σκοπό την προώθηση κοινής προσέγγισης. 

 
3. Με την επιφύλαξη των πράξεων στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η 

Αρχή καταρτίζει, εφόσον απαιτείται, πρόσθετες κατευθυντήριες γραµµές και 
συστάσεις για τους βασικούς συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ώστε 
να λαµβάνεται υπόψη ο συστηµικός κίνδυνος που εγκυµονούν. 

 
 Η Αρχή διασφαλίζει ότι ο συστηµικός κίνδυνος που εγκυµονούν βασικοί 

συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές λαµβάνεται υπόψη κατά την 
κατάρτιση σχεδίων ρυθµιστικών και εκτελεστικών τεχνικών κανόνων στους τοµείς 
που ορίζονται στις νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2. 

 
4. Κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσότερων αρµόδιων αρχών, του Συµβουλίου, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής, ή ιδία πρωτοβουλία, η Αρχή µπορεί να 
ερευνά ένα συγκεκριµένο είδος χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας ή ένα 
συγκεκριµένο είδος προϊόντων ή µια συγκεκριµένη µορφή συµπεριφοράς, 
προκειµένου να εκτιµά δυνητικούς κινδύνους κατά της ακεραιότητας των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών, κατά της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος και να απευθύνει κατάλληλες συστάσεις στις ενδιαφερόµενες αρµόδιες 
αρχές για την ανάληψη δράσης. 

 
 Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή µπορεί να κάνει χρήση των εξουσιών που τις 

εκχωρούνται βάσει του παρόντος κανονισµού, περιλαµβανοµένου του άρθρου 20. 
 
5. Η Μικτή Επιτροπή φροντίζει για τον συνολικό και διατοµεακό συντονισµό των 

δραστηριοτήτων που εκτελούνται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 
 
 

Άρθρο 12β 
Προσδιορισµός και µέτρηση του συστηµικού κινδύνου 

 
1. Η Αρχή, σε συνεννόηση µε το ΕΣΣΚ, θεσπίζει κριτήρια για τον προσδιορισµό και τη 

µέτρηση του συστηµικού κινδύνου, καθώς και έναν κατάλληλο µηχανισµό 
δοκιµασίας υπό συνθήκες πίεσης, που περιλαµβάνει αξιολόγηση του ενδεχόµενου 
αύξησης, υπό συνθήκες πίεσης, του συστηµικού κινδύνου που εγκυµονούν 
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συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οι συµµετέχοντες σε 
χρηµατοπιστωτικές αγορές οι οποίοι εγκυµονούν ίσως συστηµικό κίνδυνο υπόκεινται 
σε ενισχυµένη εποπτεία και, όποτε απαιτείται, στις διαδικασίες διάσωσης και 
εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 12δ. 

 
2. Κατά τη θέσπιση των κριτηρίων για τον προσδιορισµό και τη µέτρηση του 

συστηµικού κινδύνου που εγκυµονούν συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές, η Αρχή λαµβάνει πλήρως υπόψη τις σχετικές διεθνείς προσεγγίσεις, 
περιλαµβανοµένων των προσεγγίσεων που καθορίστηκαν από το ΣΧΣ, το ∆ΝΤ και 
την Τ∆∆. 

 
 

Άρθρο 12γ 
Αδιάλειπτη ικανότητα αντιµετώπισης συστηµικών κινδύνων 

 
1. Η Αρχή διασφαλίζει ότι διαθέτει εξειδικευµένη και αδιάλειπτη ικανότητα 

αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της επέλευσης των συστηµατικών κινδύνων, όπως 
αναφέρονται στα άρθρα 12α και 12β και, ιδίως, όσον αφορά ιδρύµατα που 
εγκυµονούν συστηµικό κίνδυνο. 

 
2. Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάµει του παρόντος 

κανονισµού και της νοµοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και 
συµβάλλει στη διασφάλιση ενός συνεκτικού και συντονισµένου µηχανισµού 
διαχείρισης και διευθέτησης κρίσεων στην ΕΕ. 

 
 

Άρθρο 12δ 
∆ιαδικασίες διάσωσης και εξυγίανσης 

 
1. Η Αρχή συµβάλλει και µετέχει ενεργώς στην ανάπτυξη και το συντονισµό ουσιαστικών 

και συνεκτικών σχεδίων διάσωσης και εξυγίανσης, διαδικασιών για καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και προληπτικών µέτρων για την ελαχιστοποίηση του συστηµικού 
αντικτύπου ενδεχόµενων πτωχεύσεων στους τοµείς της ευθύνης της. 

 
3. Η Αρχή µπορεί να εκπονεί ρυθµιστικούς τεχνικούς κανόνες και τεχνικούς κανόνες 

εφαρµογής όπως ορίζεται στις νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 7 έως 7δ του 
παρόντος κανονισµού. 

 
 

Άρθρο 12ε 
Ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών συστηµάτων αποζηµίωσης των επενδυτών 

 
1. Η Αρχή συµβάλλει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών συστηµάτων 

αποζηµίωσης των επενδυτών (ΣΑΕ) ενεργώντας στο πλαίσιο των εξουσιών που της 
εκχωρούνται από τον παρόντα κανονισµό, προκειµένου να διασφαλίσει την ορθή 
εφαρµογή της οδηγίας 97/9/ΕΚ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της επαρκούς 
χρηµατοδότησης των εθνικών συστηµάτων αποζηµίωσης των επενδυτών από 
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συνεισφορές των συµµετεχόντων στις οικείες αγορές, συµπεριλαµβανοµένων κατά 
περίπτωση συµµετεχόντων σε χρηµατοπιστωτικές αγορές που έχουν την έδρα τους 
σε τρίτες χώρες, και παρέχει υψηλού επιπέδου προστασία σε όλους τους επενδυτές 
µέσα σε ένα εναρµονισµένο πλαίσιο σε ολόκληρη την Ένωση. 

 
2. Το άρθρο 8 σχετικά µε της εξουσίες της Αρχής για έγκριση κατευθυντηρίων 

γραµµών και συστάσεων ισχύει για τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών. 
 
3. Η Αρχή µπορεί να εκπονεί ρυθµιστικούς τεχνικούς κανόνες και τεχνικούς κανόνες 

εφαρµογής όπως ορίζεται στις νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παρ. 2 σύµφωνα µε τη διαδικασία που θεσπίζεται στα άρθρα 7 έως 7δ του παρόντος 
κανονισµού. 

 
4. Κατά την επανεξέταση του παρόντος κανονισµού όπως προβλέπει το άρθρο 66 

εξετάζεται ειδικότερα η πιθανή σύγκλιση του Ευρωπαϊκού συστήµατος 
αποζηµίωσης των επενδυτών. 

 
 

Άρθρο 12στ 
Ευρωπαϊκό σύστηµα ρυθµίσεων για εξυγίανση και χρηµατοδότησης 

 
1. Στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η Αρχή συµβάλλει στην ανάπτυξη µεθόδων για την 

εξυγίανση βασικών συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές που πτωχεύουν 
κατά τρόπους µε τους οποίους η πτώχευση να µην γίνεται µεταδοτική, να τους 
επιτρέπει να εκκαθαρίζονται µε τακτικό και έγκαιρο τρόπο και, κατά περίπτωση, να 
περιλαµβάνουν τους επιβεβληµένους συνεκτικούς και αξιόπιστους µηχανισµούς 
χρηµατοδότησης.  

 
2. Κατά την αναθεώρηση του παρόντος κανονισµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 66, θα 

εξετασθεί ιδίως η ενδεχόµενη ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) στο πλαίσιο της πρόληψης, διαχείρισης 
και επίλυσης κρίσεων.  

 
Η Αρχή συµβάλλει στις εργασίες για ζητήµατα εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισµού 
και για ζητήµατα σωρευτικών επιπτώσεων τυχόν συστηµάτων εισφορών και 
συνεισφορών επί χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων τα οποία ίσως καθιερωθούν µε 
στόχο τη δίκαιη κατανοµή επιβαρύνσεων και κινήτρων για να αποτραπεί ο 
συστηµικός κίνδυνος, ως τµήµα ενός συνεκτικού και αξιόπιστου πλαισίου εξυγίανσης. 

 
 Κατά την αναθεώρηση του παρόντος κανονισµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 66, θα 

εξετασθεί ιδίως η ενδεχόµενη ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)στο πλαίσιο της πρόληψης, διαχείρισης 
και επίλυσης κρίσεων. 

 
 

Άρθρο 13 
Ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων 
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1. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν, µε τη συναίνεση της εξουσιοδοτούµενης εποπτικής 
αρχής, να αναθέτουν καθήκοντα και αρµοδιότητες στην Αρχή ή σε άλλες αρµόδιες 
αρχές, µε την επιφύλαξη των όρων που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Τα κράτη µέλη 
µπορούν να ορίζουν ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων, οι 
οποίες πρέπει να τηρούνται πριν οι αρµόδιες αρχές τους συµµετάσχουν στις σχετικές 
συµφωνίες και µπορούν να περιορίζουν το πεδίο της ανάθεσης σε ό,τι είναι 
απαραίτητο για την αποτελεσµατική εποπτεία των διασυνοριακών συµµετεχόντων 
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές ή οµάδων.  

 
2. Η Αρχή ενθαρρύνει και διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων 

µεταξύ αρµόδιων αρχών, εντοπίζοντας τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που µπορούν 
να ανατεθούν ή να ασκηθούν από κοινού, καθώς επίσης προωθώντας βέλτιστες 
πρακτικές.  

 
2α. Η ανάθεση αρµοδιοτήτων οδηγεί στην ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων που 

καθορίζονται στις πράξεις στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Το 
δίκαιο της εξουσιοδοτούµενης αρχής διέπει τη διαδικασία, την εφαρµογή και το 
διοικητικό και δικαστικό έλεγχο που αφορούν τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες. 

 
3. Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν την Αρχή σχετικά µε συµφωνίες ανάθεσης στις οποίες 

προτίθενται να συµµετάσχουν. Θέτουν σε ισχύ τις συµφωνίες το νωρίτερο ένα µήνα 
µετά από την ενηµέρωση της Αρχής.  

 
Εντός ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, η Αρχή µπορεί να εκφέρει γνώµη για τη 
σκοπούµενη συµφωνία.  

 
Η Αρχή δηµοσιεύει κάθε συµφωνία ανάθεσης όπως αυτή συνάπτεται από τις αρµόδιες 
αρχές χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η σωστή 
ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων µερών.  

 
 

Άρθρο 14 
Κοινή εποπτική νοοτροπία 

 
1. Η Αρχή παίζει ενεργό ρόλο στην οικοδόµηση κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής νοοτροπίας 

και συνεπών εποπτικών πρακτικών, καθώς και στην εξασφάλιση οµοιόµορφων 
διαδικασιών και συνεπών προσεγγίσεων σε όλη την Ένωση. Προβαίνει, τουλάχιστον, 
στις ακόλουθες ενέργειες: 

 
α) γνωµοδοτεί στις αρµόδιες αρχές· 

 
β) προάγει την αποτελεσµατική διµερή και πολυµερή ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ αρµόδιων αρχών, τηρώντας πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις για την 
εµπιστευτικότητα και την προστασία των δεδοµένων που προβλέπει η συναφής 
ενωσιακή νοµοθεσία· 
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γ) συµβάλλει στην κατάρτιση οµοιόµορφων εποπτικών κανόνων υψηλής ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων υποβολής εκθέσεων και των διεθνών 
λογιστικών προτύπων, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 2α· 

 
δ) επανεξετάζει την εφαρµογή των συναφών ρυθµιστικών κανόνων και κανόνων 

εφαρµογής που εκδόθηκαν από την Επιτροπή, των κατευθυντηρίων γραµµών και 
των συστάσεων που εξέδωσε η Αρχή, και προτείνει τροποποιήσεις, αν το κρίνει 
σκόπιµο, και 

 
ε) καταρτίζει τοµεακά και διατοµεακά προγράµµατα κατάρτισης, διευκολύνει τις 

ανταλλαγές προσωπικού και ενθαρρύνει τις αρµόδιες αρχές να εντείνουν την 
χρησιµοποίηση προγραµµάτων για αποσπάσεις και άλλων εργαλείων.  

 
2. Η Αρχή µπορεί, αν το κρίνει σκόπιµο, να αναπτύξει νέα πρακτικά µέσα και εργαλεία 

σύγκλισης για την προαγωγή κοινών εποπτικών προσεγγίσεων και πρακτικών. 
 
 

Άρθρο 15 
Οµότιµη αξιολόγηση αρµόδιων αρχών 

 
1. Η Αρχή διοργανώνει και πραγµατοποιεί περιοδικά αναλύσεις µε οµότιµη αξιολόγηση 

ορισµένων ή όλων των δραστηριοτήτων των αρµόδιων αρχών, για την περαιτέρω 
ενίσχυση της συνέπειας στα αποτελέσµατα των εποπτικών ελέγχων. Προς το σκοπό 
αυτό η Αρχή αναπτύσσει µεθόδους που θα καταστήσουν δυνατή την αντικειµενική 
αξιολόγηση και τη σύγκριση µεταξύ των αρχών που εξετάζονται. Κατά την 
πραγµατοποίηση περιοδικών οµότιµων αξιολογήσεων, λαµβάνονται υπόψη οι 
πληροφορίες και οι ήδη πραγµατοποιηθείσες αξιολογήσεις που αφορούν τη σχετική 
αρµόδια αρχή. 

 
2. Η οµότιµη αξιολόγηση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, εκτίµηση των ακόλουθων 

στοιχείων, χωρίς όµως να περιορίζεται σε αυτά: 
 

α) επάρκεια των ρυθµίσεων περί πόρων και διακυβέρνησης ▌της αρµόδιας αρχής, 
ειδικώς όσον αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή των ρυθµιστικών τεχνικών 
κανόνων και τεχνικών κανόνων εφαρµογής στους οποίους παραπέµπουν τα 
άρθρα 7 και 7ε και των πράξεων στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 παρ. 2, και 
την ικανότητα αντίδρασης στις εξελίξεις της αγοράς· 

 
β) βαθµός σύγκλισης που επιτεύχθηκε στην εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης 

και στην εποπτική πρακτική, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών τεχνικών 
κανόνων και των τεχνικών κανόνων εφαρµογής, των κατευθυντηρίων γραµµών 
και των συστάσεων που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8, και βαθµός 
στον οποίο η εποπτική πρακτική επιτυγχάνει τους στόχους που ορίζονται από το 
δίκαιο της Ένωσης· 

 
γ) ορθές πρακτικές που ανέπτυξαν κάποιες αρµόδιες αρχές και τις οποίες θα 

µπορούσε να υιοθετήσουν επωφελώς και άλλες αρµόδιες αρχές· 
 



 

AM\831449EL.doc 46/80 PE441.902v02-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

γα) αποτελεσµατικότητα και βαθµός σύγκλισης όσον αφορά την επιβολή των 
διατάξεων εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
διοικητικών µέτρων και κυρώσεων που επιβάλλονται κατά των υπευθύνων για 
τη µη συµµόρφωση προς αυτές τις διατάξεις. 

 
3. Βάσει της οµότιµης αξιολόγησης, η Αρχή µπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές 

και συστάσεις δυνάµει του άρθρου 8. Σύµφωνα µε το άρθρο 8, οι αρµόδιες αρχές 
προσπαθούν να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραµµές και τις συστάσεις της 
Αρχής. Η Αρχή λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα της οµότιµης αξιολόγησης κατά 
την εκπόνηση σχεδίων ρυθµιστικών ή εκτελεστικών τεχνικών κανόνων σύµφωνα µε 
τα άρθρα 7 έως 7ε.  

 
3α. Η Αρχή δηµοσιοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές που µπορούν να προσδιοριστούν στο 

πλαίσιο των εν λόγω οµότιµων αξιολογήσεων. Εκτός αυτού, όλα τα αποτελέσµατα 
των οµότιµων αξιολογήσεων µπορούν να δηµοσιοποιούνται, υπό τον όρο ότι 
συµφωνεί η αρµόδια αρχή που αποτελεί το αντικείµενο της οµότιµης αξιολόγησης. 

 
 

Άρθρο 16 
Καθήκοντα συντονισµού 

 
1. Η Αρχή διαδραµατίζει γενικό συντονιστικό ρόλο µεταξύ αρµόδιων εθνικών αρχών, 

ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αντίξοες εξελίξεις ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών 
ή τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Ένωση. 

 
Η Αρχή προάγει τη συντονισµένη απόκριση της Ένωσης, µεταξύ άλλων µε: 
 

(1) διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών· 
 

(2) καθορισµό του πεδίου και, όπου κρίνεται δυνατόν και σκόπιµο, επαλήθευση της 
αξιοπιστίας πληροφοριών που πρέπει να τεθούν στη διάθεση όλων των 
ενδιαφερόµενων αρµόδιων αρχών·  

 
(3) την ανάληψη, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, µεσολάβησης 

µη δεσµευτικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήµατος των αρµόδιων αρχών ή κατόπιν 
ίδιας πρωτοβουλίας· 

 
(4) τήρηση του ΕΣΣΚ ενήµερου σχετικά µε κάθε δυνητική κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, χωρίς καθυστέρηση· 
 

(4α) τη λήψη όλων των κατάλληλων µέτρων σε περίπτωση εξελίξεων που µπορεί να 
θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών προκειµένου 
να διευκολυνθεί ο συντονισµός δράσεων που αναλαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές. 

 
(4β) κεντρική διαχείριση των πληροφοριών που λαµβάνουν σύµφωνα µε τα άρθρα 

12 και 20 οι αρµόδιες αρχές, ως αποτέλεσµα της υποχρέωσης των 
συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές που δραστηριοποιούνται σε 
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περισσότερα από ένα κράτη µέλη να υποβάλλουν εκθέσεις. Η Αρχή διαβιβάζει 
τις πληροφορίες αυτές στις λοιπές σχετικές αρµόδιες αρχές. 

 
 

Άρθρο 17 
Αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς 

 
1. Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις της αγοράς στον τοµέα της 

αρµοδιότητάς της και, αν κρίνει σκόπιµο, ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων), την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), το ΕΣΣΚ και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή σχετικά µε τις συναφείς 
µικροπροληπτικές τάσεις, τους ενδεχόµενους κινδύνους και τα τρωτά σηµεία. Η Αρχή 
συµπεριλαµβάνει στις αξιολογήσεις της οικονοµική ανάλυση των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και αξιολόγηση 
του αντίκτυπου των πιθανών εξελίξεων της αγοράς επί αυτών. 

 
1α. Σε συνεργασία µε το ΕΣΣΚ, η Αρχή προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης 

αξιολογήσεις της ευελιξίας των ▌συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές σε 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς. Προς το σκοπό αυτό αναπτύσσει, προς εφαρµογή από τις 
αρµόδιες αρχές: 

 
α) κοινές µεθοδολογίες αξιολόγησης της επίπτωσης οικονοµικών εκδοχών στις 

χρηµατοπιστωτικές θέσεις συµµετέχοντος στις χρηµατοπιστωτικές αγορές· 
 

β) κοινές προσεγγίσεις για την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εν λόγω 
εκτιµήσεων για την ευελιξία των ▌συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές · 

 
βα) κοινές µεθοδολογίες αξιολόγησης της επίπτωσης συγκεκριµένων προϊόντων ή 

διεργασιών διανοµής στη χρηµατοπιστωτική θέση ενός συµµετέχοντος στη 
χρηµατοπιστωτική αγορά και στην πληροφόρηση των επενδυτών και πελατών. 

 
2. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων του ΕΣΣΚ, τα οποία ορίζονται στον κανονισµό 

(EΚ) αριθ. …/2010 [ΕΣΣΚ], η Αρχή διαβιβάζει, τουλάχιστον µια φορά το έτος ή και 
συχνότερα, αν κρίνει σκόπιµο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Επιτροπή και το ΕΣΣΚ, εκτιµήσεις τάσεων, δυνητικών κινδύνων και τρωτών σηµείων 
του τοµέα αρµοδιότητάς της. 

 
Σε αυτές τις εκτιµήσεις η Αρχή συµπεριλαµβάνει κατάταξη των σηµαντικότερων 
κινδύνων και τρωτών σηµείων και, αν κρίνει σκόπιµο, συνιστά προληπτικές ή 
διορθωτικές ενέργειες. 

 
3. Η Αρχή εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη των διατοµεακών εξελίξεων, κινδύνων και 

τρωτών σηµείων, συνεργαζόµενη στενά µε την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων) και µε την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) µέσω της Μικτής 
Επιτροπής. 
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Άρθρο 18 
∆ιεθνείς σχέσεις 

 
1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των θεσµικών οργάνων της Ένωσης και των 

κρατών µελών, η Αρχή µπορεί να αναπτύσσει επαφές και να προβαίνει σε διοικητικές 
ρυθµίσεις µε εποπτικές αρχές, διεθνείς οργανισµούς και κυβερνήσεις τρίτων χωρών. Οι 
ρυθµίσεις αυτές δεν δηµιουργούν νοµικές υποχρεώσεις για την Ένωση και τα κράτη 
µέλη της, ούτε εµποδίζουν τα κράτη µέλη και τις αρµόδιες αρχές τους από τη 
σύναψη διµερών ή πολυµερών διευθετήσεων µε τρίτες χώρες. 

 
2. Η Αρχή συµβάλλει στην προετοιµασία αποφάσεων ισοδυναµίας όσον αφορά 

καθεστώτα εποπτείας σε τρίτες χώρες σύµφωνα µε τις πράξεις στις οποίες παραπέµπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2. 

 
3. Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4, η Αρχή αναφέρει τις 

διοικητικές ρυθµίσεις που συµφωνήθηκαν µε διεθνείς οργανισµούς ή διοικητικές 
αρχές τρίτων χωρών και τη βοήθεια που παρεσχέθη για την προετοιµασία 
ισοδύναµων αποφάσεων. 

 
 

Άρθρο 19 
Λοιπά καθήκοντα 

 
1. Η Αρχή µπορεί, κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου, 

της Επιτροπής ή κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας, να γνωµοδοτεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή για όλα τα θέµατα που εµπίπτουν στον 
τοµέα της αρµοδιότητάς της. 

 
2. Όσον αφορά τις προληπτικές αξιολογήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών που 

υπόκεινται στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2007/44/EΚ και που σύµφωνα µε την εν 
λόγω οδηγία απαιτούν διαβούλευση µεταξύ των αρµοδίων αρχών δύο ή 
περισσότερων κρατών µελών, η Αρχή µπορεί κατόπιν αιτήµατος µίας από τις 
σχετικές αρµόδιες αρχές, να εκδώσει και να δηµοσιεύσει γνώµη για προληπτική 
αξιολόγηση, εκτός από την περίπτωση που έχει σχέση µε τα κριτήρια του άρθρου 
10β, στοιχείο ε) της οδηγίας 2004/39/EK. Η γνώµη εκδίδεται άµεσα και σε κάθε 
περίπτωση πριν από τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης σύµφωνα µε την οδηγία 
2007/44/ΕΚ. Εφαρµόζεται το άρθρο 20 στους τοµείς για τους οποίους η Αρχή µπορεί 
να εκδώσει γνώµη. 

 
 

Άρθρο 20 
Συγκέντρωση πληροφοριών 

 
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, υπό τον όρο ότι ο αποδέκτης έχει νόµιµη πρόσβαση στα 
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σχετικά δεδοµένα, και υπό τον όρο ότι η αίτηση παροχής πληροφοριών είναι 
απαραίτητη σε σχέση µε τη φύση του συγκεκριµένου καθήκοντος. 

 
1α. Επίσης η Αρχή µπορεί να ζητήσει να της παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 

διαστήµατα και σε συγκεκριµένα µορφότυπα. Για τις αιτήσεις αυτές 
χρησιµοποιούνται, όπου είναι δυνατόν, ενιαία µορφότυπα διαβίβασης στοιχείων. 

 
1β. Κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένου αιτήµατος αρµόδιας αρχής ενός κράτους µέλους, η 

Αρχή δύναται να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις 
τήρησης επαγγελµατικού απορρήτου που θεσπίζει η τοµεακή νοµοθεσία και το 
άρθρο 56. 

 
1γ. Προτού ζητήσει πληροφορίες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, και προκειµένου να 

αποφευχθεί η επικάλυψη υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, η Αρχή λαµβάνει πρώτα 
υπόψη τα υφιστάµενα στατιστικά στοιχεία που έχουν παραχθεί και, διανεµηθεί από 
το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα και το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 
Τραπεζών. 

 
2. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιµες από 

τις αρµόδιες αρχές ▌, η Αρχή µπορεί να απευθύνει δεόντως αιτιολογηµένο αίτηµα σε 
άλλες εποπτικές αρχές, στο Υπουργείο Οικονοµικών, αν το εν λόγω Υπουργείο έχει 
στη διάθεσή του πληροφορίες προληπτικής εποπτείας, στην κεντρική τράπεζα, ή στη 
στατιστική υπηρεσία του σχετικού κράτους µέλους. 

 
2α. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες ή αν δεν καταστούν εγκαίρως διαθέσιµες στο 

πλαίσιο των παραγράφων 1 ή 2, η Αρχή µπορεί να απευθύνει δεόντως αιτιολογηµένο 
αίτηµα απευθείας στους σχετικούς συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές▌. 
Στο αιτιολογηµένο αίτηµα εξηγείται γιατί είναι απαραίτητα τα δεδοµένα σχετικά µε 
τους µεµονωµένους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

 
Η Αρχή ενηµερώνει τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές για ▌τις αιτήσεις σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2 και την παρούσα παράγραφο. 

 
Κατόπιν αιτήµατος της Αρχής, οι αρµόδιες αρχές▌ βοηθούν την Αρχή στη 
συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών. 

 
3. Η Αρχή µπορεί να χρησιµοποιεί εµπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες έλαβε στο 

πλαίσιο του παρόντος άρθρου για να εκπληρώσει µόνον τα καθήκοντα που της 
ανατίθενται µε τον παρόντα κανονισµό. 

 
 

Άρθρο 21 
Σχέσεις µε το ΕΣΣΚ 

 
1. Η ▌Αρχή συνεργάζεται στενά και σε τακτική βάση µε το ΕΣΣΚ. 
 
2. Η Αρχή ▌παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά διαστήµατα και επικαιροποιηµένες τις 
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πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Όλα τα 
δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του τα οποία όµως 
δεν υπάρχουν σε συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή παρέχονται χωρίς χρονοτριβή στο 
ΕΣΣΚ µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα, όπως καθορίζεται στο άρθρο [15] του 
κανονισµού (EΕ) αριθ. .…./2010 [ΕΣΣΚ]. Σε συνεργασία µε το ΕΣΣΚ, η Αρχή 
εφαρµόζει κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες για τη διαβίβαση εµπιστευτικών 
πληροφοριών ιδίως όσον αφορά µεµονωµένους συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

 
3. Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, η Αρχή εξασφαλίζει κατάλληλα την 

παρακολούθηση της συνέχειας για τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις του ΕΣΣΚ οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο [16] του κανονισµού (EΕ) αριθ. .…/2010 [ΕΣΣΚ]. 

 
4. Αµέσως µετά τη λήψη προειδοποίησης ή σύστασης από το ΕΣΣΚ απευθυνόµενη προς 

την Αρχή, η τελευταία συγκαλεί συνεδρίαση του συµβουλίου εποπτών χωρίς 
καθυστέρηση και αξιολογεί τις επιπτώσεις της εν λόγω προειδοποίησης ή σύστασης 
στην εκπλήρωση των καθηκόντων της. 

 
Με την συναφή διαδικασία λήψης αποφάσεων, λαµβάνει απόφαση σχετικά µε 
οιαδήποτε ληπτέα µέτρα µε βάση τις εξουσίες που της παρέχονται µε τον παρόντα 
κανονισµό για το χειρισµό των θεµάτων που ορίζονται στις προειδοποιήσεις και 
συστάσεις. 

 
Αν η Αρχή δεν δώσει συνέχεια σε σύσταση, αναφέρει στο ΕΣΣΚ και στο Συµβούλιο 
τους σχετικούς λόγους. 

 
5. Αµέσως µετά τη λήψη προειδοποίησης ή σύστασης από το ΕΣΣΚ απευθυνόµενη προς 

αρµόδια εθνική εποπτική αρχή, η Αρχή, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, χρησιµοποιεί τις 
εξουσίες που της παρέχονται µε τον παρόντα κανονισµό προκειµένου να εξασφαλίσει 
έγκαιρη παρακολούθηση της συνέχειας.  

 
 Αν ο αποδέκτης δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη σύσταση του ΕΣΣΚ, ενηµερώνει το 

συµβούλιο εποπτών και συζητεί µε αυτό τους λόγους για τους οποίους δεν λαµβάνει 
µέτρα.  

 
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις του συµβουλίου εποπτών κατά 
την ενηµέρωση Συµβουλίου και του ΕΣΣΚ σύµφωνα µε το άρθρο 17 του κανονισµού 
(EΕ) αριθ. .…/2010 [ΕΣΣΚ]. 

 
6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της τα οποία ορίζονται στον παρόντα κανονισµό, η 

Αρχή λαµβάνει υπόψη της στο µέγιστο βαθµό τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις 
του ΕΣΣΚ. 

 
 

Άρθρο 22 
Οµάδα συµφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών 

 
1. Για να καταστεί ευκολότερη η διαβούλευση µε συµφεροντούχους τοµέων σχετικών µε 
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τα καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται Οµάδα Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών. Η Οµάδα Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών καλείται να 
γνωµοδοτήσει για δράσεις που έχουν αναληφθεί βάσει του άρθρου 7 σχετικά µε 
ρυθµιστικούς τεχνικούς κανόνες και τεχνικούς κανόνες εφαρµογής και στο βαθµό 
που αυτοί δεν αφορούν µεµονωµένους συµµετέχοντες σε χρηµατοπιστωτικές αγορές, 
βάσει του άρθρου 8 σχετικά µε κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις. Εάν 
επιβάλλεται ανάληψη δράσεων κατεπειγόντως και η διαβούλευση καθίσταται 
αδύνατη, η Οµάδα Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών ενηµερώνεται το 
ταχύτερο δυνατό. 

 
Η Οµάδα Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών συνεδριάζει τουλάχιστον 
τέσσερις φορές το χρόνο. 
 

2. Η Οµάδα Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών αποτελείται από 30 µέλη, τα 
οποία εκπροσωπούν αναλογικά ▌ συµµετέχοντες σε χρηµατοπιστωτικές αγορές που 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση, τους υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές, ▌τους χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών και τους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ. Τουλάχιστον πέντε από τα µέλη της είναι ανεξάρτητοι διακεκριµένοι 
ακαδηµαϊκοί. ∆έκα από τα µέλη της εκπροσωπούν τους συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

▌ 
 
3. Τα µέλη της Οµάδας Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών ορίζονται από το 

Συµβούλιο εποπτών της Αρχής, µετά από προτάσεις των οικείων συµφεροντούχων. Στο 
µέτρο του δυνατού, κατά τη λήψη της απόφασής του, το Συµβούλιο εποπτών 
εξασφαλίζει την ενδεδειγµένη γεωγραφική ισορροπία, την ισόρροπη συµµετοχή των 
δυο φύλων και την εκπροσώπηση των συµφεροντούχων από ολόκληρη την Ένωση. 

 
4. Η Αρχή παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, µε την επιφύλαξη του 

επαγγελµατικού απόρρητου που προβλέπεται στο άρθρο 56 και εξασφαλίζει επαρκή 
γραµµατειακή στήριξη στην Οµάδα Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών. 
Παρέχεται επαρκής αποζηµίωση στα µέλη της οµάδας συµφεροντούχων που 
εκπροσωπούν µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, µε εξαίρεση τους αντιπροσώπους της 
βιοµηχανίας. Η Οµάδα µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας επί τεχνικών 
ζητηµάτων. Η θητεία των µελών της Οµάδας Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και 
Αγορών διαρκεί δυόµιση έτη και τη λήξη της ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής. 

 
Τα µέλη µπορούν να υπηρετήσουν επί δυο διαδοχικές θητείες.  

 
5. Η Οµάδα Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών υποβάλλει στην Αρχή γνώµες 

και συµβουλές για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τα καθήκοντα της Αρχής µε ιδιαίτερη 
έµφαση στα καθήκοντα που ορίζονται στα άρθρα 7 έως 7ε και στα άρθρα 8, 14, 15 
και 17. 

 
6. Η Οµάδα Συµφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών εγκρίνει τον εσωτερικό της 

κανονισµό µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών της. 
 
7. Η Αρχή δηµοσιοποιεί τις γνώµες και τις συµβουλές της οµάδας συµφεροντούχων 
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Κινητών Αξιών και Αγορών και τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεών της. 
 
 

Άρθρο 23 
∆ιασφαλίσεις 

 
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. 

 
2. Αν ένα κράτος µέλος θεωρήσει ότι η απόφαση που ελήφθη δυνάµει του άρθρου 11 

παράγραφος 3 προσκρούει στις δηµοσιονοµικές του αρµοδιότητες, µπορεί να 
ενηµερώσει την Αρχή και την Επιτροπή εντός δύο εβδοµάδων από τη γνωστοποίηση 
της απόφασης της Αρχής στην αρµόδια αρχή ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρµογή 
από την αρµόδια αρχή. 

 
 Στην ανακοίνωσή του το κράτος µέλος εξηγεί σαφώς και ειδικώς γιατί και ▌πώς η 

απόφαση προσκρούει στις δηµοσιονοµικές του αρµοδιότητες. 
 

 Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση της Αρχής αναστέλλεται. 
 
 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. Εάν η Αρχή εµµένει στην απόφασή της ή την τροποποιεί, δηλώνει ότι δεν 
θίγονται οι δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες. 

 

 Αν η Αρχή εµµείνει στην απόφασή της, το Συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία ▌των 
εκπεφρασµένων ψήφων σε µία από τις συνόδους του, το αργότερο εντός δύο µηνών 
µετά την ενηµέρωση του κράτους µέλους από την Αρχή, όπως αναφέρεται στο 
προηγούµενο εδάφιο, αν η απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ▌. 

 

 Σε περίπτωση που το Συµβούλιο, αφού εξετάσει το θέµα, δεν αποφασίσει να 
διατηρήσει την απόφαση της Αρχής, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, η 
απόφαση της Αρχής ▌ παύει να ισχύει.  

 
3. Αν ένα κράτος µέλος θεωρήσει ότι απόφαση που ελήφθη δυνάµει του άρθρου 10 

παράγραφος 2 προσκρούει στις δηµοσιονοµικές του αρµοδιότητες, µπορεί να 
ενηµερώσει την Αρχή, την Επιτροπή και το Συµβούλιο εντός τριών εργάσιµων ηµερών 
από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής στην αρµόδια αρχή ότι η απόφαση δεν 
θα τεθεί σε εφαρµογή από την αρµόδια αρχή. 

 
 Στην ανακοίνωσή του το κράτος µέλος εξηγεί σαφώς και ειδικώς γιατί και ▌ πώς η 

απόφαση προσκρούει στις δηµοσιονοµικές του αρµοδιότητες. 
 
 Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση της Αρχής αναστέλλεται. 
 
 Το Συµβούλιο ▌ συγκαλεί σύνοδο, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών, και αποφασίζει, µε 

απλή πλειοψηφία των µελών του, αν η απόφαση της Αρχής ▌ανακαλείται. 
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 Σε περίπτωση που το Συµβούλιο, αφού εξετάσει το θέµα, δεν λάβει απόφαση εντός 
δέκα εργάσιµων ηµερών να ανακαλέσει την απόφαση της Αρχής, σύµφωνα µε το 
προηγούµενο εδάφιο, η αναστολή της απόφασης της Αρχής παύει να ισχύει. 

 
3α. Όταν το Συµβούλιο έχει λάβει, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, την απόφαση να µην 

ανακαλέσει απόφαση της Αρχής που ελήφθη δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 2, 
το δε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θεωρεί ακόµη ότι η εν λόγω απόφαση προσκρούει 
στις δηµοσιονοµικές του αρµοδιότητες, µπορεί να ενηµερώσει Επιτροπή και την 
Αρχή, και να ζητήσει από το Συµβούλιο να επανεξετάσει το θέµα. Το εν λόγω κράτος 
µέλος εκθέτει σαφώς τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί µε την απόφαση του 
Συµβουλίου. 

 

Εντός περιόδου τεσσάρων εβδοµάδων από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο 
προηγούµενο εδάφιο, το Συµβούλιο επιβεβαιώνει την αρχική του απόφαση ή 
λαµβάνει νέα απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 3.  
 

 Η περίοδος των τεσσάρων εβδοµάδων µπορεί να παραταθεί κατά τέσσερις επιπλέον 
εβδοµάδες από το Συµβούλιο, εφόσον το απαιτούν οι ιδιαίτερες περιστάσεις της 
περίπτωσης. 

 

3β. Κάθε κατάχρηση του παρόντος άρθρου, ιδίως σε σχέση µε απόφαση της Αρχής η 
οποία δεν έχει σηµαντικό ή υλικό δηµοσιονοµικό αντίκτυπο, απαγορεύεται ως 
ασυµβίβαστη µε την εσωτερική αγορά. 

 
 

Άρθρο 24 
∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων 

 
1. Πριν λάβει τις αποφάσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, η Αρχή 

ενηµερώνει τον ονοµαστικά αναφερόµενο αποδέκτη σχετικά µε την πρόθεσή της να 
λάβει την απόφαση, τάσσοντας προθεσµία εντός της οποίας ο αποδέκτης µπορεί να 
διατυπώσει τις απόψεις του για το θέµα, λαµβανόµενων πλήρως υπόψη του επείγοντα 
χαρακτήρα, του πολυσύνθετου χαρακτήρα και των δυνάµει συνεπειών του θέµατος. 
Αυτό εφαρµόζεται κατ’ αναλογία στις συστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9, 
παράγραφος 3. 

 
2. Οι αποφάσεις της Αρχής αναφέρουν τους λόγους στους οποίους βασίζονται. 
 
3. Οι αποδέκτες των αποφάσεων της Αρχής ενηµερώνονται σχετικά µε τα διαθέσιµα µέσα 

προσφυγής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. 
 
4. Αν η Αρχή έχει λάβει απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 ή 3, 

επανεξετάζει αυτή την απόφαση στα ενδεδειγµένα χρονικά διαστήµατα.  
 
5. Οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή δυνάµει των άρθρων 9, 10 και 11 

δηµοσιοποιούνται και αναφέρουν την ταυτότητα της σχετικής αρµόδιας αρχής ή του 
συµµετέχοντος στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και το γενικό περιεχόµενο της 
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απόφασης, εκτός εάν η δηµοσίευση αυτή έρχεται σε σύγκρουση µε το έννοµο 
συµφέρον των συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές για την προστασία του 
επαγγελµατικού απορρήτου τους ή θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθµη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα 
ολόκληρου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ένωσης. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ενότητα 1 
 

Συµβούλιο εποπτών 

Άρθρο 25 
Σύνθεση 

 
1. Το συµβούλιο εποπτών συγκροτείται από: 
 

α) τον πρόεδρο, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου· 
 

β) τον επικεφαλής της εθνικής δηµόσιας αρχής που είναι αρµόδια για την εποπτεία 
των συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές σε κάθε κράτος µέλος, ο 
οποίος συµµετέχει προσωπικά στις συνεδριάσεις τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως,  

 
γ) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου· 

 
δ) έναν εκπρόσωπο του ΕΣΣΚ, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου· 

 
ε) έναν εκπρόσωπο καθεµιάς από τις άλλες δυο Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, χωρίς 

δικαίωµα ψήφου· 
 
1α. Το Συµβούλιο εποπτών καλεί τακτικά σε συνεδρίαση την Οµάδα Συµφεροντούχων 

Κινητών Αξιών και Αγορών, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 
 
2. Κάθε αρµόδια αρχή ▌είναι υπεύθυνη για τον ορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους 

υψηλού επιπέδου▌, το οποίο µπορεί να αντικαθιστά το µέλος του συµβουλίου εποπτών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σε περίπτωση όπου το πρόσωπο αυτό 
κωλύεται να παραστεί. 

 
2α. Σε κράτη µέλη µε περισσότερες από µια υπεύθυνες αρχές για την εποπτεία, σύµφωνα 

µε τον κανονισµό αυτό, οι εν λόγω αρχές συµφωνούν για έναν κοινό αντιπρόσωπο. 
Ωστόσο, όταν το συµβούλιο εποπτών συζητεί θέµα που δεν εµπίπτει στις 
αρµοδιότητες της εθνικής αρχής που εκπροσωπείται από το µέλος αυτό, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), το εν λόγω µέλος µπορεί να φέρει 
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αντιπρόσωπο από τη σχετική εθνική αρχή χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
 
3. Προκειµένου να ενεργεί στο πλαίσιο της οδηγίας 94/19/EΚ, το µέλος του συµβουλίου 

εποπτών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δύναται, κατά περίπτωση, να 
συνοδεύεται από εκπρόσωπο των αρµόδιων φορέων οι οποίοι διαχειρίζονται 
συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών σε κάθε κράτος µέλος. Ο εκπρόσωπος αυτός 
δεν έχει δικαίωµα ψήφου.  

 
4. Το συµβούλιο εποπτών µπορεί να αποφασίσει να δεχτεί παρατηρητές. 
 

Ο εκτελεστικός διευθυντής µπορεί να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του συµβουλίου 
εποπτών χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

 
 

Άρθρο 26 
Εσωτερικές επιτροπές και οµάδες 

 
1. Το συµβούλιο εποπτών µπορεί να συγκροτεί εσωτερικές επιτροπές ή οµάδες για 

συγκεκριµένα καθήκοντα που ανατίθενται στο συµβούλιο εποπτών, και µπορεί να 
προβλέπει την ανάθεση ορισµένων σαφώς καθορισµένων καθηκόντων και αποφάσεων 
σε εσωτερικές επιτροπές ή οµάδες, στο διοικητικό συµβούλιο ή στον πρόεδρο. 

 
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το συµβούλιο εποπτών συγκαλεί µια ανεξάρτητη 

οµάδα για να διευκολύνει µια αµερόληπτη διευθέτηση της διαφωνίας. Η οµάδα 
αποτελείται από τον πρόεδρο και δυο από τα µέλη του συµβουλίου, τα οποία δεν 
εκπροσωπούν τις διαφωνούσες αρµόδιες αρχές και δεν έχουν κανένα συµφέρον στη 
διένεξη αυτή ούτε άµεσους δεσµούς µε τις σχετικές αρµόδιες αρχές. 

 
2α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 2, η οµάδα προτείνει απόφαση για 

οριστική έγκριση από το συµβούλιο εποπτών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
ορίζεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 29 παράγραφος 1. 

 
2β. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό της οµάδας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2. 
 
▌ 

 
 

Άρθρο 27 
Ανεξαρτησία 

 
1. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος 

κανονισµού, ο πρόεδρος και τα µέλη του συµβουλίου εποπτών µε δικαίωµα ψήφου 
ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειµενικά υπέρ του συµφέροντος της Ένωσης στο 
σύνολό της και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από θεσµικά όργανα ή φορείς της 
Ένωσης, από οποιαδήποτε κυβέρνηση κράτους µέλους ή από οποιονδήποτε άλλο 
δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα.  
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1α. Τα κράτη µέλη, τα θεσµικά όργανα και οι φορείς της Ένωσης και οι λοιποί δηµόσιοι 
ή ιδιωτικοί φορείς δεν επιδιώκουν να επηρεάσουν τα µέλη του συµβουλίου εποπτών 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 
 

Άρθρο 28 
Καθήκοντα 

 
1. Το συµβούλιο εποπτών καθοδηγεί το έργο της Αρχής και είναι υπεύθυνο για τη λήψη 

των αποφάσεων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ. 
 
2. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει τις γνώµες, τις συστάσεις και τις αποφάσεις και εκδίδει 

τις συµβουλές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ. 
 
3. Το συµβούλιο εποπτών ορίζει τον πρόεδρο. 
 
4. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει, πριν τις 30 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους, µετά από 

πρόταση του διοικητικού συµβουλίου, το πρόγραµµα εργασίας της Αρχής και το 
διαβιβάζει προς ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή. 

 
Το πρόγραµµα εργασίας εγκρίνεται µε την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας για τον 
προϋπολογισµό και δηµοσιοποιείται. 
 

4α. Το συµβούλιο εποπτών, κατόπιν πρότασης του διοικητικού συµβουλίου, εγκρίνει την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της εκτέλεσης 
των καθηκόντων του προέδρου, βάσει του σχεδίου έκθεσης στην οποία παραπέµπει 
το άρθρο 38 παράγραφος 7 και διαβιβάζει την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους. Η 
έκθεση δηµοσιοποιείται. 

 
5. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει το πολυετές πρόγραµµα εργασίας της Αρχής και το 

διαβιβάζει προς ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή. 

 
Το πολυετές πρόγραµµα εργασίας εγκρίνεται µε την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας 
για τον προϋπολογισµό και δηµοσιοποιείται. 

 
6. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει τον ▌ προϋπολογισµό σύµφωνα µε το άρθρο 49. 
 
7. Το συµβούλιο εποπτών ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προέδρου και του 

εκτελεστικού διευθυντή και µπορεί να τους παύει από τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε 
το άρθρο 33 παράγραφος 5 ή το άρθρο 36 παράγραφος 5 αντίστοιχα. 

 
 

Άρθρο 29 
Λήψη αποφάσεων 
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1. ▌Οι αποφάσεις του συµβουλίου εποπτών λαµβάνονται από τα µέλη του µε απλή 

πλειοψηφία σύµφωνα µε την αρχή «ένα άτοµο µία ψήφος». 
 

Όσον αφορά τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 7, 7ε και 8 και όλα τα µέτρα και 
τις αποφάσεις που εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ και κατά παρέκκλιση του 
πρώτου εδαφίου, το συµβούλιο εποπτών λαµβάνει αποφάσεις µε ειδική πλειοψηφία 
των µελών του, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις. 

 
Όσον αφορά αποφάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3, για τις αποφάσεις 
που λαµβάνει η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, η απόφαση που προτείνεται από την 
οµάδα θεωρείται οριστική, εφόσον εγκριθεί µε απλή πλειοψηφία, εκτός εάν 
απορριφθεί από µέλη που αντιπροσωπεύουν µειοψηφία αρνησικυρίας των ψήφων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά µε τις µεταβατικές 
διατάξεις. 
 
Για όλες τις άλλες αποφάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3, η 
προτεινόµενη από την οµάδα απόφαση λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία των µελών 
του εποπτικού συµβουλίου σύµφωνα µε την αρχή της µιας ψήφου ανά µέλος. 

 
2. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου εποπτών συγκαλούνται από τον πρόεδρο, µε ίδια 

πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος του ενός τρίτου των µελών του, και προεδρεύονται 
από τον πρόεδρο. 

 
3. Το συµβούλιο εποπτών εγκρίνει και δηµοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισµό του. 
 
4. Ο εσωτερικός κανονισµός ορίζει λεπτοµερώς τις ρυθµίσεις που διέπουν την 

ψηφοφορία, συµπεριλαµβανοµένων, όταν απαιτείται, των κανόνων που διέπουν τις 
απαρτίες. Τα µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου και οι παρατηρητές, εκτός από τον πρόεδρο 
και τον εκτελεστικό διευθυντή, δεν παρίστανται σε συζητήσεις του συµβουλίου 
εποπτών όσον αφορά µεµονωµένους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο άρθρο 61 ή στις πράξεις στις οποίες παραπέµπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2. 

 
 

Ενότητα 2 
∆ιοικητικό συµβούλιο 

 
Άρθρο 30 
Σύνθεση 

 
1. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται από τον πρόεδρο ▌ και έξι άλλα µέλη του 

συµβουλίου εποπτών, που εκλέγονται από τα µέλη του συµβουλίου εποπτών µε 
δικαίωµα ψήφου.  
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Για κάθε µέλος εκτός από τον πρόεδρο υπάρχει ένα αναπληρωµατικό µέλος, το οποίο 
µπορεί να αντικαθιστά το µέλος του διοικητικού συµβουλίου, αν το εν λόγω µέλος 
κωλύεται να παραστεί.  

 
Η θητεία των µελών που εκλέγονται από το συµβούλιο εποπτών διαρκεί δυόµιση έτη. 
Μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. Η σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου είναι ισόρροπη 
και αναλογική και αντικατοπτρίζει την Ένωση στο σύνολό της. Οι εντολές 
αλληλεπικαλύπτονται και εφαρµόζεται ρύθµιση εκ περιτροπής. 

 
2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων 

µελών. Κάθε µέλος διαθέτει µία ψήφο.  
 
Ο εκτελεστικός διευθυντής και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής συµµετέχουν στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

 
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής έχει δικαίωµα ψήφου για θέµατα που αναφέρονται 
στο άρθρο 49. 

 
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει και δηµοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισµό του.  

 
3. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο µε ίδια 

πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος τουλάχιστον του ενός τρίτου των µελών του, και 
προεδρεύονται από τον πρόεδρο. 

 
Το διοικητικό συµβούλιο συνέρχεται πριν από κάθε συνεδρίαση του συµβουλίου 
εποπτών καθώς και όποτε άλλοτε κρίνεται σκόπιµο. Συνέρχεται για να συνεδριάσει 
τουλάχιστον πέντε φορές το χρόνο ▌. 

 
4. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δύνανται, µε την επιφύλαξη του εσωτερικού 

κανονισµού, να επικουρούνται από συµβούλους ή εµπειρογνώµονες. Τα µέλη χωρίς 
δικαίωµα ψήφου εκτός από τον εκτελεστικό διευθυντή δεν παρίστανται σε 
συζητήσεις του διοικητικού συµβουλίου σχετικά µε µεµονωµένους συµµετέχοντες σε 
χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

 
 

Άρθρο 31 
Ανεξαρτησία 

 
Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειµενικά αποκλειστικά 
και µόνο υπέρ του συµφέροντος της Ένωσης στο σύνολό της και δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από θεσµικά όργανα ή φορείς της Ένωσης, από την κυβέρνηση κάποιου κράτους 
µέλους ή από οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 
 
Τόσο τα κράτη µέλη, όσο και τα θεσµικά όργανα ή οι φορείς της Ένωσης και λοιποί 
δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς απέχουν από οποιασδήποτε προσπάθεια επηρεασµού των 
µελών του συµβουλίου εποπτών. 
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Άρθρο 32 
Καθήκοντα 

 
1. Το διοικητικό συµβούλιο εξασφαλίζει ότι η Αρχή εκπληρώνει την αποστολή της και 

εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 
 
2. Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στο συµβούλιο εποπτών ετήσιο και πολυετές 

πρόγραµµα εργασίας προς έγκριση. 
 
3. Το διοικητικό συµβούλιο ασκεί τις σχετικές µε τον προϋπολογισµό εξουσίες του 

σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50. 
 
4. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει το σχέδιο πολιτικής προσωπικού της Αρχής και, 

σύµφωνα µε το άρθρο 54 παράγραφος 2, τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή 
του κανονισµού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (εφεξής «Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης»). 

 
5. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τις ειδικές διατάξεις σχετικά µε το δικαίωµα 

πρόσβασης στα έγγραφα της Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 58. 
 
6 Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στο Συµβούλιο Εποπτών, προς έγκριση ετήσια 

έκθεση των δραστηριοτήτων της Αρχής, η οποία περιλαµβάνει και τα καθήκοντα του 
προέδρου, βάσει του σχεδίου έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 7▌. 

 
7. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει και δηµοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισµό του. 
 
8. Το διοικητικό συµβούλιο διορίζει και παύει τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών 

σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφοι 3 και 5. 
 
 

Ενότητα 3 
Πρόεδρος 

 
Άρθρο 33 

∆ιορισµός και καθήκοντα 
 
1. Η Αρχή εκπροσωπείται από τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος επαγγελµατίας 

πλήρους απασχόλησης. 
 

Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία της εργασίας του συµβουλίου 
εποπτών και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συµβουλίου εποπτών και του 
διοικητικού συµβουλίου. 

 
2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το συµβούλιο εποπτών µε κριτήρια τα προσόντα, τις 

ικανότητες, τις γνώσεις του για τους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 
και τις αγορές, και την πείρα του σχετικά µε τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία και 
ρύθµιση, µετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής. 
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 Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του και το αργότερο ένα µήνα µετά την 
επιλογή του από το συµβούλιο εποπτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί, µετά 
από ακρόαση του υποψηφίου που επελέγη από το συµβούλιο εποπτών, να 
διαφωνήσει µε τον διορισµό του επιλεγέντος υποψηφίου. 

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

 
3. Η θητεία του προέδρου διαρκεί πέντε έτη και είναι άπαξ ανανεώσιµη. 
 
4. Κατά το εννεάµηνο που προηγείται της λήξης της πενταετούς θητείας του προέδρου, το 

συµβούλιο εποπτών αποτιµά: 
 

α) τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη θητεία και τον τρόπο µε τον 
οποίο επιτεύχθηκαν· 

 
β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της Αρχής για τα επόµενα έτη. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη την αποτίµηση, το συµβούλιο εποπτών µπορεί να παρατείνει τη 
θητεία του προέδρου άπαξ, µε την επιφύλαξη επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

 
5. Ο πρόεδρος µπορεί να παυθεί από τα καθήκοντά του µόνο από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο µετά από λήψη απόφασης του συµβουλίου εποπτών ▌. 
 

Ο πρόεδρος δεν µπορεί να εµποδίσει το συµβούλιο εποπτών να συζητήσει θέµατα 
σχετικά µε τον πρόεδρο, µεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάγκη αποµάκρυνσής του, και 
δεν συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε αυτό το θέµα. 

 
 

Άρθρο 34 
Ανεξαρτησία 

 
Με την επιφύλαξη του ρόλου του συµβουλίου εποπτών όσον αφορά τα καθήκοντα του 
προέδρου, ο τελευταίος δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από κοινοτικά ενωσιακά θεσµικά 
όργανα ή φορείς, από την κυβέρνηση κάποιου κράτους µέλους ή από οποιονδήποτε άλλο 
δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 
 
Τα κράτη µέλη, τα θεσµικά όργανα της Ένωσης και οιοσδήποτε δηµόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας δεν επιδιώκουν να επηρεάσουν τον πρόεδρο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του. 
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης στον οποίο παραπέµπει το άρθρο 
54, ο πρόεδρος, µετά τη λήξη της θητείας του, εξακολουθεί να δεσµεύεται από την 
υποχρέωση να συµπεριφέρεται µε ακεραιότητα και διακριτικότητα σε σχέση µε την 
αποδοχή ορισµένων θέσεων και ευεργετηµάτων. 
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Άρθρο 35 
Έκθεση 

 
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο 

ή από τον αναπληρωτή, να προβεί σε δήλωση, σεβόµενα πλήρως την ανεξαρτησία του. 
Ο πρόεδρος καταθέτει ▌ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντά σε 
οιεσδήποτε ερωτήσεις των µελών του, οποτεδήποτε του ζητηθεί. 

 
2. Ο πρόεδρος υποβάλλει γραπτή έκθεση πεπραγµένων σχετικά µε τις κύριες 

δραστηριότητες της Αρχής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν του ζητηθεί, και 
τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν προβεί στην δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

 
2α. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 7α έως 7ε, τα άρθρα 8, 9, 

10, 11α και 18, η έκθεση περιλαµβάνει επίσης οιαδήποτε σχετική πληροφορία 
ζητηθεί σε βάση ad hoc από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 
 

Ενότητα 4 
Εκτελεστικός διευθυντής 

 
Άρθρο 36 
∆ιορισµός 

 
1. Την Αρχή διοικεί ο εκτελεστικός διευθυντής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος 

επαγγελµατίας πλήρους απασχόλησης.  
 
2. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το συµβούλιο εποπτών µε κριτήρια τα 

προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του για τους συµµετέχοντες στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές και τις αγορές και την πείρα του σχετικά µε τη 
χρηµατοπιστωτική εποπτεία και ρύθµιση, µετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής και 
ύστερα από επικύρωση εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
3. Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή διαρκεί πέντε έτη και είναι άπαξ ανανεώσιµη. 
 
4. Κατά το εννεάµηνο που προηγείται της λήξης της πενταετούς θητείας του εκτελεστικού 

διευθυντή, το συµβούλιο εποπτών αξιολογεί συγκεκριµένα: 
 

α) τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη θητεία και τον τρόπο µε τον 
οποίο επιτεύχθηκαν· 

 
β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της Αρχής για τα επόµενα έτη. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση, το συµβούλιο εποπτών µπορεί να παρατείνει τη 
θητεία του εκτελεστικού διευθυντή άπαξ. 

 
5. Ο εκτελεστικός διευθυντής µπορεί να παυθεί µόνο µε απόφαση του συµβουλίου 

εποπτών. 
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Άρθρο 37 

Ανεξαρτησία 
 
1. Με την επιφύλαξη αντιστοίχως των ρόλων του διοικητικού συµβουλίου και του 

συµβουλίου εποπτών όσον αφορά τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή, ο 
εκτελεστικός διευθυντής δεν ζητεί ούτε λαµβάνει οδηγίες από κυβέρνηση, αρχή, 
οργανισµό ή πρόσωπο εκτός της Αρχής. 

 
1α. Τα κράτη µέλη, τα θεσµικά όργανα και οι φορείς της Ένωσης και οιοσδήποτε 

δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας δεν επιδιώκουν να επηρεάσουν τον εκτελεστικό 
διευθυντή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 
 Σύµφωνα µε τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης στον οποίο παραπέµπει το 

άρθρο 54, ο εκτελεστικός διευθυντής συνεχίζει µετά την αποχώρησή του από την 
υπηρεσία να δεσµεύεται από την υποχρέωση να συµπεριφέρεται µε ακεραιότητα και 
διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή ορισµένων θέσεων και ευεργετηµάτων. 

 
 

Άρθρο 38 
Καθήκοντα 

 
1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση της Αρχής και 

προετοιµάζει το έργο του διοικητικού συµβουλίου. 
 
2. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του ετήσιου 

προγράµµατος εργασίας της Αρχής υπό την καθοδήγηση του συµβουλίου εποπτών και 
υπό τον έλεγχο του διοικητικού συµβουλίου. 

 
3. Ο εκτελεστικός διευθυντής λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, ιδίως την έκδοση εσωτερικών 

διοικητικών εντολών και τη δηµοσίευση ανακοινώσεων, για να εξασφαλίσει τη 
λειτουργία της Αρχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

 
4. Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει πολυετές πρόγραµµα εργασίας, όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 32 παράγραφος 2. 
 
5. Κάθε έτος, ως τις 30 Ιουνίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ετοιµάζει πρόγραµµα εργασίας 

για το επόµενο έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2. 
 
6. Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει προσχέδιο προϋπολογισµού της Αρχής, 

σύµφωνα µε το άρθρο 49 και εκτελεί τον προϋπολογισµό της Αρχής σύµφωνα µε το 
άρθρο 50. 

 
7. Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής συντάσσει σχέδιο ▌ ετήσιας έκθεσης που 

περιλαµβάνει µία ενότητα για τις ρυθµιστικές και εποπτικές δραστηριότητες της Αρχής 
και µία ενότητα για θέµατα δηµοσιονοµικής και διοικητικής φύσης. 

 
8. Όσον αφορά το προσωπικό της Αρχής, ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τις εξουσίες 
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που ορίζονται στο άρθρο 54 και διαχειρίζεται τα θέµατα προσωπικού. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
 

ΚΟΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 
 

▌ 
 
 

Ενότητα 2 
Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 

 
Άρθρο 40 
Σύσταση 

 
1. Συγκροτείται Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. 
 
2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουµ, εντός του οποίου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά 

και στενά και εξασφαλίζει διατοµεακή συνέπεια µε την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων), και συγκεκριµένα: 

 
– τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων· 

 
– τη λογιστική και το λογιστικό έλεγχο· 

 
– τις µικροπροληπτικές αναλύσεις των διατοµεακών εξελίξεων, τους κινδύνους 

και τα τρωτά σηµεία για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα· 
 

– τα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές· 
 
– τα µέτρα για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες· και 
 
– την ανταλλαγή πληροφοριών µε το ΕΣΣΚ και την ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ 

του ΕΣΣΚ και των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.  
 
3. Η Μικτή Επιτροπή διαθέτει ειδικό προσωπικό αποσπασµένο από τις τρεις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές το οποίο εκτελεί χρέη γραµµατείας. Η Αρχή 
συνεισφέρει επαρκείς πόρους για ▌διοικητικές δαπάνες, δαπάνες υποδοµής και 
λειτουργικές δαπάνες. 

 
4. Σε περίπτωση που συµµετέχων σε χρηµατοπιστωτική αγορά εκτείνεται σε 

διαφορετικούς τοµείς, η Μικτή Επιτροπή επιλύει τις διαφωνίες σύµφωνα µε το 
άρθρο 42. 
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Άρθρο 41 
Σύνθεση 

 
1. Η Μικτή Επιτροπή αποτελείται από τους ▌προέδρους των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 

Αρχών και, ανάλογα µε την περίπτωση, τον πρόεδρο υποεπιτροπής συγκροτούµενης 
βάσει του άρθρου 43. 

 
2. Στις συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής ▌καθώς και των υποεπιτροπών που 

αναφέρονται στο άρθρο 43 προσκαλούνται ως παρατηρητές ο εκτελεστικός διευθυντής, 
ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής και το ΕΣΣΚ. 

 
3. Ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής ▌ορίζεται ετησίως εκ περιτροπής µεταξύ των 

προέδρων της Αρχής, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων 
και Επαγγελµατικών Συντάξεων). Ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής είναι 
αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ. 

 
4. Η Μικτή Επιτροπή ▌εγκρίνει και δηµοσιοποιεί το δικό της εσωτερικό κανονισµό. Ο 

κανονισµός αυτός µπορεί να ορίζει επιπλέον συµµετέχοντες στις συνεδριάσεις της 
Μικτής Επιτροπής. 

 
Η Μικτή Επιτροπή ▌συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά το δίµηνο. 
 
 

Άρθρο 42 
Κοινές θέσεις και κοινές πράξεις 

 
Εφόσον είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο των καθηκόντων της που ορίζονται στο Κεφάλαιο II, και 
ιδίως όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας 2002/87/EΚ, η Αρχή καταλήγει σε κοινές θέσεις 
µε την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων) και µε την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), 
ανάλογα µε την περίπτωση. 
 
Οι πράξεις βάσει των άρθρων 7, 9, 10, ή 11 του παρόντος κανονισµού που αφορούν την 
εφαρµογή της οδηγίας 2002/87/EΚ και κάθε άλλης πράξης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 
1 παράγραφος 2, που εµπίπτει επίσης στο πεδίο αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων) ή της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), εγκρίνονται από την Αρχή, 
την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων) και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), ανάλογα 
µε την περίπτωση, παράλληλα. 

 
 

Άρθρο 43 
Υποεπιτροπές 

 
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 42, συστήνεται στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής 
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υποεπιτροπή χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων ▌. 
 
2. Η εν λόγω υποεπιτροπή συγκροτείται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 41 

παράγραφος 1 και από έναν υψηλόβαθµο εκπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος, 
προερχόµενο από το εν ενεργεία προσωπικό της οικείας αρµόδιας αρχής. 

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

Μικτής Επιτροπής ▌. 
 
4. Η Μικτή Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί και άλλες υποεπιτροπές. 
 
 

Ενότητα 3 
Συµβούλιο προσφυγών 

 
Άρθρο 44 

Σύνθεση και λειτουργία 
 
1. Το συµβούλιο προσφυγών είναι κοινός φορέας των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών 

Αρχών. 
 
2. Το συµβούλιο προσφυγών περιλαµβάνει έξι τακτικά και έξι αναπληρωµατικά µέλη, τα 

οποία είναι πρόσωπα υψίστης εντιµότητας µε αποδεδειγµένο ιστορικό σχετικών 
γνώσεων και επαγγελµατικής και εποπτικής πείρας αρκούντως υψηλού επιπέδου 
στους τοµείς των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, των επαγγελµατικών 
συντάξεων, κινητών αξιών και αγορών ή λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 
αποκλειόµενου του εν ενεργεία προσωπικού των αρµόδιων αρχών ή άλλων εθνικών ή 
ενωσιακών οργάνων που συµµετέχουν στις δραστηριότητες της Αρχής. Το συµβούλιο 
προσφυγών διαθέτει επαρκή νοµική κατάρτιση προκειµένου να παρέχει έγκυρες 
νοµικές συµβουλές ως προς τη νοµιµότητα του τρόπου µε τον οποίο η Αρχή ασκεί τα 
καθήκοντά της. 

 
Το συµβούλιο προσφυγών ορίζει τον πρόεδρό του. 
 

▌ 
 
3. ∆υο µέλη του συµβουλίου προσφυγών και δυο αναπληρωµατικά ορίζει το διοικητικό 

συµβούλιο της αρχής από συνοπτικό κατάλογο τον οποίο προτείνει η Επιτροπή, µετά 
από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µετά από διαβούλευση µε το 
συµβούλιο εποπτών.  

 
Τα υπόλοιπα µέλη ορίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΑΕΣ] 
και τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΤ].  
 

4. Η θητεία των µελών του συµβουλίου προσφυγών διαρκεί πέντε έτη. Η θητεία αυτή 
µπορεί να ανανεωθεί άπαξ. 
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5. Μέλος του συµβουλίου προσφυγών, το οποίο ορίστηκε από το διοικητικό συµβούλιο 
της Αρχής, δεν είναι δυνατό να παυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, εκτός αν 
κριθεί ένοχος για σοβαρό παράπτωµα και το διοικητικό συµβούλιο λάβει σχετική 
απόφαση, αφού προηγουµένως διαβουλευτεί µε το συµβούλιο εποπτών. 

 
5α. Οι αποφάσεις του συµβουλίου προσφυγών λαµβάνονται µε πλειοψηφία τουλάχιστον 

τεσσάρων από τα έξι µέλη του. Στην περίπτωση που ασκείται προσφυγή που εµπίπτει 
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, η εν λόγω πλειοψηφία των 
τεσσάρων µελών περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα από τα δύο µέλη του συµβουλίου 
προσφυγών που όρισε η Αρχή. 

 
5β. Το συµβούλιο προσφυγών συγκαλείται από τον πρόεδρό του όποτε παραστεί ανάγκη. 
 
6. Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) και η 

Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων) εξασφαλίζουν επαρκή επιχειρησιακή και γραµµατειακή υποστήριξη του 
συµβουλίου προσφυγών µέσω της Μικτής Επιτροπής. 

 
 

Άρθρο 45 
Ανεξαρτησία και αµεροληψία 

 
1. Τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών είναι ανεξάρτητα κατά τη λήψη των αποφάσεών 

τους. ∆εν δεσµεύονται από οδηγίες. ∆εν επιτρέπεται να εκτελούν άλλα καθήκοντα στην 
Αρχή, στο διοικητικό της συµβούλιο ή στο συµβούλιο εποπτών της.  

 
2. Τα µέλη των συµβουλίων προσφυγών δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε εκδίκαση 

προσφυγής στην οποία έχουν προσωπικό συµφέρον, ή στην οποία είχαν προηγουµένως 
παρέµβει ως αντιπρόσωποι ενός διαδίκου, ή εάν συνέπραξαν στην απόφαση κατά της 
οποίας στρέφεται η προσφυγή. 

 
3. Εάν µέλος του συµβουλίου προσφυγών κρίνει ότι κάποιο άλλο µέλος δεν πρέπει να 

συµµετάσχει στην εκδίκαση προσφυγής για έναν από τους λόγους που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ενηµερώνει σχετικά το 
συµβούλιο προσφυγών. 

 
4. Οποιοδήποτε µέρος της εκδίκασης προσφυγής µπορεί να έχει αντίρρηση σχετικά µε τη 

συµµετοχή µέλους του συµβουλίου προσφυγών για κάποιον από τους λόγους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ή αν υπάρχουν υποψίες για µεροληπτική 
στάση.  

 
Η ένσταση δεν µπορεί να βασίζεται στην εθνικότητα µελών, ούτε είναι παραδεκτή αν, 
έχοντας επίγνωση του λόγου ένστασης, το µέρος της εκδίκασης της προσφυγής προέβη 
παρόλα αυτά σε άλλο διαδικαστικό βήµα, και όχι στην ένσταση στη σύνθεση του 
συµβουλίου προσφυγών. 

 
5. Το συµβούλιο προσφυγών αποφασίζει για τα ληπτέα µέτρα στις περιπτώσεις των 

παραγράφων 1 και 2 χωρίς τη συµµετοχή του εν λόγω µέλους.  
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Για τη λήψη της εν λόγω απόφασης, το εν λόγω µέλος αντικαθίσταται στο συµβούλιο 
προσφυγών από το αναπληρωµατικό µέλος του, εκτός αν και το αναπληρωµατικό 
µέλος βρίσκεται σε παρόµοια κατάσταση. Αν συµβεί αυτό, ο πρόεδρος ορίζει ως 
αντικαταστάτη κάποιο από τα διαθέσιµα αναπληρωµατικά µέλη. 

 
6. Τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών δεσµεύονται να ενεργούν ανεξάρτητα και υπέρ 

του δηµοσίου συµφέροντος. 
 

Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν δήλωση δεσµεύσεων και δήλωση συµφερόντων, όπου 
δηλώνουν είτε την απουσία κάθε συµφέροντος που µπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την 
ανεξαρτησία τους, είτε κάθε άµεσο ή έµµεσο συµφέρον που µπορεί να θεωρηθεί ότι 
θίγει την ανεξαρτησία τους.  

 
Οι δηλώσεις αυτές γίνονται δηµοσίως, κάθε έτος και εγγράφως. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 
Άρθρο 46 
Προσφυγές 

 
1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των αρµόδιων αρχών, 

µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης της Αρχής αναφερόµενης στα άρθρα 9, 
10 και 11 και οποιαδήποτε άλλης απόφασης που ελήφθη από την Αρχή σύµφωνα µε τις 
πράξεις στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η οποία απευθύνεται στο εν 
λόγω πρόσωπο, ή κατά απόφασης η οποία, παρότι έχει τη µορφή απόφασης 
απευθυνόµενης προς κάποιο άλλο πρόσωπο, αφορά άµεσα και µεµονωµένα το εν λόγω 
πρόσωπο. 

 
2. Η προσφυγή, συνοδευόµενη από το αιτιολογικό της υπόµνηµα, υποβάλλεται εγγράφως 

στην Αρχή εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόµενο 
ή, ελλείψει κοινοποίησης, από την ηµέρα που η Αρχή δηµοσίευσε την απόφασή της.  

 
Το συµβούλιο προσφυγών αποφασίζει επί της προσφυγής εντός δυο µηνών από την 
κατάθεσή της. 
 

3. Προσφυγή που ασκείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσµα. 

 
Ωστόσο, το συµβούλιο προσφυγών µπορεί να αναστείλει την εφαρµογή της 
προσβαλλόµενης απόφασης, εάν κρίνει ότι το απαιτούν οι περιστάσεις. 

 
4. Εφόσον η προσφυγή είναι παραδεκτή, το συµβούλιο προσφυγών εξετάζει αν είναι 

βάσιµη. Καλεί τους διαδίκους ▌ να υποβάλουν, εντός καθορισµένης προθεσµίας, 
παρατηρήσεις επί των κοινοποιήσεων που τους έχει απευθύνει ή επί των ανακοινώσεων 
που προέρχονται από τους λοιπούς διαδίκους. Οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους προφορικά. 
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5. Το συµβούλιο προσφυγών µπορεί να επιβεβαιώσει την απόφαση που έλαβε το 

αρµόδιο όργανο της Αρχής, ή ▌να παραπέµψει την υπόθεση στο αρµόδιο όργανο της 
Αρχής. Το όργανο αυτό δεσµεύεται από την απόφαση του συµβουλίου προσφυγών και 
εγκρίνει τροποποιηµένη απόφαση σχετικά µε την εν λόγω υπόθεση. 

 
6. Το συµβούλιο προσφυγών εγκρίνει και δηµοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισµό του. 
 
7. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το συµβούλιο προσφυγών είναι αιτιολογηµένες και 

δηµοσιοποιούνται από την Αρχή. 
 
 

Άρθρο 47 
 

Προσφυγές ενώπιον του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
1. Είναι δυνατή η προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 263 ΣΛΕΕ, κατά απόφασης του συµβουλίου προσφυγών ή, σε 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του συµβουλίου 
προσφυγών, της Αρχής. 

 
1α. Τα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα της Ένωσης, καθώς και οιοδήποτε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο µπορούν να καταθέτουν απευθείας προσφυγή στο ∆ικαστήριο κατά 
αποφάσεων της Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 263 ΣΛΕΕ. 

 
2. Σε περίπτωση που η Αρχή έχει υποχρέωση να ενεργήσει και δεν λαµβάνει απόφαση, 

µπορεί να ασκηθεί προσφυγή επί παραλείψει ενώπιον του ▌∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε 
το άρθρο 265 ΣΛΕΕ. 

 
3. Η Αρχή υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθεί µε την απόφαση 

του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 48 
Προϋπολογισµός της Αρχής 

 
1. Τα έσοδα της Αρχής, που είναι ευρωπαϊκός φορέας σύµφωνα µε το άρθρο 185 του 

κανονισµού του Συµβουλίου αριθ. 1605/2002, συνίστανται βασικά σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό των εξής: 

 
α) υποχρεωτικές εισφορές ▌των εθνικών δηµόσιων αρχών οι οποίες είναι αρµόδιες 

για την εποπτεία συµµετεχόντων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, οι οποίες 
καταβάλλονται σύµφωνα µε τύπο που βασίζεται στη στάθµιση των ψήφων ως 
έχει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά µε τις 
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µεταβατικές διατάξεις το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στη ΣΛΕΕ. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το άρθρο 3 
παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις 
θα συνεχίσει να εφαρµόζεται πέραν της προβλεπόµενης προθεσµίας της 31ης 
Οκτωβρίου 2014. 

 
β) επιχορήγηση από την Ένωση, που εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (τµήµα της Επιτροπής)· 
 
γ) τυχόν τέλη που καταβάλλονται στην Αρχή, στις περιπτώσεις που ορίζονται στις 

σχετικές πράξεις του δικαίου της Ένωσης. 
 
2. Οι δαπάνες της Αρχής περιλαµβάνουν, τουλάχιστον, τις δαπάνες προσωπικού, τις 

αµοιβές, τις διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες υποδοµής επαγγελµατικής κατάρτισης 
και τις λειτουργικές δαπάνες. 

 
3. Τα έσοδα και οι δαπάνες ισοσκελίζονται. 
 
4. Για κάθε οικονοµικό έτος, που αντιστοιχεί στο ηµερολογιακό έτος, για όλα τα έσοδα 

και τις δαπάνες της Αρχής πραγµατοποιούνται προβλέψεις που εµφανίζονται στον 
προϋπολογισµό της Αρχής. 

 
 

Άρθρο 49 
Κατάρτιση του προϋπολογισµού 

 
1. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει για το 

επόµενο οικονοµικό έτος κατάσταση προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών και 
διαβιβάζει αυτό το προσχέδιο προϋπολογισµού, συνοδευόµενο από οργανόγραµµα, στο 
διοικητικό συµβούλιο και στο συµβούλιο εποπτών. Κάθε έτος, βάσει του προσχεδίου 
που καταρτίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή και εγκρίνεται από το διοικητικό 
συµβούλιο, το συµβούλιο εποπτών συντάσσει κατάσταση προβλεπόµενων εσόδων και 
δαπανών της Αρχής για το επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, 
συνοδευόµενη από σχέδιο οργανογράµµατος, διαβιβάζεται από το συµβούλιο εποπτών 
στην Επιτροπή µέχρι τις 31 Μαρτίου. Πριν από την έκδοση της κατάστασης 
προβλέψεων, το σχέδιο που κατάρτισε ο εκτελεστικός διευθυντής εγκρίνεται από το 
διοικητικό συµβούλιο. 

 
2. Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, (αποκαλούνται εφεξής «αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή»), µαζί µε το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
3. Βάσει της εν λόγω κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο του 

γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες 
για το οργανόγραµµα, και το ποσό της επιδότησης που θα επιβαρύνει το γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τα άρθρα 313 και 314 ΣΛΕΕ. 
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4. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει το οργανόγραµµα για την Αρχή. Η 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για την επιδότηση της 
Αρχής.  

 
5. Ο προϋπολογισµός της Αρχής εγκρίνεται από το συµβούλιο εποπτών. Καθίσταται 

οριστικός µετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρµόζεται αναλόγως. 

 
6. Το συντοµότερο δυνατό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γνωστοποιεί στην αρµόδια για τον 

προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή του να εκτελέσει έργο που µπορεί να έχει 
σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού του, 
ιδίως όταν πρόκειται για έργα σχετικά µε ακίνητα, όπως µίσθωση ή αγορά ακινήτων. 
Επίσης, πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή. Σε περίπτωση που ένα από τα δύο σκέλη 
της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής προτίθεται να εκδώσει γνώµη, εντός δυο 
εβδοµάδων από τη λήψη των πληροφοριών για το έργο γνωστοποιεί στην Αρχή την 
πρόθεσή του να εκδώσει την εν λόγω γνώµη. Αν δεν υπάρξει απάντηση, η Αρχή µπορεί 
να προχωρήσει στην εκτέλεση της προγραµµατισµένης ενέργειας. 

 
Για το πρώτο έτος λειτουργίας της Αρχής, το οποίο λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, η 
χρηµατοδότηση της Αρχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται σε συµφωνία της 
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής όπως προβλέπεται στο σηµείο 47 της 
∆ιοργανικής Συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και 
τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση. 
 

 
Άρθρο 50 

Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισµού 
 
1. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενεργεί ως διατάκτης και εκτελεί τον προϋπολογισµό της 

Αρχής. 
 
2. Μέχρι την 1η Μαρτίου µετά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, ο υπόλογος της Αρχής 

διαβιβάζει στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς 
λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική 
διαχείριση του οικονοµικού έτους. Επίσης, ο υπόλογος της Αρχής διαβιβάζει την 
έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση στα µέλη του συµβουλίου 
εποπτών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο µέχρι τις 31 Μαρτίου του 
επόµενου έτους. 

 
Στη συνέχεια ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς των 
θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών σύµφωνα µε το άρθρο 128 
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/20021 του Συµβουλίου (εφεξής 
«∆ηµοσιονοµικός κανονισµός»). 
 

3. Αφού λάβει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τους προσωρινούς 
λογαριασµούς της Αρχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του 

                                                 
1  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. 
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∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού, ο εκτελεστικός διευθυντής, ενεργώντας µε δική του 
ευθύνη, καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασµούς της Αρχής και τους διαβιβάζει για 
γνωµοδότηση στο διοικητικό συµβούλιο. 

 
4. Το διοικητικό συµβούλιο αποφαίνεται επί των οριστικών λογαριασµών της Αρχής. 
 
5. Μέχρι την 1η Ιουλίου µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής 

διαβιβάσει τους εν λόγω οριστικούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από τη γνώµη του 
διοικητικού συµβουλίου, στα µέλη του συµβουλίου εποπτών, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 
6. Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται. 
 
7. Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο απάντηση επί των παρατηρήσεών του. Επίσης διαβιβάζει αντίγραφο της εν 
λόγω απάντησης στο διοικητικό συµβούλιο και στην Επιτροπή. 

 
8. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από αίτηµα 

του τελευταίου και όπως προβλέπεται στο άρθρο 146 παράγραφος 3 του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού, κάθε στοιχείο που απαιτείται για την εύρυθµη διεξαγωγή 
της διαδικασίας απαλλαγής για το υπόψη οικονοµικό έτος. 

 
9. Πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από 

σύσταση του Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, απαλλάσσει την Αρχή 
για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους Ν περιλαµβανοµένων 
των εσόδων από τον Γενικό Προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
αρµόδιων αρχών. 

 
 

Άρθρο 51 
∆ηµοσιονοµικοί κανόνες 

 
Οι δηµοσιονοµικοί κανόνες που ισχύουν για την Αρχή εγκρίνονται από το διοικητικό 
συµβούλιο µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από τον κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/20021 της Επιτροπής, εκτός αν 
αυτό απαιτούν οι συγκεκριµένες ανάγκες λειτουργίας της Αρχής και µόνο µε την 
προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής. 
 
 

Άρθρο 52 
Μέτρα για την καταπολέµηση της απάτης 

 
1. Για την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης πράξης, 

εφαρµόζονται στην Αρχή χωρίς κανένα περιορισµό οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1073/1999. 

 

                                                 
1 EE L 357, 31.12.2002, σ. 72. 
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2. Η Αρχή προσχωρεί στη ∆ιοργανική Συµφωνία της 25ης Μαΐου 1999 µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες που 
πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 
(OLAF)1 και εγκρίνει άµεσα τις ενδεδειγµένες διατάξεις που ισχύουν για όλο το 
προσωπικό της Αρχής. 

 
3. Οι αποφάσεις σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, καθώς και οι συµφωνίες και εκτελεστικές 

πράξεις που απορρέουν από αυτές, προβλέπουν ρητά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η 
OLAF µπορούν να διεξάγουν, εφόσον είναι αναγκαίο, επιτόπιους ελέγχους µεταξύ των 
αποδεκτών των κονδυλίων που εκταµιεύονται από την Αρχής και του προσωπικού που 
είναι αρµόδιο για τη διάθεση των εν λόγω κονδυλίων. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 53 
Προνόµια και ασυλίες 

 
Για την Αρχή και το προσωπικό της ισχύει το πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
 

Άρθρο 54 
Προσωπικό 

 
1. Για το προσωπικό της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένου του εκτελεστικού διευθυντή και 

του προέδρου της, ισχύουν ο Κανονισµός υπηρεσιακής καταστάσεως, οι όροι 
απασχόλησης του λοιπού προσωπικού και οι κανόνες που θέσπισαν από κοινού τα 
θεσµικά όργανα της Ένωσης για την εφαρµογή των ανωτέρω πράξεων. 

 
2. Το διοικητικό συµβούλιο, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα 

εφαρµογής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισµού υπηρεσιακής 
καταστάσεως. 

 
3. Όσον αφορά το προσωπικό της, η Αρχή ασκεί τις εξουσίες που παρέχουν στην αρχή 

διορισµού ο Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης και στην αρχή την εξουσιοδοτηµένη 
να συνάπτει συµβάσεις οι όροι για το λοιπό προσωπικό. 

 
4. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει διατάξεις που επιτρέπουν την απόσπαση στην Αρχή 

εθνικών εµπειρογνωµόνων από κράτη µέλη. 
 
 
 

                                                 
1 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 15. 
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Άρθρο 55 
Ευθύνη της Αρχής 

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

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

 
2. Η προσωπική οικονοµική και πειθαρχική ευθύνη του προσωπικού της Αρχής έναντι της 

Αρχής διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό της Αρχής. 
 
 

Άρθρο 56 
Υποχρέωση τήρησης επαγγελµατικού απορρήτου 

 
1. Τα µέλη του συµβουλίου εποπτών και του διοικητικού συµβουλίου, ο εκτελεστικός 

διευθυντής και µέλη του προσωπικού της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων υπαλλήλων 
από κράτη µέλη οι οποίοι έχουν αποσπαστεί προσωρινά και όλων των υπόλοιπων 
προσώπων που εκτελούν εργασίες για την Αρχή βάσει σύµβασης, υπόκεινται στις 
απαιτήσεις τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου σύµφωνα µε το άρθρο 339 της 
ΣΛΕΕ και τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας της Ένωσης, ακόµη και µετά την 
παύση των καθηκόντων τους.  

 
Στους ανωτέρω εφαρµόζεται το άρθρο 16 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. 

 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης στον οποίο παραπέµπει το 
άρθρο 54, το προσωπικό, µετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία, εξακολουθεί 
να δεσµεύεται από την υποχρέωση να συµπεριφέρεται µε ακεραιότητα και 
διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή ορισµένων θέσεων και ευεργετηµάτων. 

 
 Τα κράτη µέλη, τα θεσµικά όργανα ή οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 

λοιποί δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς δεν επιδιώκουν να επηρεάσουν τα µέλη της 
Αρχής. 

 
2. Με την επιφύλαξη περιπτώσεων που διέπονται από το ποινικό δίκαιο, κάθε 

εµπιστευτική πληροφορία που λαµβάνουν πρόσωπα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, παρά µόνο υπό περιληπτική ή συγκεντρωτική µορφή, 
έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η αναγνώριση µεµονωµένων συµµετεχόντων σε 
χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

 
Επιπλέον, η υποχρέωση που απορρέει από την παράγραφο 1 και από το πρώτο εδάφιο 
της παρούσας παραγράφου δεν εµποδίζει την Αρχή και τις εθνικές εποπτικές αρχές να 
χρησιµοποιούν τις πληροφορίες για την επιβολή των πράξεων στην οποία παραπέµπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2, και ειδικότερα στις δικαστικές διαδικασίες τις σχετικές µε 
την έκδοση αποφάσεων. 

 
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εµποδίζουν την αρχή να ανταλλάσσει 
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πληροφορίες µε εθνικές εποπτικές αρχές σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και µε τη 
λοιπή ενωσιακή νοµοθεσία που ισχύει για τους συµµετέχοντες σε χρηµατοπιστωτικές 
αγορές. 

 
 Οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται στους όρους για το επαγγελµατικό απόρρητο που 

ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2. Στον εσωτερικό κανονισµό της η Αρχή ορίζει τις 
πρακτικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή των κανόνων εµπιστευτικότητας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 

 
4. Η Αρχή εφαρµόζει την απόφαση (ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 2001/844/ΕΚ/ΕΚΑΧ/ 

Ευρατόµ της Επιτροπής, της 29ης Νοεµβρίου 2001, για την τροποποίηση του 
εσωτερικού κανονισµού της1. 

 
 

Άρθρο 57 
Προστασία δεδοµένων 

 
Ο παρών κανονισµός ισχύει µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών 
αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε την 
οδηγία 95/46/EΚ ή των υποχρεώσεων της Αρχής αναφορικά µε την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αρ. 45/2001 κατά την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών της. 

 
 

Άρθρο 58 
Πρόσβαση σε έγγραφα 

 
1. Για τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της η Αρχή ισχύει ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 

1049/2001. 
 
2. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει πρακτικά µέτρα για την εφαρµογή του κανονισµού 

(ΕΚ) αρ. 1049/2001 ως τις 31 Μαΐου 2011. 
 
3. Οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στο διαµεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον 
του ∆ικαστηρίου, µετά από προσφυγή στο συµβούλιο προσφυγών, εφόσον αυτή 
προβλέπεται, υπό τους όρους των άρθρων 228 και 263 της ΣΛΕΕ αντιστοίχως. 

 
 

Άρθρο 59 
Γλωσσικές ρυθµίσεις 

 
1. Για την Αρχή ισχύουν οι διατάξεις του κανονισµού αριθ. 12 του Συµβουλίου. 
 
2. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε τις γλωσσικές ρυθµίσεις που 

                                                 
1  ΕΕ L 317, 3.12.2001, σ. 1. 
2 ΕΕ 17, 6.10.1958, σ. 385. 
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εφαρµόζονται στην Αρχή. 
 
3. Οι µεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής παρέχονται 

από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 

Άρθρο 60 
Συµφωνία για την έδρα 

 
Οι αναγκαίες ρυθµίσεις σχετικά µε τη στέγαση της Αρχής στο κράτος µέλος όπου εδρεύει και 
σχετικά µε τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή της το εν λόγω κράτος µέλος, 
καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν σε αυτό το κράτος µέλος για τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, το προσωπικό της Αρχής και τα µέλη των 
οικογενειών τους, ορίζονται σε συµφωνία για την έδρα µεταξύ της Αρχής και του κράτους 
µέλους, η οποία συνάπτεται µετά από την λήψη έγκρισης του διοικητικού συµβουλίου. 
 
Το εν λόγω κράτος µέλος εξασφαλίζει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την καλή 
λειτουργία της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων της πολύγλωσσης και µε ευρωπαϊκό 
προσανατολισµό εκπαίδευσης και των κατάλληλων δροµολογίων των µέσων µεταφοράς. 

 
 

Άρθρο 61 
Συµµετοχή τρίτων χωρών 

 
1. Η συµµετοχή στο έργο της Αρχής είναι ανοικτή στις χώρες που δεν είναι µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχουν συνάψει µε την Ένωση συµφωνίες µε τις οποίες 
έχουν υιοθετήσει και εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης στον τοµέα αρµοδιότητας της 
Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2. 

 
1α. Η Αρχή µπορεί να συνεργάζεται µε τρίτες χώρες οι οποίες εφαρµόζουν νοµοθεσία 

που έχει αναγνωριστεί ως ισοδύναµη στους αναφερόµενους στο άρθρο 1, 
παράγραφος 2 τοµείς αρµοδιότητας της Αρχής, όπως προβλέπεται για τις διεθνείς 
συµφωνίες που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 216 της ΣΛΕΕ. 

 
2. Με βάση τις σχετικές διατάξεις αυτών των συµφωνιών επέρχονται ρυθµίσεις οι οποίες 

εξειδικεύουν τη φύση, το πεδίο εφαρµογής και διαδικαστικές πτυχές της συµµετοχής 
των χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο έργο της Αρχής, και στις οποίες 
υπάρχουν προβλέψεις σχετικά µε την οικονοµική συµµετοχή και το προσωπικό. Οι 
σχετικές ρυθµίσεις µπορεί να προβλέπουν εκπροσώπηση, ως παρατηρητών, στο 
συµβούλιο εποπτών, αλλά διασφαλίζουν ότι οι χώρες αυτές δεν παρίστανται σε 
συζητήσεις που αφορούν µεµονωµένους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές, παρά µόνο αν υπάρχει άµεσο συµφέρον. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ 
 

METABATIKEΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Άρθρο 62 
Προπαρασκευαστικές ενέργειες 

 
-1. Κατά την διάρκεια της περιόδου µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού 

και πριν από την ίδρυση της Αρχής, η CESR ενεργεί σε στενή συνεργασία µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προετοιµάσει την αντικατάσταση της CESR από την 
Αρχή. 

 
1. Από την ίδρυση της Αρχής, για τη διοικητική εγκατάσταση και την αρχική διοικητική 

λειτουργία της Αρχής, µέχρις ότου η Αρχή διορίσει Εκτελεστικό ∆ιευθυντή, υπεύθυνη 
είναι η Επιτροπή. 

 
 Προς το σκοπό αυτό, µέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του/της ο εκτελεστικός 

διευθυντής µετά το διορισµό του από το συµβούλιο εποπτών, σύµφωνα µε το άρθρο 36, 
η Επιτροπή µπορεί να τοποθετήσει προσωρινά έναν υπάλληλο ο οποίος θα επιτελεί τις 
λειτουργίες των εκτελεστικών διευθυντών. Η περίοδος αυτή περιορίζεται στο χρονικό 
διάστηµα που είναι απαραίτητο για τον διορισµό του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή της 
Αρχής. 

  
▌ Εφόσον λάβει την έγκριση του διοικητικού συµβουλίου, ο προσωρινός εκτελεστικός 

διευθυντής µπορεί να εγκρίνει όλες τις πληρωµές που καλύπτονται από πιστώσεις 
προβλεπόµενες στον προϋπολογισµό της Αρχής, ενώ µπορεί να συνάπτει συµβάσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων προσωπικού, µετά την έγκριση του 
οργανογράµµατος της Αρχής.  

 
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν µε επιφύλαξη των εξουσιών του συµβουλίου εποπτών 

και του διοικητικού συµβουλίου. 
 
3α. Η Αρχή θεωρείται ο νόµιµος διάδοχος της CESR. Το αργότερο κατά την ηµεροµηνία 

σύστασης της Αρχής, όλα τα επιλέξιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
καθώς και όλες οι εκκρεµείς δράσεις της CESR θα µεταφερθούν αυτοµάτως στην 
Αρχή. H CESR εκδίδει δηµοσιονοµικό δελτίο που θα εµφαίνει το ενεργητικό και 
παθητικό της κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς αυτής. Το εν λόγω 
δηµοσιονοµικό δελτίο ελέγχεται και εγκρίνεται από τα µέλη της και από την 
Επιτροπή. 

 
 

Άρθρο 63 
Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό 

 
1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 54, όλες οι συµβάσεις απασχόλησης και 

οι συµφωνίες απόσπασης που συνάπτονται από την CESR ή τη γραµµατεία της και οι 
οποίες ισχύουν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. Η παράτασή τους δεν 
είναι δυνατή. 

 
2. Σε όλα τα µέλη του προσωπικού επί συµβάσει που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα 

προταθεί η δυνατότητα σύναψης σύµβασης έκτακτου υπαλλήλου σύµφωνα µε το άρθρο 
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2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρµόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους διάφορους βαθµούς που προβλέπονται στο 
οργανόγραµµα της Αρχής. 

 
Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η αρχή η εξουσιοδοτηµένη για τη 
σύναψη συµβάσεων θα διοργανώσει εσωτερική επιλογή περιοριζόµενη στο προσωπικό 
που έχει σύµβαση µε την CESR ή της γραµµατείας της, προκειµένου να ελεγχθούν η 
ικανότητα, η αποδοτικότητα και η ακεραιότητα του προσωπικού που πρόκειται να 
προσληφθεί. Η εσωτερική διαδικασία επιλογής λαµβάνει πλήρως υπόψη τα προσόντα 
και την εµπειρία που θα επιδείξει ο κάθε υπάλληλος στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του πριν από τη µετάβαση στο νέο καθεστώς. 

 
3 Ανάλογα µε το είδος και το επίπεδο των προς επιτέλεση καθηκόντων, στους 

επιτυχόντες θα προταθούν συµβάσεις έκτακτου υπαλλήλου, διάρκειας αντίστοιχης 
τουλάχιστον του χρόνου που υπολείπεται βάσει της προηγούµενης σύµβασης. 

 
4. Για τα µέλη του προσωπικού µε προηγούµενες συµβάσεις τα οποία θα επιλέξουν να 

µην υποβάλουν αίτηση για πρόσληψή τους ως εκτάκτων υπαλλήλων, ή στα οποία δεν 
θα προταθούν συµβάσεις έκτακτου υπαλλήλου σύµφωνα µε την παράγραφο 2, 
εξακολουθούν να ισχύουν το σχετικό εθνικό δίκαιο για τις συµβάσεις εργασίας και 
άλλες συναφείς πράξεις. 

 
 

Άρθρο 63α 
Εθνικές διατάξεις 

 
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν διατάξεις κατάλληλες να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 
 
 

Άρθρο 64 
Τροποποιήσεις 

 
Η απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ τροποποιείται καθώς η CESR διαγράφεται από τον κατάλογο 
δικαιούχων της ενότητας Β του παραρτήµατος της εν λόγω απόφασης. 

 
 

Άρθρο 65 
Κατάργηση 

 
Η απόφαση της Επιτροπής αριθ. 2009/77/EΚ για τη σύσταση της CESR καταργείται µε ισχύ 
από την ηµεροµηνία εφαρµογής που αναφέρεται στο άρθρο 67. 

 
 

Άρθρο 66 
Ρήτρα αναθεώρησης 

 
1. Έως τις …*, και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή εκδίδει γενική έκθεση σχετικά 
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µε την πείρα που αποκτήθηκε ως αποτέλεσµα της λειτουργίας της Αρχής και των 
διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Η έκθεση αυτή αξιολογεί µεταξύ 
άλλων: 

 
α) τη σύγκλιση στις συνήθεις πρακτικές εποπτείας την οποία έχουν επιτύχει οι 

αρµόδιες αρχές· 
 
αα) τη σύγκλιση ως προς τη λειτουργική ανεξαρτησία των αρµόδιων αρχών και ως 

προς πρότυπα ισοδύναµα προς την εταιρική διακυβέρνηση· 
 
ααα) την αµεροληψία, την αντικειµενικότητα και την αυτονοµία της Αρχής· 
 
β) τη λειτουργία των σωµάτων εποπτών· 
 
γ) την πρόοδο που σηµειώθηκε προς τη σύγκλιση στους τοµείς της πρόληψης, 

διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών 
µηχανισµών χρηµατοδότησης· 

 
δ) τον ρόλο της Αρχής όσον αφορά τον συστηµικό κίνδυνο· 
 
ε) την εφαρµογή της ρήτρας διασφάλισης του άρθρου 23· 
 
στ) την εφαρµογή του δεσµευτικού µεσολαβητικού ρόλου που θεσπίζει το άρθρο 

11. 
 

1α. Η έκθεση στην οποία παραπέµπει η παράγραφος 1 εξετάζει επίσης κατά πόσο: 
 

α) είναι σκόπιµο να συνεχίζεται χωριστή εποπτεία των τραπεζικών αγορών, των 
αγορών ασφαλίσεων, των αγορών επαγγελµατικών συντάξεων, των αγορών 
κινητών αξιών και των χρηµατοπιστωτικών αγορών· 

 
β) η προληπτική εποπτεία και η εποπτεία των τρεχουσών δραστηριοτήτων πρέπει 

να ασκούνται χωριστά ή από τον ίδιο επόπτη· 
 

γ) είναι σκόπιµο να απλουστευθεί και ενισχυθεί η αρχιτεκτονική του ΕΣΧΕ για να 
επιτευχθεί µεγαλύτερη συνέπεια ανάµεσα στα επίπεδα µάκρο και µίκρο και 
ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές· 

 
δ) η εξέλιξη του ΕΣΧΕ συµβαδίζει αρµονικά µε τις παγκόσµιες εξελίξεις· 

 
ε) υπάρχει επαρκής πολυµορφία και αριστεία εντός του ΕΣΧΕ· 

 
στ) η λογοδοσία και η διαφάνεια σε σχέση µε τις απαιτήσεις δηµοσίευσης είναι 

επαρκείς· 
 

ζ) οι πόροι της Αρχής επαρκούν για την επιτέλεση των καθηκόντων της· 
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η) είναι κατάλληλη η έδρα της Αρχής και µήπως ενδείκνυται να µεταφερθούν οι 

Αρχές σε ενιαία έδρα προκειµένου να αναβαθµιστεί ο µεταξύ τους συντονισµός· 
 

______________________ 

* ΕΕ να εισαχθεί συµπληρωθεί η ηµεροµηνία: τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισµού. 

 
 
 
1β. Όσον αφορά το ζήτηµα της άµεσης εποπτείας ιδρυµάτων ή υποδοµών 

πανευρωπαϊκής εµβέλειας και λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς, η 
Επιτροπή θα συντάσσει ετήσια έκθεση για το αν είναι σκόπιµο να ανατεθούν στην 
Αρχή περαιτέρω εποπτικές αρµοδιότητες στον τοµέα αυτόν. 

 
2. Η έκθεση, µε συνοδευτικές προτάσεις, αν υπάρχουν, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 
 
 

Άρθρο 67 
Έναρξη ισχύος 

 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011, µε εξαίρεση το άρθρο 62 και το άρθρο 63 
παράγραφοι 1 και 2, τα οποία εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. Η Αρχή 
συγκροτείται την 1η Ιανουαρίου 2011. 
 
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
Κράτος µέλος. 
 
 
 
 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συµβούλιο 
 
Ο Πρόεδρος     Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

∆ηλώσεις της Επιτροπής 
 
 
Σχέδιο δήλωσης σχετικά µε τις εποπτικές εξουσίες επί των οργανισµών αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας και άλλους τοµείς 

 
"Η Επιτροπή σηµειώνει ότι επιτεύχθηκε συµφωνία  προκειµένου να ανατεθούν ορισµένες 
εποπτικές εξουσίες στην ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα µπορούσε να ήταν µελλοντικά χρήσιµο να ανατεθούν 
στις Ευρωπαϊκές Αρχές εποπτικές αρµοδιότητες σε άλλους τοµείς. Αυτό θα µπορούσε ιδίως 
να αφορά ορισµένες υποδοµές αγοράς. Η Επιτροπή θα εξετάσει ενδελεχώς τα ζητήµατα αυτά 
και θα υποβάλει τις κατά τη γνώµη της ενδεικνυόµενες νοµοθετικές προτάσεις." 
 
 
Σχέδια δηλώσεων σχετικά µε τη διαχείριση και επίλυση κρίσεων 

"Στην ανακοίνωσή της τής 26ης Μαΐου 2010 σχετικά µε τα ταµεία εξυγίανσης τραπεζών, η 
Επιτροπή τόνισε ότι ‘ένα κατάλληλο πρώτο βήµα θα µπορούσε να είναι ένα σύστηµα 
βασισµένο στη δηµιουργία ενός εναρµονισµένου δικτύου εθνικών ταµείων συνδεόµενων µε 
ένα σύνολο συντονισµένων εθνικών ρυθµίσεων διαχείρισης κρίσεων’. 

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι προτίθεται να υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις για ένα πλήρες 
σύνολο εργαλείων πρόληψης και εξυγίανσης για προβληµατικές τράπεζες την άνοιξη του 
2011. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι δηµόσιες αρχές θα είναι σε θέση να εξυγιαίνουν τα 
προβληµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιούν τον 
αντίκτυπο των χρεωκοπιών στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, περιορίζοντας τη βλάβη στην 
οικονοµία και τη χρησιµοποίηση πόρων του δηµόσιου τοµέα. 

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι ΕΕΑ πρέπει να αναλάβουν σηµαντικό ρόλο στους τοµείς 
αυτούς και ότι θα εξετάσει ποιες εξουσίες θα έπρεπε να της ανατεθούν όσον αφορά την 
πρόληψη και εξυγίανση για προβληµατικές τράπεζες. 

Οι ρυθµίσεις αυτές αποτελούν ένα πρώτο βήµα και θα επανεξετάζονταν έως το 2014 µε 
στόχο να συγκροτηθούν ενωσιακές ολοκληρωµένες ρυθµίσεις διαχείρισης κρίσεων και 
εποπτείας, καθώς και ένα ενωσιακό ταµείο εξυγίανσης περισσότερο µακροπρόθεσµα." 
 

 
 

Or. en 
 

 


