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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Tίτλος 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ασφαλίσεις και 
Επαγγελµατικές Συντάξεις)  

 (Η παρούσα τροπολογία εφαρµόζεται στο 

σύνολο του κειµένου.) 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η χρηµατοπιστωτική κρίση της 
περιόδου 2007/2008 έφερε στην επιφάνεια 
σηµαντικές αδυναµίες της 
χρηµατοπιστωτικής εποπτείας, τόσο σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις όσο και στο 

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

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σαν σύνολο. 
Τα εθνικά εποπτικά µοντέλα 
υπερκεράστηκαν από την πραγµατικότητα 
των ολοκληρωµένων και 
αλληλοσυνδεόµενων ευρωπαϊκών 
χρηµατοπιστωτικών αγορών, όπου πολλές 
χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 
λειτουργούν διασυνοριακά. Η κρίση 
αποκάλυψε αδυναµίες στον τοµέα της 
συνεργασίας, του συντονισµού, της 
συνέπειας εφαρµογής της ενωσιακής 
νοµοθεσίας και στην εµπιστοσύνη µεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών.  

 (Η παρούσα τροπολογία εφαρµόζεται στο 

σύνολο του κειµένου.) 

Αιτιολόγηση 

Προσαρµογή στη Συνθήκη της Λισαβόνας. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Πολύ πριν από τη χρηµατοπιστωτική 
κρίση, το Κοινοβούλιο είχε ήδη κατ’ 
επανάληψη ζητήσει την ενίσχυση της 
πραγµατικής ισότητας των όρων του 
ανταγωνισµού για όλους τους 
ενδιαφεροµένους σε επίπεδο ΕΕ, 
επισηµαίνοντας ταυτόχρονα σηµαντικές 
αδυναµίες στην εποπτεία της ΕΕ στις 
ολοένα και πιο ολοκληρωµένες 
χρηµατοπιστωτικές αγορές (βλέπε στο 
πλαίσιο αυτό το ψήφισµα της 13ης 
Απριλίου 2000 επί της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του 
πλαισίου για τις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές: Σχέδιο δράσης1», της 25ης 
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 που περιέχει συστάσεις 
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προς την Επιτροπή σχετικά µε τα 
αµοιβαία κεφάλαια κινδύνου (hedge 
funds) και τα κεφάλαια ιδιωτικών 
συµµετοχών (private equity)4, της 9ης 
Οκτωβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις 
προς την Επιτροπή σχετικά µε την 
παρακολούθηση της διαδικασίας 
Lamfalussy: µελλοντική δοµή της 
εποπτείας 5, της 22ας Απριλίου 2009 
σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου που αφορά την ανάληψη και 
την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης 
και αντασφάλισης6 (Φερεγγυότητα ΙΙ) 
και της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε 
την πρόταση κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου που αφορά τους οργανισµούς 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας7),  

 __________________ 
1 ΕΕ C 40, 7.2.2001, σ. 453. 
2 ΕΕ C 25Ε, 29.1.2004, σ. 394. 
3 ΕΕ C 175Ε, 10.7.2008, σ. χχ. 
4 ΕΕ C 8Ε, 14.1.2010, σ. 26. 
5 ΕΕ C 9Ε, 15.1.2010, σ. 48. 
6 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0251. 
7 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0279. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στις 25 Φεβρουαρίου 2009, έκθεση που 
δηµοσιεύθηκε από οµάδα 
εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου υπό 
την προεδρία του κ. J. 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 έκθεση συνιστούσε µεγάλης κλίµακας 
µεταρρυθµίσεις στη δοµή της εποπτείας 

(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 έκθεση 
συνιστούσε µεταρρυθµίσεις στη δοµή της 



 

 
 PE441.901/ 4 

 EL 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην 
Κοινότητα. Η εν λόγω οµάδα ειδικών 
συµπέρανε επίσης ότι πρέπει να 
δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο 
θα περιλαµβάνει τρεις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, µία για τον κλάδο των 
ασφαλίσεων και των επαγγελµατικών 
συντάξεων, µία για τον τραπεζικό κλάδο 
και µία για τον κλάδο των κινητών αξιών, 
καθώς και τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου. 

εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
στην Ένωση. Η εν λόγω οµάδα ειδικών 
συµπέρανε επίσης ότι πρέπει να 
δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο 
θα περιλαµβάνει τρεις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές, µία για τον κλάδο των 
ασφαλίσεων και των επαγγελµατικών 
συντάξεων, µία για τον τραπεζικό κλάδο 
και µία για τον κλάδο των κινητών αξιών, 
καθώς και τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου. Οι 
συστάσεις της έκθεσης αντιπροσώπευαν 
το χαµηλότερο επίπεδο αλλαγής που οι 
ειδικοί έκριναν αναγκαίο για να 
αποσοβηθεί µια παρόµοια κρίση στο 
µέλλον. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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. 

(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 χωρίς, ωστόσο να 
συµπεριλάβει όλες τις συστάσεις της 
έκθεσης Larosière. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Στις 2 Απριλίου 2009, οι ηγέτες της 
οµάδας G20 µέσω της διακήρυξής τους 
µε τίτλο «The Global Plan for Recovery 
and Reform» (Παγκόσµιο σχέδιο για την 
ανάκαµψη και τη µεταρρύθµιση) 
δήλωσαν ότι: «Θα αναλάβουµε δράση µε 
σκοπό να οικοδοµήσουµε ένα ισχυρότερο, 
περισσότερο συνεκτικό παγκοσµίως 
εποπτικό και ρυθµιστικό πλαίσιο για τον 
µελλοντικό χρηµατοπιστωτικό κλάδο, το 
οποίο θα υποστηρίζει την αειφόρο 
παγκόσµια ανάπτυξη και θα υπηρετεί τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων και των 
πολιτών». Κατά τη σύνοδο κορυφής του 
Πίτσµπουργκ το 2009 οι ηγέτες των 
χωρών του G-20 ζήτησαν από τον ∆ΝΤ 
να συντάξει µια έκθεση σχετικά µε τον 
τρόπο µε τον οποίο ο χρηµατοπιστωτικός 
τοµέας θα µπορούσε να συµβάλει κατά 
τρόπο δίκαιο και ουσιαστικό στην 
πληρωµή των βαρών που συνδέονται µε 
τις κυβερνητικές παρεµβάσεις για την 
αποκατάσταση του τραπεζικού 
συστήµατος. Σύµφωνα µε την προσωρινή 
έκθεση της 16ης Απριλίου 2010 µε τίτλο 
«Μια δίκαιη και ουσιαστική συµβολή του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα» που 
συντάχθηκε σε απάντηση του αιτήµατος 
αυτού, «το άµεσο δηµοσιονοµικό κόστος 
των αδυναµιών του χρηµατοπιστωτικού 
τοµέα πρέπει να συγκρατηθεί και να 
καλυφθεί από µια Συνεισφορά στη 
Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα (ΣΧΣ), 
η οποία θα συνδέεται µε ένα αξιόπιστο 
και αποτελεσµατικό µηχανισµό επίλυσης 
των διαφορών. Η ΣΧΣ θα µεριµνήσει 
ώστε οι βιοµηχανίες να συµβάλουν στο 
κόστος κάθε δυνητικής διευθέτησης και 
θα µειώσουν το συστηµικό κίνδυνο. Εάν 
ορισθούν µε τον δέοντα τρόπο, οι 
µηχανισµοί διευθέτησης θα έχουν ως 
αποτέλεσµα να µην εξαναγκαστούν στο 
µέλλον οι κυβερνήσεις να διασώσουν 
ιδρύµατα που έχουν πολύ µεγάλη 
σηµασία, µέγεθος ή διασυνδέσεις για να 
αποτύχουν». 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 µε 
τίτλο «Ευρώπη 2020» βραχυπρόθεσµα η 
κρίσιµη προτεραιότητα έγκειται «στη 
δροµολόγηση µιας φιλόδοξης πολιτικής 
που θα µας επιτρέψει στο µέλλον να 
προλαµβάνουµε αποτελεσµατικότερα και 
εφόσον χρειαστεί να διαχειριζόµαστε 
καλύτερα πιθανές χρηµατοπιστωτικές 
κρίσεις και - λαµβάνοντας υπόψη την 
ειδική ευθύνη του χρηµατοπιστωτικού 
τοµέα στην παρούσα κρίση - θα µεριµνεί 
και για τις κατάλληλες συνεισφορές από 
το χρηµατοπιστωτικό τοµέα». Κατά τις 
συνεδριάσεις του στις 25 και 26 Μαρτίου 
2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
συµφώνησε ότι «πρόοδος απαιτείται 
ιδιαιτέρως σε ζητήµατα όπως ... 
συστηµικά ιδρύµατα, η χρηµατοδότηση 
µηχανισµών διαχείρισης της κρίσης· 
αύξηση της διαφάνειας στις αγορές 
παραγώγων και εξέταση ειδικών µέτρων 
µε τα συµβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής 
αθέτησης επί κρατικών οµολόγων». 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η Κοινότητα έχει φθάσει στα όρια του 
δυνατού όσον αφορά την παρούσα 
κατάσταση των επιτροπών των 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν 
συµβουλευτικά όργανα της Επιτροπής. Η 
Κοινότητα δεν µπορεί να παραµείνει σε 
κατάσταση όπου δεν υπάρχει µηχανισµός 
που να διασφαλίζει ότι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές λαµβάνουν τις καλύτερες 

(6) Η Ένωση έχει φθάσει στα όρια του 
δυνατού όσον αφορά την παρούσα 
κατάσταση των επιτροπών των 
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν 
συµβουλευτικά όργανα της Επιτροπής. Η 
Ένωση δεν µπορεί να παραµείνει σε 
κατάσταση όπου δεν υπάρχει µηχανισµός 
που να διασφαλίζει ότι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές λαµβάνουν τις καλύτερες 
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δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα 
διασυνοριακά ιδρύµατα· 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, όπου υπάρχουν διαφορετικές 
ερµηνείες του ίδιου νοµοθετικού κειµένου. 
Σκοπός του ευρωπαϊκού συστήµατος 
εποπτικών αρχών πρέπει να είναι η 
υπέρβαση αυτών των αδυναµιών και η 
δηµιουργία συστήµατος 
ευθυγραµµισµένου προς το στόχο για 
σταθερή και ενιαία κοινοτική 
χρηµατοπιστωτική αγορά στις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, συνδέοντας 
τις εθνικές εποπτικές αρχές δηµιουργώντας 
ένα ισχυρό κοινοτικό δίκτυο. 

δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα 
διασυνοριακά ιδρύµατα· 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, όπου υπάρχουν διαφορετικές 
ερµηνείες του ίδιου νοµοθετικού κειµένου. 
Σκοπός του ευρωπαϊκού συστήµατος 
εποπτικών αρχών, που πρέπει να 
µετονοµασθεί σε Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
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. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας πρέπει να 
είναι δίκτυο εθνικών και κοινοτικών 
εποπτικών αρχών, το οποίο να αφήνει την 
καθηµερινή εποπτεία των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στο εθνικό 
επίπεδο και να παραχωρεί σε σώµατα 
εποπτών κεντρικό ρόλο όσον αφορά την 
εποπτεία διασυνοριακών οµίλων. Επίσης 
πρέπει να επιτευχθούν µεγαλύτερη 
εναρµόνιση και η συνεκτική εφαρµογή των 
κανόνων για τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και τις αγορές σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Πρέπει να συσταθούν µια 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων, καθώς και 

(7) Το ΕΣΧΕ πρέπει να είναι δίκτυο 
εθνικών και ενωσιακών εποπτικών αρχών, 
το οποίο να αφήνει την καθηµερινή 
εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων στο εθνικό επίπεδο. Τα 
σώµατα εποπτών πρέπει να επιβλέπουν 
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Μια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεις 
και Επαγγελµατικές Συντάξεις) (η Αρχή) 
πρέπει να αναλάβει την εποπτεία των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που 
πληρούν τα κριτήρια συστηµικού 
κινδύνου στο βαθµό που αυτά µπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 
Ένωσης, όταν µια εθνική αρχή έχει 
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µια Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και µια 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές). 

αποτύχει στην άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της. Επίσης πρέπει να 
επιτευχθούν µεγαλύτερη εναρµόνιση και η 
συνεκτική εφαρµογή των κανόνων για τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τις αγορές 
σε ολόκληρη την Ένωση. Εκτός από την 
Αρχή, πρέπει να συσταθούν µια 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Τράπεζες) 
και µια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Κινητές Αξίες και Αγορές), καθώς και 
µια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Μικτή 
Επιτροπή). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Συστηµικού Κινδύνου αποτελεί τµήµα 
του ΕΣΧΕ. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
πρέπει να αντικαταστήσουν την 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών 
Τραπεζικής Εποπτείας, που συστάθηκε 
µε την απόφαση αριθ. 2009/78/EΚ της 
Επιτροπής, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Αρχών Εποπτείας Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων, που 
συστάθηκε µε την απόφαση αριθ. 
2009/79/EΚ της Επιτροπής και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών 
Αρχών, που συστάθηκε από την απόφαση 
αριθ. 2009/77/EΚ της Επιτροπής, και να 
αναλάβουν όλα τα καθήκοντα και τις 
αρµοδιότητες αυτών των επιτροπών. 
Πρέπει να καθοριστεί µε σαφήνεια το 
πεδίο δράσης κάθε Αρχής. Εάν απαιτείται 
για λόγους θεσµικούς και στο πλαίσιο των 
ευθυνών που της ανατίθενται από τη 
συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
συµµετέχει στο δίκτυο εποπτικών αρχών. 

(8) Η Αρχή πρέπει να αντικαταστήσει  
την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών 
Εποπτείας Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων, που 
συστάθηκε µε την απόφαση αριθ. 
2009/79/EΚ της Επιτροπής και να 
αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις 
αρµοδιότητές της. Πρέπει να καθοριστεί 
µε σαφήνεια το πεδίο δράσης κάθε Αρχής. 
Εάν απαιτείται για λόγους θεσµικούς και 
στο πλαίσιο των ευθυνών που της 
ανατίθενται από τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Επιτροπή πρέπει επίσης να συµµετέχει στο 
δίκτυο εποπτικών αρχών. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων («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, την προστασία των ασφαλισµένων 
και λοιπών δικαιούχων, την διασφάλιση 
της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας 
και της εύρυθµης λειτουργίας των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών, τη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την 
ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού 
συντονισµού, προς όφελος της οικονοµίας 
ευρύτερα, συµπεριλαµβανοµένων των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων κι άλλων 
συµφεροντούχων, των καταναλωτών και 
των εργαζοµένων. Προκειµένου να 
µπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους 
της, είναι ενδεδειγµένο και απαραίτητο 
να αποτελεί η Αρχή κοινοτικό όργανο µε 
νοµική προσωπικότητα, ενώ πρέπει να 
διαθέτει νοµική, διοικητική και 
οικονοµική αυτονοµία. 

(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 το διαφορετικό 
χαρακτήρα των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων. Η Αρχή πρέπει να 
προστατεύει τις δηµόσιες αξίας όπως η 
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, η φερεγγυότητα και η 
ρευστότητα των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων, η διαφάνεια των αγορών και 
των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και η 
προστασία των καταθετών και των 
επενδυτών. Η Αρχή πρέπει επίσης να 
αποτρέψει το ρυθµιστικό αρµπιτράζ και 
να εξασφαλίσει ισότιµους όρους 
ανταγωνισµού και την ενίσχυση του 
διεθνούς εποπτικού συντονισµού προς 
όφελος της οικονοµίας ευρύερα, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και 
άλλων συµφεροντούχων των 
καταναλωτών και των εργαζοµένων, 
λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την 
ανάγκη να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός και 
η καινοτοµία στην εσωτερική αγορά και 
να εξασφαλιστεί η διεθνής 
ανταγωνιστικότητα,  Στα καθήκοντά της 
πρέπει να περιλαµβάνεται επίσης η 
προώθηση της εποπτικής σύγκλισης και 
η παροχή συµβουλών στα θεσµικά 
όργανα της ΕΕ στους τοµείς της 
εποπτείας και ρύθµισης των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών, της 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας, της εκκαθάρισης και της 
συναφούς εταιρικής διακυβέρνησης του 
λογιστικού ελέγχου και της 
χρηµατοπιστωτικής πληροφόρησης.  

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 
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Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Προκειµένου να µπορέσει να 
εκπληρώσει τους στόχους της, είναι 
ενδεδειγµένο και απαραίτητο να αποτελεί 
η Αρχή κοινοτικό όργανο µε νοµική 
προσωπικότητα, ενώ πρέπει να διαθέτει 
νοµική, διοικητική και οικονοµική 
αυτονοµία. Σύµφωνα µε τις προτάσεις 
της Επιτροπής της Βασιλείας για την 
Εποπτεία των Τραπεζών, η Αρχή πρέπει 
να διαθέτει «αρµοδιότητες για να 
αντιµετωπίσει το ζήτηµα της 
συµµόρφωσης µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις καθώς και τις ανησυχίες για 
την ασφάλεια και τη χρηστή διαχείριση» 
ιδίως όσον αφορά τον συστηµικό κίνδυνο 
και τους διασυνοριακούς κινδύνους. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Στις 28 Οκτωβρίου 2009, το 
Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας, η Τράπεζα ∆ιεθνών 
∆ιακανονισµών, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο και η Οµάδα G-20 όρισαν το 
συστηµικό κίνδυνο ως «κίνδυνο 
διατάραξης των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών που (i) προκαλείται από 
ελλείψεις του συνόλου του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ή 
µέρους αυτού και (ii) δύναται να 
προκαλέσει σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία. 
Όλες οι κατηγορίες χρηµατοπιστωτικών 
ενδιαµέσων, αγορών και υποδοµών 
µπορεί σε κάποιο βαθµό να είναι 
δυνητικά σηµαντικές όσον αφορά το 
συστηµικό κίνδυνο». 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9γ) Ο «διασυνοριακός κίνδυνος», 
σύµφωνα µε τις αρχές αυτές, 
συµπεριλαµβάνει κάθε κίνδυνο που 
προκαλείται από οικονοµικές 
ανισορροπίες ή αστοχίες του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε 
ολόκληρη την Ένωση ή σε µέρη της, που 
µπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για τις συναλλαγές µεταξύ των 
οικονοµικών παραγόντων δύο ή 
περισσοτέρων κρατών µελών, για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή για 
τα δηµόσια οικονοµικά της Ένωσης ή 
οποιουδήποτε κράτους µέλους της. 

 
 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Στην απόφασή του της 2ας Μαΐου 
2006 για την Υπόθεση αριθ. C-127/04 
(Ηνωµένο Βασίλειο/Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και Συµβούλιο) το 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
αναγνώρισε ότι το άρθρο 95 της 
Συνθήκης αναφορικά µε την έκδοση των 
µέτρων σχετικά µε την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών που έχουν ως αντικείµενο την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς παρέχει την 
κατάλληλη νοµική βάση για τη 
δηµιουργία ενός «Κοινοτικού φορέα µε 
αρµοδιότητα τη συµβολή στην εφαρµογή 
µιας διαδικασίας εναρµόνισης», εφόσον 
τα καθήκοντα του εν λόγω φορέα 
συνδέονται στενά µε το αντικείµενο των 
πράξεων των σχετικών µε την προσέγγιση 
των εθνικών νοµοθεσιών. Ο σκοπός και τα 

(10) Στην απόφασή του της 2ας Μαΐου 
2006 για την Υπόθεση αριθ. C-127/04 
(Ηνωµένο Βασίλειο/Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και Συµβούλιο) το 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
απεφάνθη ως εξής: «Από κανένα στοιχείο 
του άρθρου 95 ΕΚ [ισχύον άρθρο 114 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης] 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 
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καθήκοντα της Αρχής – παροχή συνδροµής 
στις εθνικές εποπτικές αρχές µε σκοπό τη 
συνεπή ερµηνεία και εφαρµογή των 
κοινοτικών κανόνων και συµβολή στη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα που 
απαιτείται για τη χρηµατοπιστωτική 
ολοκλήρωση – συνδέονται στενά µε τους 
στόχους του κοινοτικού κεκτηµένου 
σχετικά µε την εσωτερική αγορά 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Συνεπώς η 
Αρχή πρέπει να συσταθεί βάσει του 
άρθρου 95 της συνθήκης. 

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» και τα καθήκοντα του εν 
λόγω φορέα συνδέονται στενά µε το 
αντικείµενο των πράξεων των σχετικών µε 
την προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών. 
Ο σκοπός και τα καθήκοντα της Αρχής – 
παροχή συνδροµής στις εθνικές εποπτικές 
αρχές µε σκοπό τη συνεπή ερµηνεία και 
εφαρµογή των κανόνων της Ένωσης 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 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 __________________ 

1 Απόφαση της 2ας Μαΐου 2006, παράγραφος 44. 

 

Αιτιολόγηση 

Νοµολογία για τα µέτρα που απευθύνονται στα θεσµικά όργανα της ΕΕ ή σε κοινοτικούς 

οργανισµούς. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία 
που διέπει το πεδίο που καλύπτεται από 
τον παρόντα κανονισµό περιλαµβάνει και 
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 

(12) Η υφιστάµενη ενωσιακή νοµοθεσία 
που διέπει το πεδίο που καλύπτεται από 
τον παρόντα κανονισµό περιλαµβάνει και 
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 
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χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών 
δραστηριοτήτων, την οδηγία 2005/60/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26 Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 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 καταναλωτές. 

χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών 
δραστηριοτήτων, τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
15ης Νοεµβρίου 2006 περί των 
πληροφοριών για τον πληρωτή που 
συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών 
ποσών1, την οδηγία 2009/110/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 
για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική 
εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος 
ηλεκτρονικού χρήµατος2 και σχετικά 
τµήµατα της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη 
της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας 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 
καταναλωτές. 

 _______________ 
1 ΕΕ L 345, 8.12.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 267, 10.10.2009, σ. 7. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Είναι αναγκαία η εισαγωγή κάποιου 
αποτελεσµατικού µέσου για τη θέσπιση 
εναρµονισµένων τεχνικών κανόνων στις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλιστούν, µέσω ενιαίου εγχειριδίου, 
ισότιµοι όροι και επαρκής προστασία των 
ασφαλισµένων, λοιπών δικαιούχων και 
των καταναλωτών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Επειδή η Αρχή αποτελεί φορέα 
µε µεγάλη εξειδικευµένη πείρα, είναι 

(13) Είναι επιθυµητό η Αρχή να προωθεί 
συνεκτική προσέγγιση στον τοµέα των 
συστηµάτων ασφαλιστικής αποζηµίωσης, 
προκειµένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισµού και δίκαιη αντιµετώπιση 
της ασφαλιστικής αποζηµίωσης σε όλη 
την Ένωση. Επειδή τα καθεστώτα 
ασφαλιστικής εγγύησης υπόκεινται σε 
επιτήρηση στα οικεία κράτη µέλη και όχι 
σε ρυθµιστική εποπτεία, είναι σκόπιµο η 
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συµφέρον και σκόπιµο να της ανατεθεί,, 
σε τοµείς καθοριζόµενους από το 
κοινοτικό δίκαιο, η εκπόνηση σχεδίων 
τεχνικών κανόνων, οι οποίοι δεν αφορούν 
επιλογές πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει 
να εγκρίνει αυτά τα σχέδια τεχνικών 
κανόνων σύµφωνα µε το κοινοτικό 
δίκαιο, προκειµένου να τους προσδώσει 
δεσµευτική νοµική ισχύ. Τα σχέδια 
τεχνικών κανόνων πρέπει να εγκριθούν 
από την Επιτροπή και να τροποποιηθούν 
εάν, για παράδειγµα, δεν τηρούν την αρχή 
της αναλογικότητας ή αντιβαίνουν στις 
θεµελιώδεις αρχές της εσωτερικής 
αγοράς για τις χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες που αντικατοπτρίζονται στο 
κεκτηµένο της κοινοτικής νοµοθεσίας 
στον εν λόγω τοµέα. 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. 

Αρχή να µπορεί να ασκήσει τις εξουσίες 
της σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό 
σε σχέση µε την εναρµόνιση των εθνικών 
συστηµάτων ασφαλιστικής αποζηµίωσης, 
το ίδιο το καθεστώς εγγυήσεων των 
καταθέσεων και τον υπεύθυνο φορέα του. 
Ο ρόλος της Αρχής θα αναθεωρηθεί µετά 
την ίδρυση Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Ασφαλιστικής Αποζηµίωσης. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η διαδικασία κατάρτισης τεχνικών 
κανόνων του παρόντος κανονισµού 
εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής να εγκρίνει µε 
ίδια πρωτοβουλία µέτρα εφαρµογής σε 
πλαίσιο διαδικασιών επιτροπολογίας στο 
επίπεδο 2 του µηχανισµού Lamfalussy, 
όπως ορίζεται στη σχετική κοινοτική 
νοµοθεσία. Τα θέµατα που αφορούν οι 
τεχνικοί κανόνες δεν περιλαµβάνουν 
αποφάσεις πολιτικής και το περιεχόµενό 
τους οριοθετείται από τις κοινοτικές 
πράξεις που εγκρίθηκαν στο επίπεδο 1. Η 
εκπόνηση των σχεδίων κανόνων από την 
Αρχή εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση 
της εξειδικευµένης πείρας των εθνικών 
εποπτικών αρχών.  

(14) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει αυτά 
τα σχέδια ρυθµιστικών κανόνων, 
προκειµένου να τους προσδώσει 
δεσµευτική νοµική ισχύ. Θα 
τροποποιηθούν εάν, για παράδειγµα, δεν 
είναι συµβατά µε το ενωσιακό δίκαιο, αν 
δεν τηρούν την αρχή της αναλογικότητας 
ή αντιβαίνουν στις θεµελιώδεις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς για τις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες που 
αντικατοπτρίζονται στην ενωσιακή 
νοµοθεσία στον εν λόγω τοµέα. 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. 
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Αιτιολόγηση 

Η έγκριση των τεχνικών κανόνων από την Επιτροπή, προκειµένου να έχουν δεσµευτικό νοµικό 

αποτέλεσµα, θα πρέπει να περιορίζεται, ώστε να δοθεί σοβαρός ρόλος στην Αρχή. Η Επιτροπή 

µπορεί να µην τους εγκρίνει σε πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις. 

 

Τροπολογία   19 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Σε τοµείς που δεν καλύπτονται από 
τεχνικούς κανόνες, η Αρχή πρέπει να έχει 
την εξουσία να εκδίδει µη δεσµευτικές 
κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις 
σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής 
νοµοθεσίας. Για την εξασφάλιση 
διαφάνειας και την ενίσχυση της 
συµµόρφωσης των εθνικών εποπτικών 
αρχών µε τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραµµές και συστάσεις, όταν οι εθνικές 
αρχές δεν συµµορφώνονται µε τις εν λόγω 
οδηγίες και συστάσεις πρέπει να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους 
σχετικούς λόγους. 

15 Σε τοµείς που δεν καλύπτονται από 
ρυθµιστικούς 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, 
όταν οι εθνικές αρχές δεν συµµορφώνονται 
µε τις εν λόγω οδηγίες και συστάσεις 
πρέπει να υποχρεούνται να αναφέρουν 
τους σχετικούς λόγους δηµοσίως, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται πλήρης 
διαφάνεια έναντι των συµµετεχόντων 
στην αγορά. Στους τοµείς που δεν 
καλύπτονται από τους τεχνικούς κανόνες, 
η Αρχή πρέπει να καταρτίζει και να 
θεσπίζει βέλτιστες πρακτικές. 

Αιτιολόγηση 

Οι κατευθυντήριες συστάσεις θα πρέπει να είναι γνωστές στους φορείς της αγοράς και την κοινή 

γνώµη, προκειµένου να έχουν όσο το δυνατόν πιο δεσµευτικό αποτέλεσµα. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η εξασφάλιση της ορθής και πλήρους 
εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και την 

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

εύρυθµη λειτουργία των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών, για τη 
σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού 
συστήµατος και για την εξασφάλιση 
ουδέτερων όρων ανταγωνισµού των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην 
Ένωση. Εποµένως, πρέπει να 
δηµιουργηθεί µηχανισµός µέσω του οποίου 
η Αρχή θα αντιµετωπίζει περιπτώσεις µη 
εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης. Ο 
µηχανισµός αυτός πρέπει να αφορά τοµείς 
όπου η νοµοθεσία της Ένωσης ορίζει 
σαφείς και άνευ όρων υποχρεώσεις. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

(18) Αν η εθνική αρχή δεν συµµορφωθεί 
µε τη σύσταση, η Επιτροπή πρέπει να έχει 
την εξουσία να απευθύνει απόφαση προς 
την οικεία εθνική εποπτική αρχή, 
προκειµένου να εξασφαλίσει συµµόρφωση 
µε το κοινοτικό δίκαιο, δηµιουργώντας 
άµεσα νοµικά αποτελέσµατα, των οποίων 
είναι δυνατή η επίκληση ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων και αρχών και η 
επιβολή σύµφωνα µε το άρθρο 226 της 
Συνθήκης.  

(18) Αν η εθνική αρχή δεν συµµορφωθεί 
µε τη σύσταση µέσα σε προθεσµία που 
έχει οριστεί από την Αρχή, η Αρχή πρέπει 
να απευθύνει απόφαση χωρίς 
καθυστέρηση προς την οικεία εθνική 
εποπτική αρχή, προκειµένου να 
εξασφαλίσει συµµόρφωση µε το δίκαιο 
της Ένωσης, δηµιουργώντας άµεσα 
νοµικά αποτελέσµατα, των οποίων είναι 
δυνατή η επίκληση ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων και αρχών και η επιβολή 
σύµφωνα µε το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.  

Αιτιολόγηση 

Προσαρµογή στη Συνθήκη της Λισαβόνας. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Για την υπέρβαση εξαιρετικών 
καταστάσεων µε έµµονη αδράνεια της 

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

οικείας αρµόδιας αρχής, η Αρχή πρέπει να 
έχει την εξουσία, ως έσχατη λύση, να 
εκδίδει αποφάσεις απευθυνόµενες σε 
µεµονωµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 
Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αφορούν 
ζητήµατα σχετικά µε τις απαιτήσεις για 
την κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα 
ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Η 
εξουσία αυτή πρέπει να περιορίζεται σε 
εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες η 
αρµόδια δεν συµµορφώνεται µε τις 
αποφάσεις που τις απευθύνονται και στις 
οποίες το δίκαιο της Ένωσης είναι άµεσα 
εφαρµόσιµο στα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα δυνάµει ισχυόντων ή 
µελλοντικών κανονισµών της Ένωσης. 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Προκειµένου να εξασφαλιστούν η 
αποδοτική και αποτελεσµατική εποπτεία 
και η ισόρροπη εξέταση των θέσεων των 
εθνικών εποπτικών αρχών σε διάφορα 
κράτη µέλη, η Αρχή πρέπει να είναι σε 
θέση να ρυθµίζει διαφωνίες µεταξύ αυτών 
των αρµόδιων αρχών µε δεσµευτικό τρόπο, 
συµπεριλαµβανοµένων των σωµάτων 
εποπτών. Πρέπει να προβλέπεται ένα 
στάδιο συµβιβασµού, κατά το οποίο οι 
εθνικές εποπτικές αρχές µπορούν να 
καταλήξουν σε συµφωνία. Η αρµοδιότητα 
της Αρχής πρέπει να καλύπτει διαφωνίες 
σχετικά µε διαδικαστικές υποχρεώσεις στη 
διαδικασία συνεργασίας καθώς και σχετικά 
µε την ερµηνεία και την εφαρµογή του 
κοινοτικού δικαίου σε εποπτικές 
αποφάσεις. Πρέπει χρησιµοποιηθούν οι 
υφιστάµενοι µηχανισµοί συµβιβασµού που 
προβλέπονται στην τοµεακή νοµοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των οικείων 
εθνικών εποπτικών αρχών, η Αρχή θα έχει 
την εξουσία να εκδώσει, ως έσχατη λύση, 
αποφάσεις απευθυνόµενες άµεσα στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για τοµείς του 

(21) 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 µεταξύ αυτών των 
αρµόδιων αρχών µε δεσµευτικό τρόπο, 
συµπεριλαµβανοµένων των σωµάτων 
εποπτών. Πρέπει να προβλέπεται ένα 
στάδιο συµβιβασµού, κατά το οποίο οι 
αρµόδιες αρχές µπορούν να καταλήξουν 
σε συµφωνία. Η αρµοδιότητα της Αρχής 
πρέπει να καλύπτει διαφωνίες σχετικά µε 
διαδικαστικές υποχρεώσεις στη διαδικασία 
συνεργασίας καθώς και σχετικά µε την 
ερµηνεία και την εφαρµογή του ενωσιακού 
δικαίου σε εποπτικές αποφάσεις. Πρέπει 
χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενοι 
µηχανισµοί συµβιβασµού που 
προβλέπονται στην τοµεακή νοµοθεσία. Σε 
περίπτωση παράλειψης των αρµόδιων 
αρχών, η Αρχή θα έχει την εξουσία να 
εκδώσει, ως έσχατη λύση, αποφάσεις 
απευθυνόµενες άµεσα στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για τοµείς του 
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κοινοτικού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άµεσα γι’ αυτά.  

 

ενωσιακού δικαίου οι οποίοι ισχύουν 
άµεσα γι’ αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τις 
διαφωνίες εντός των σωµάτων εποπτών. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Η κρίση έχει αποκαλύψει 
σηµαντικές ελλείψεις στις υπάρχουσες 
µεθόδους για την εποπτεία των 
διασυνοριακών χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων, ιδίως των µεγαλύτερων και 
πολυπλοκότερων, των οποίων η 
χρεωκοπία µπορεί να προκαλέσει 
συστηµικές βλάβες. Οι ελλείψεις αυτές 
προέρχονται, αφενός, από τους ποικίλους 
τοµείς δραστηριότητας των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και, 
αφετέρου, από τα εποπτικά όργανα. Τα 
ιδρύµατα αυτά ενεργούν σε µια αγορά 
χωρίς σύνορα, ενώ τα εποπτικά όργανα 
ελέγχουν σε καθηµερινή βάση κατά πόσον 
η αρµοδιότητά τους περιορίζεται στα 
εθνικά σύνορα. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21β) Έχει σαφώς αποδειχθεί ότι ο 
µηχανισµός συνεργασίας που 
χρησιµοποιήθηκε για να διορθωθεί αυτή 
η αναντιστοιχία είναι ανεπαρκής. Όπως 
επισηµαίνει η βρετανική έκθεση Turner, 
που δηµοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2009, 
«οι σηµερινές διευθετήσεις, που 
συνδυάζουν κλαδικά δικαιώµατα 
διαβατηρίου, εποπτεία από τη χώρα 
καταγωγής και αµιγώς εθνική ασφάλιση 
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καταθέσεων, δεν αποτελούν υγιή βάση για 
τη µελλοντική ρύθµιση και εποπτεία των 
ευρωπαϊκών διασυνοριακών τραπεζών 
λιανικής1». 

 _____________ 

1  σ. 101. 

 

Τροπολογία   26 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21γ) Υπάρχουν δύο µόνο δυνατές λύσεις 
για το ζήτηµα αυτό: είτε να δοθούν 
περισσότερες αρµοδιότητες στις 
εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής 
(εθνική λύση) είτε να δηµιουργηθεί µια 
πραγµατική εναλλακτική ευρωπαϊκή 
αρχή (ενωσιακή λύση). Όπως επισηµαίνει 
επίσης η έκθεση Turner, «υγιέστερες 
διευθετήσεις απαιτούν είτε αυξηµένες 
εθνικές εξουσίες, πράγµα που 
συνεπάγεται µια λιγότερο ανοιχτή ενιαία 
αγορά, είτε µεγαλύτερο βαθµό 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».  

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 δ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21δ) Η εθνική λύση συνεπάγεται ότι η 
χώρα υποδοχής θα µπορούσε να αρνηθεί 
το δικαίωµα λειτουργίας σε τοπικά 
υποκαταστήµατα, να υποχρεώσει τα ξένα 
ιδρύµατα να ενεργούν µόνο µέσω 
θυγατρικών και όχι µέσω 
υποκαταστηµάτων, καθώς και να 
επιβλέπει το κεφάλαιο και τη ρευστότητα 
των τραπεζών που δραστηριοποιούνται 
στη χώρα τους, πράγµα που θα σήµαινε 
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περισσότερο προστατευτισµό. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 ε (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21ε) Στο πλαίσιο µιας ενωσιακής 
ρύθµισης, τα σώµατα των εποπτών που 
ελέγχουν τα διασυνοριακά ιδρύµατα 
πρέπει να ενισχυθούν και πρέπει να 
υπάρξει µια σταδιακή µεταφορά 
εποπτικών αρµοδιοτήτων επί ιδρυµάτων 
που πληρούν τα κριτήρια του συστηµικού 
κινδύνου σε µια αρχή της Ένωσης. Το 
εποπτικό αυτό πλαίσιο πρέπει να 
περιλαµβάνει χρηµατοπιστωτικά 
συστήµατα που δρουν σε διασυνοριακό ή 
εθνικό επίπεδο και η χρεωκοπία των 
οποίων θα µπορούσε να απειλήσει τη 
σταθερότητα της ενιαίας 
χρηµατοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 στ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21στ) Τα σώµατα εποπτών πρέπει να 
έχουν την εξουσία να ορίζουν εποπτικούς 
κανόνες µε στόχο τη συνεκτικότερη 
εφαρµογή του ενωσιακού δικαίου. Η 
Αρχή πρέπει να έχει 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. Η Αρχή πρέπει να ενεργεί ως 
επικεφαλής κατά την εποπτεία 
διασυνοριακών χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην 
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Ένωση. Η Αρχή πρέπει επίσης να έχει 
ρόλο δεσµευτικής µεσολάβησης για την 
επίλυση διαφωνιών µεταξύ εθνικών 
εποπτών. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 ζ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21ζ) Τα σώµατα εποπτών πρέπει να 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αποδοτική, 
αποτελεσµατική και συνεπή εποπτεία των 
διασυνοριακών χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων που δεν εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα της Αρχής,  αλλά που 
εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές 
µεταξύ εθνικών κανόνων και πρακτικών. 
Η σύγκλιση των βασικών 
χρηµατοπιστωτικών ρυθµίσεων είναι 
ανεπαρκής αν οι εποπτικές πρακτικές 
παραµένουν κατακερµατισµένες. 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».  

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Τα σώµατα εποπτών παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην αποδοτική, 

∆ιαγράφεται 
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αποτελεσµατική και συνεπή εποπτεία των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που 
λειτουργούν διασυνοριακά. Η Αρχή 
πρέπει να έχει 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 κοινοτικού 
δικαίου.  

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α) Η προληπτική εποπτεία των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε 
ενωσιακή διάσταση πρέπει να ανατεθεί 
στην Αρχή. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να 
ενεργούν ως εντολοδόχοι της Αρχής και 
να δεσµεύονται από τις εντολές της 
Αρχής όταν εποπτεύουν διασυνοριακά 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε 
ενωσιακή διάσταση. 

Αιτιολόγηση 

Η προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων µε ενωσιακή διάσταση θα πρέπει να ανατεθεί στην Αρχή 

(µέσω των εθνικών εποπτικών αρχών). 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22β) Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
που πληρούν τα κριτήρια συστηµικού 
κινδύνου πρέπει να προσδιορίζονται 
λαµβανοµένων υπόψη των διεθνών 
κανόνων. 

Αιτιολόγηση 
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Προσδιορισµός των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε ενωσιακή διάσταση. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22γ) Χρειάζεται να θεσπιστεί ένα 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εγγύησης των 
Ασφαλίσεων («Σύστηµα») για την 
προστασία των ασφαλισµένων, των 
δικαιούχων και των ιδρυµάτων που 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες, εάν οι 
δυσκολίες αυτές θα ήταν δυνατόν να 
απειλήσουν τη χρηµατοπιστωτική 
σταθερότητα της ενιαίας 
χρηµατοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης. 
Το Σύστηµα πρέπει να χρηµατοδοτείται 
µε εισφορές των ιδρυµάτων αυτών, µε 
έκδοση δανειακών τίτλων από το 
Σύστηµα ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις, 
µε εισφορές των συµµετεχόντων κρατών 
µελών βάσει προσυµφωνηµένων 
κριτηρίων σε ένα αναθεωρηµένο 
µνηµόνιο συνεννόησης. Οι εισφορές στο 
Σύστηµα πρέπει να αντικαταστήσουν τις 
εισφορές προς τα εθνικά συστήµατα 
εγγύησης ασφαλίσεων. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να καθιερωθεί ευρωπαϊκό σύστηµα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους 

φορολογούµενους. Η λύση αυτή συµβαδίζει µε εκείνη που δόθηκε για τη ρύθµιση των τραπεζών. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Η ανάθεση καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων µπορεί να αποτελέσει 
χρήσιµο µέσο στη λειτουργία του δικτύου 
εποπτικών αρχών, προκειµένου να µειωθεί 
η άσκοπη επανάληψη εποπτικών εργασιών, 

(23) Η ανάθεση καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων µπορεί να αποτελέσει 
χρήσιµο µέσο στη λειτουργία του δικτύου 
εποπτικών αρχών, προκειµένου να µειωθεί 
η άσκοπη επανάληψη εποπτικών εργασιών, 
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να ενισχυθεί η συνεργασία και µε τον 
τρόπο αυτό να γίνει περισσότερο 
οµοιόµορφη η διαδικασία εποπτείας, 
καθώς επίσης να µειωθεί ο φόρτος που 
επιβαρύνει τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα. Συνεπώς, ο κανονισµός πρέπει 
παράσχει σαφή νοµική βάση για την 
ανάθεση αυτή. 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, µπορεί να λαµβάνει 
αποφάσεις για ορισµένο εποπτικό θέµα η 
ίδια, στη θέση κάποιας άλλης εθνικής 
εποπτικής αρχής. Οι αναθέσεις πρέπει να 
διέπονται από την αρχή της ανάθεσης 
εποπτικής αρµοδιότητας σε εποπτική αρχή 
που είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες 
σχετικές µε το θέµα. Η ανακατανοµή 
αρµοδιοτήτων µεταξύ εθνικών εποπτικών 
αρχών µπορεί να είναι σκόπιµη, 
παραδείγµατος χάρη για λόγους 
οικονοµιών κλίµακας ή πεδίου, συνοχής 
στην εποπτεία οµίλων και βέλτιστης 
χρήσης τεχνικής πείρας. Η συναφής 
κοινοτική νοµοθεσία µπορεί να 
εξειδικεύσει περαιτέρω τις αρχές για την 
ανακατανοµή αρµοδιοτήτων κατόπιν 
συµφωνίας. Η Αρχή πρέπει να διευκολύνει 
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. 

να ενισχυθεί η συνεργασία και µε τον 
τρόπο αυτό να γίνει περισσότερο 
οµοιόµορφη η διαδικασία εποπτείας, 
καθώς επίσης να µειωθεί ο φόρτος που 
επιβαρύνει τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα. Συνεπώς, ο κανονισµός πρέπει 
παράσχει σαφή νοµική βάση για την 
ανάθεση αυτή. 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 αρµόδια αρχή, η 
εξουσιοδοτούµενη, θα πρέπει να µπορεί να 
λαµβάνει αποφάσεις για ορισµένο 
εποπτικό θέµα η ίδια, στη θέση της Αρχής 
ή στη θέση κάποιας άλλης αρµόδιας 
αρχής. Οι αναθέσεις πρέπει να διέπονται 
από την αρχή της ανάθεσης εποπτικής 
αρµοδιότητας σε εποπτική αρχή που είναι 
σε θέση να προβεί σε ενέργειες σχετικές µε 
το θέµα. Η ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 
µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών µπορεί 
να είναι σκόπιµη, παραδείγµατος χάρη για 
λόγους οικονοµιών κλίµακας ή πεδίου, 
συνοχής στην εποπτεία οµίλων και 
βέλτιστης χρήσης ρυθµιστικής πείρας. Η 
συναφής νοµοθεσία της Ένωσης µπορεί 
να εξειδικεύσει περαιτέρω τις αρχές για 
την ανακατανοµή αρµοδιοτήτων κατόπιν 
συµφωνίας. Η Αρχή πρέπει να διευκολύνει 
και να παρακολουθεί 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. Πρέπει να εντοπίζει 
και να προωθεί βέλτιστες πρακτικές όσον 
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αφορά την ανάθεση και τις συµφωνίες 
ανάθεσης. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να καθιερωθεί ευρωπαϊκό σύστηµα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους 

φορολογούµενους. Η λύση αυτή συµβαδίζει µε εκείνη που δόθηκε για τη ρύθµιση των τραπεζών. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Η προληπτική εποπτεία των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που 
πληρούν τα κριτήρια του συστηµικού 
κινδύνου πρέπει να ανατεθεί στην Αρχή, 
όταν οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν 
αποτύχει να ασκήσουν τις αρµοδιότητές 
τους κατά τρόπο έγκαιρο και ορθό. Οι 
εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να 
υπόκεινται στις οδηγίες της Αρχής όσον 
αφορά τα ιδρύµατα που πληρούν τα 
κριτήρια συστηµικού κινδύνου. Η Αρχή 
πρέπει να ενεργεί µέσω των εθνικών 
εποπτικών αρχών.  

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23β) Πρέπει να θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο 
για τη διαχείριση της χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης, δεδοµένου ότι ο υφιστάµενος 
µηχανισµός για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος δεν λειτούργησε 
αποτελεσµατικά. Βασικά στοιχεία της 
διαχείρισης κινδύνου αποτελούν µια 
κοινή δέσµη κανόνων και µέσων 
χρηµατοπιστωτικής διευθέτησης 
(εκτέλεση και χρηµατοδότηση για την 
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αντιµετώπιση της κρίσης που 
αντιµετωπίζουν µεγάλα, διασυνοριακά 
και/ή διασυνδεδεµένα ιδρύµατα). 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23γ) Ο συστηµικός κίνδυνος πρέπει να 
προσδιοριστεί, λαµβάνοντας υπόψη τα 
διεθνή πρότυπα και ιδίως τα πρότυπα 
που έχουν θεσπίσει το Συµβούλιο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η 
∆ιεθνής Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτών 
(IAIS) και η G-20. Ο βαθµός 
διασύνδεσης, η δυνατότητα 
αναπλήρωσης και η χρονική συγκυρία 
αποτελούν τα συνηθέστερα 
χρησιµοποιούµενα κριτήρια για τον 
προσδιορισµό του συστηµικού κινδύνου. 
Ανάλογα µε το βαθµό µε τον οποίο τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πληρούν τα 
κριτήρια συστηµικού κινδύνου, πρέπει να 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Αρχής 
και στην υποχρέωση να συνεισφέρουν στο 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εγγύησης των 
Ασφαλίσεων και στο Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Σταθερότητας της Ασφάλισης και των 
Επαγγελµατικών Συντάξεων. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 δ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23δ) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
συνυπευθυνότητα των διασυνοριακών 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, να 
προστατευθούν τα συµφέροντα των 
ευρωπαίων ασφαλισµένων και 
δικαιούχων και να µειωθεί το κόστος 
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µιας συστηµικής χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης για τους φορολογουµένους, 
συγκροτείται Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Εγγύησης Ασφαλίσεων («το Σύστηµα»). 
Η ίδρυση του Συστήµατος αυτού 
αποσκοπεί να χρηµατοδοτήσει την οµαλή 
εκκαθάριση ή τις παρεµβάσεις 
αποκατάστασης διασυνοριακών 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα, οι 
επιπτώσεις των οποίων θα µπορούσαν να 
απειλήσουν τη χρηµατοπιστωτική 
σταθερότητα της ενιαίας 
χρηµατοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης 
και προκειµένου να εσωτερικεύσουν το 
κόστος των παρεµβάσεων αυτών, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνεισφορά τους στο 
εθνικό σύστηµα εγγύησης των 
ασφαλίσεων δεν είναι επαρκής. Το 
Σύστηµα πρέπει να χρηµατοδοτείται µε 
εισφορές των ιδρυµάτων αυτών, µε 
έκδοση δανειακών τίτλων από το 
Σύστηµα ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις, 
µε εισφορές των συµµετεχόντων κρατών 
µελών βάσει προσυµφωνηµένων 
κριτηρίων σε ένα αναθεωρηµένο 
µνηµόνιο συνεννόησης. Οι εισφορές στο 
Σύστηµα πρέπει να αντικαταστήσουν τις 
εισφορές προς τα εθνικά συστήµατα 
εγγύησης ασφαλίσεων. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 ε (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23ε) Το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Σταθερότητας της Ασφάλισης και των 
Επαγγελµατικών Συντάξεων (Ταµείο 
Σταθερότητας) πρέπει να ιδρυθεί 
προκειµένου να χρηµατοδοτεί την οµαλή 
εκκαθάριση ή τις παρεµβάσεις για την 
διάσωση χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, όταν 
αυτά µπορούν να απειλήσουν τη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα της 
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ενιαίας χρηµατοπιστωτικής αγοράς της 
Ένωσης. Το Ταµείο Σταθερότητας πρέπει 
να χρηµατοδοτείται µε κατάλληλες 
συνεισφορές του τοµέα ασφάλισης και 
επαγγελµατικών συντάξεων. Οι εισφορές 
στο Σύστηµα πρέπει να αντικαταστήσουν 
τις εισφορές προς τα εθνικά συστήµατα 
εγγύησης ασφαλίσεων.  

 

Τροπολογία   42 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) 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 εθνικών εποπτικών 
αρχών. 

(25) 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 εθνικών εποπτικών 
αρχών. Το αποτέλεσµα των οµότιµων 
αξιολογήσεων πρέπει να δηµοσιοποιείται 
και οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να 
εντοπίζονται και επίσης να 
δηµοσιοποιούνται. 

 

Τροπολογία   43 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Η Αρχή πρέπει να προάγει ενεργά µια 
συντονισµένη κοινοτική εποπτική 
απόκριση, ειδικά σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες αντίξοες εξελίξεις ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία 

26 Η Αρχή πρέπει να προάγει ενεργά µια 
συντονισµένη εποπτική απόκριση σε 
επίπεδο Ένωσης, ιδίως για να 
εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία και 
την ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών 
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και την ακεραιότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος στην Κοινότητα. Συνεπώς, 
επιπροσθέτως προς τις εξουσίες της για 
δράση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
πρέπει να της ανατεθεί µια γενική 
λειτουργία συντονισµού στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας. Οι 
δράσεις της Αρχής πρέπει να εστιάζουν 
ιδιαίτερα στην οµαλή ροή όλων των 
συναφών πληροφοριών µεταξύ των 
αρµοδίων αρχών. 

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. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει καλύτερα το συντονιστικό ρόλο των αρχών στη 

διασφάλιση της λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, είναι 
απαραίτητο να εντοπιστούν εξ αρχής οι 
τάσεις, οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα τρωτά 
σηµεία που απορρέουν από το 
µικροπροληπτικό επίπεδο, διασυνοριακά 
και διατοµεακά. Η Αρχή πρέπει να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εν λόγω 
εξελίξεις στον τοµέα αρµοδιότητάς της 
και, αν κρίνει σκόπιµο, να ενηµερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, 
την Επιτροπή, τις άλλες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές και το ευρωπαϊκό 
συµβούλιο συστηµικού κινδύνου σε 
τακτική βάση και, αν είναι απαραίτητο, για 
συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης η Αρχή 
πρέπει να συντονίζει προσοµοιώσεις 
αντίξοων καταστάσεων σε επίπεδο 
Κοινότητας για να αξιολογεί την αντοχή 
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων υπό 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς, 
εξασφαλίζοντας για τις εν λόγω 

(27) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, είναι 
απαραίτητο να εντοπιστούν εξ αρχής οι 
τάσεις, οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα τρωτά 
σηµεία που απορρέουν από το 
µικροπροληπτικό επίπεδο, διασυνοριακά 
και διατοµεακά. Η Αρχή πρέπει να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εν λόγω 
εξελίξεις στον τοµέα αρµοδιότητάς της 
και, αν κρίνει σκόπιµο, να ενηµερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, 
την Επιτροπή, τις άλλες Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές και το ευρωπαϊκό 
συµβούλιο συστηµικού κινδύνου σε 
τακτική βάση και, αν είναι απαραίτητο, για 
συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης η Αρχή 
πρέπει να δροµολογεί και να συντονίζει 
προσοµοιώσεις αντίξοων καταστάσεων σε 
επίπεδο Ένωσης για να αξιολογεί την 
αντοχή των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων υπό αντίξοες εξελίξεις της 
αγοράς, εξασφαλίζοντας για τις εν λόγω 
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προσοµοιώσεις την εφαρµογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης µεθοδολογίας σε 
εθνικό επίπεδο. 

προσοµοιώσεις την εφαρµογή όσο το 
δυνατόν συνεκτικότερης µεθοδολογίας σε 
εθνικό επίπεδο. Προκειµένου να βελτιώσει 
την εκτέλεση των καθηκόντων της, η 
Αρχή πρέπει να πραγµατοποιεί 
οικονοµική ανάλυση των αγορών και του 
αντικτύπου των ενδεχόµενων εξελίξεων 
σε αυτές. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Με δεδοµένα την παγκοσµιοποίηση 
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και 
την αυξηµένη σηµασία των διεθνών 
κανόνων, η Αρχή πρέπει να ενισχύσει το 
διάλογο και τη συνεργασία µε τις 
εποπτικές αρχές εκτός της Κοινότητας. 
Πρέπει να λαµβάνει υπόψη της πλήρως 
τους υφιστάµενους ρόλους και 
αρµοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσµικών 
οργάνων στις σχέσεις τους µε αρχές εκτός 
της Κοινότητας καθώς και σε διεθνή 
φόρα. 

(28) Με δεδοµένα την παγκοσµιοποίηση 
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και 
την αυξηµένη σηµασία των διεθνών 
κανόνων, η Αρχή πρέπει να συµµετέχει 
στην εκπροσώπηση της Ένωσης στον 
διάλογο και τη συνεργασία µε τις 
εποπτικές αρχές σε τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία -1. 

(30) Για την αποτελεσµατική εκπλήρωση 
των καθηκόντων της, η Αρχή πρέπει να 
έχει δικαίωµα να ζητεί όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Προκειµένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων για τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, κανονικά 
τις πληροφορίες αυτές πρέπει να τις 
παρέχουν οι εθνικές εποπτικές αρχές που 
βρίσκονται πλησιέστερα στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές και τα 
ιδρύµατα. Ωστόσο, η Αρχή πρέπει να έχει 

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

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

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Για να είναι πλήρως αποτελεσµατική 
η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Συστηµικού Κινδύνου και για την 
παρακολούθηση της συνέχειας των 
προειδοποιήσεων και των συστάσεών του, 
έχει ουσιώδη σηµασία η στενή συνεργασία 
µεταξύ της Αρχής και του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου. Η 
Αρχή πρέπει να ανταλλάσσει όλες τις 
συναφείς πληροφορίες µε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου. 
∆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. 

(31) Για να είναι πλήρως αποτελεσµατική 
η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Συστηµικού Κινδύνου και για την 
παρακολούθηση της συνέχειας των 
προειδοποιήσεων και των συστάσεών του, 
έχει ουσιώδη σηµασία η στενή συνεργασία 
µεταξύ της Αρχής και του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου. Η 
Αρχή και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Συστηµικού Κινδύνου πρέπει να 
ανταλλάσσουν όλες τις συναφείς 
πληροφορίες. ∆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, 
εφόσον κρίνεται σκόπιµο, να εξασφαλίζει 
την παρακολούθηση της συνέχειας. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 32 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Στις περιπτώσεις που είναι σκόπιµο 
η Αρχή πρέπει να διαβουλεύεται µε 
ενδιαφερόµενα µέρη για τεχνικούς 
κανόνες, κατευθυντήριες γραµµές και 
συστάσεις και να τους παρέχει εύλογη 
ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για τα προτεινόµενα µέτρα. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να 
συσταθεί οµάδα συµφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταµείων 
επαγγελµατικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τα ταµεία επαγγελµατικής 
συνταξιοδότησης της Κοινότητας 
(συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, 
θεσµικών επενδυτών και λοιπών 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που 
χρησιµοποιούν και οι ίδιοι 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες), τους 
υπαλλήλους τους, και τους καταναλωτές 
και τους χρήστες των λιανικών 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών κα υπηρεσιών επαγγελµατικής 
συνταξιοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων 
των ΜΜΕ. Η οµάδα συµφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταµείων 
επαγγελµατικής συνταξιοδότησης πρέπει 
να εργάζεται δραστήρια ως διεπαφή µε 
άλλες οµάδες χρηστών στον τοµέα των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. 

(32) 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 
κανόνων, κατευθυντήριων γραµµών και 
συστάσεων, η Αρχή πρέπει να διεξάγει 
µελέτη αντικτύπου. Για λόγους 
αποδοτικότητας, πρέπει να συσταθεί 
οµάδα συµφεροντούχων ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ταµείων 
επαγγελµατικής συνταξιοδότησης, η οποία 
θα εκπροσωπεί στη σωστή αναλογία τις 
ασφαλιστικές, και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τα ταµεία επαγγελµατικής 
συνταξιοδότησης της Ένωσης 
(συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, 
θεσµικών επενδυτών και λοιπών 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που 
χρησιµοποιούν και οι ίδιοι 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες), τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους 
επιστηµονικούς φορείς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες των 
λιανικών ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών υπηρεσιών κα 
υπηρεσιών επαγγελµατικής 
συνταξιοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων 
των ΜΜΕ. Η οµάδα συµφεροντούχων 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και ταµείων 
επαγγελµατικής συνταξιοδότησης πρέπει 
να εργάζεται δραστήρια ως διεπαφή µε 
άλλες οµάδες χρηστών στον τοµέα των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή ή 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (33α) Με την επιφύλαξη των ειδικών 
αρµοδιοτήτων των κρατών µελών σε 
καταστάσεις κρίσεων, εάν ένα κράτος 
µέλος επιλέξει να επικαλεσθεί αυτή τη 
διασφάλιση, πρέπει να ενηµερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγχρόνως µε 
την Αρχή, το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή. Επιπλέον, το κράτος µέλος 
πρέπει να εξηγήσει τους λόγους που το 
ώθησαν να επικαλεσθεί τη διασφάλιση. Η 
Αρχή πρέπει, σε συνεργασία µε την 
Επιτροπή, να καθορίζει τις περαιτέρω 
ενέργειες. 

 

Τροπολογία   50 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (33β) Σε σύγκριση µε τους καλά 
χρηµατοδοτούµενους και δικτυωµένους 
εκπροσώπους των επιχειρήσεων, οι µη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι 
περιθωριοποιηµένες στη συζήτηση για το 
µέλλον των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών και την αντίστοιχη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Το µειονέκτηµα αυτό 
πρέπει να αντισταθµιστεί µε την επαρκή 
χρηµατοδότηση των εκπροσώπων τους 
στην οµάδα συµφεροντούχων 
ασφαλίσεων και επαγγελµατικών 
συντάξεων. 

 

Τροπολογία   51 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων 
της Αρχής πρέπει να είναι ένα συµβούλιο 
εποπτών, συγκροτούµενο από τους 
επικεφαλής κάθε οικείας εθνικής 
εποπτικής αρχής στα κράτη µέλη και το 
οποίο προεδρεύεται από τον πρόεδρο της 

(35) Το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων 
της Αρχής πρέπει να είναι ένα συµβούλιο 
εποπτών, συγκροτούµενο από τους 
επικεφαλής κάθε οικείας εθνικής 
εποπτικής αρχής στα κράτη µέλη και το 
οποίο προεδρεύεται από τον πρόεδρο της 
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Αρχής. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής, 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού 
Κινδύνου και των άλλων δυο 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών πρέπει 
να συµµετέχουν ως παρατηρητές. Τα µέλη 
του συµβουλίου εποπτών πρέπει να 
ενεργούν ανεξάρτητα και µόνο υπέρ του 
συµφέροντος της Κοινότητας. Για 
ενέργειες γενικής φύσεως, 
περιλαµβανοµένων των σχετιζόµενων µε 
την έκδοση τεχνικών κανόνων, 
κατευθυντηρίων γραµµών και συστάσεων, 
καθώς και θεµάτων προϋπολογισµού, 
πρέπει να ισχύουν οι κανόνες για την 
ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζονται στη 
συνθήκη, ενώ για όλες τις άλλες 
αποφάσεις πρέπει να ισχύει απλή 
πλειοψηφία των µελών. Οι περιπτώσεις 
που αφορούν τη ρύθµιση διαφωνιών 
µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών πρέπει 
να εξετάζονται σε κλειστό κύκλο. 

Αρχής. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής, 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού 
Κινδύνου, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Τράπεζες) και της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Κινητές Αξίες και 
Αγορές) πρέπει να συµµετέχουν ως 
παρατηρητές. Τα µέλη του συµβουλίου 
εποπτών πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα 
και µόνο υπέρ του συµφέροντος της 
Ένωσης. Για ενέργειες γενικής φύσεως, 
περιλαµβανοµένων των σχετιζόµενων µε 
την έκδοση τεχνικών κανόνων, 
κατευθυντηρίων γραµµών και συστάσεων, 
καθώς και θεµάτων προϋπολογισµού, 
πρέπει να ισχύουν οι κανόνες για την 
ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 16 της ΣΛΕΕ, ενώ για όλες τις 
άλλες αποφάσεις πρέπει να ισχύει απλή 
πλειοψηφία των µελών. Οι περιπτώσεις 
που αφορούν τη ρύθµιση διαφωνιών 
µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών πρέπει 
να εξετάζονται σε κλειστό κύκλο. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Την Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί ο 
πρόεδρος, πλήρους απασχόλησης, τον 
οποίο επιλέγει το συµβούλιο εποπτών µε 
ανοιχτό διαγωνισµό. 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 
διοικητικού συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα 
ψήφου. 

(37) Την Αρχή πρέπει να εκπροσωπεί ο 
πρόεδρος πλήρους απασχόλησης τον οποίο 
επιλέγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µετά 
από ανοιχτό διαγωνισµό υπό τη 
διαχείριση της Επιτροπής και την 
επακόλουθη κατάρτιση καταλόγου 
τελικής επιλογής από την Επιτροπή. 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 διοικητικού συµβουλίου, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 40 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) 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 κοινοτική 
δηµοσιονοµική διαδικασία πρέπει να 
ισχύει όσον αφορά την κοινοτική 
συµµετοχή. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει 
να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

(40) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης αυτονοµία και ανεξαρτησία της 
Αρχής, πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της 
αυτόνοµος προϋπολογισµός µε έσοδα 
προερχόµενα από το γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από οιαδήποτε τέλη που 
καταβάλλονται στην Αρχή στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στις 
σχετικές πράξεις του ενωσιακού δικαίου. 
Η ενωσιακή δηµοσιονοµική διαδικασία 
πρέπει να ισχύει όσον αφορά την 
συµµετοχή της Ένωσης. Ο λογιστικός 
έλεγχος πρέπει να ασκείται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με τον παρόντα κανονισµό 
συγκροτείται Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων («Αρχή»). 

1. Με τον παρόντα κανονισµό συγκροτείται 

Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεων 
και Επαγγελµατικών Συντάξεων) 
(«Αρχή»). 

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρµογής της οδηγίας 64/225/ΕΟΚ, της 
οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, της οδηγίας 
73/240/ΕΟΚ, της οδηγίας 76/580/ΕΟΚ, 
της οδηγίας 78/473/ΕΟΚ, της οδηγίας 
84/641/ΕΟΚ, της οδηγίας 87/344/ΕΟΚ, 
της οδηγίας 88/357/ΕΟΚ, της οδηγίας 
92/49/ΕΟΚ, της οδηγίας 98/78/ΕΚ, της 
οδηγίας 2001/17/ΕΚ, της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ, της οδηγίας 2002/92/ΕΚ, της 
οδηγίας 2003/41/ΕΚ, της οδηγίας 
2002/87/ΕΚ, της οδηγίας 2005/68/ΕΚ, της 
οδηγίας 2007/44/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 κοινοτικής πράξης µε την οποία 

2. Η Αρχή ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και 
της οδηγίας 64/225/ΕΟΚ, της οδηγίας 
73/239/ΕΟΚ, της οδηγίας 73/240/ΕΟΚ, 
της οδηγίας 76/580/ΕΟΚ, της οδηγίας 
78/473/ΕΟΚ, της οδηγίας 84/641/ΕΟΚ, 
της οδηγίας 87/344/ΕΟΚ, της οδηγίας 
88/357/ΕΟΚ, της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ, της 
οδηγίας 98/78/ΕΚ, της οδηγίας 
2001/17/ΕΚ, της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, της 
οδηγίας 2002/92/ΕΚ, της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ, της οδηγίας 2002/87/ΕΚ, της 
οδηγίας 2005/68/ΕΚ, της οδηγίας 
2007/44/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 ενωσιακής πράξης µε την οποία 
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ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή. ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή. 

 2α. Η Αρχή ενεργεί επίσης στο πεδίο των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τη 
νοµοθεσία στην οποία αναφέρεται η 
παράγραφος 2, συµπεριλαµβανοµένων 
των θεµάτων περί των δικαιωµάτων των 
µετόχων, εταιρικής διακυβέρνησης, 
χρηµατοπιστωτικών εκθέσεων, 
λογιστικού ελέγχου και για την 
εξασφάλιση αποτελεσµατικής και 
συνεπούς εφαρµογής της νοµοθεσίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η Αρχή 
λαµβάνει επίσης τα κατάλληλα µέτρα στο 
πλαίσιο των ζητηµάτων που αφορούν τις 
δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, τους 
συµψηφισµούς και διακανονισµούς, την 
τιτλοποίηση, τις ανοικτές πωλήσεις και 
τα παράγωγα, συµπεριλαµβανοµένων των 
ζητηµάτων τυποποίησης. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού 
ισχύουν µε την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής, ιδίως µε βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 226 της Συνθήκης για την 
εξασφάλιση της συµµόρφωση προς το 
κοινοτικό δίκαιο. 

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

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να συµβάλει: 
(i) στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, ειδικά 
συµπεριλαµβανοµένων υψηλού επιπέδου, 
αποτελεσµατικής και συνεκτικής ρύθµισης 
και εποπτείας, (ii) στην προστασία των 
ασφαλισµένων και των λοιπών 
δικαιούχων, (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθµης λειτουργίας των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών, (iv) στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, και (v) 
στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισµού 
εποπτείας. Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή πρέπει 
να συµβάλει στη διασφάλιση της 
συνεπούς, αποδοτικής και 
αποτελεσµατικής εφαρµογής του 
κοινοτικού δικαίου στο οποίο παραπέµπει 
το άρθρο 1 παράγραφος 2 ανωτέρω, 
ενισχύοντας την εποπτική σύγκλιση και 
γνωµοδοτώντας στο Ευρωπαϊκό 

4. Ο σκοπός της Αρχής είναι να 
προστατεύει τις δηµόσιες αξίες όπως η 
µεσοβραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη 
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, η φερεγγυότητα και 
ρευστότητα των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων, η διαφάνεια των αγορών και 
των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και η 
προστασία των καταθετών και 
επενδυτών. Η Αρχή συµβάλλει (i) στη 
βελτίωση της λειτουργίας  και της 
ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής 
αγοράς, ειδικά συµπεριλαµβανοµένων 
υψηλού επιπέδου, αποτελεσµατικής και 
συνεκτικής ρύθµισης και εποπτείας, (ii)  
στην ενίσχυση του ανταγωνισµού και της 
καινοτοµίας στην εσωτερική αγορά και 
στην ενδυνάµωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας,  (iia) στην 
προώθηση της χρηµατοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης (iii) στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας, διαφάνειας, της 
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Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή. 

αποδοτικότητας και της εύρυθµης 
λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών, (iv) στην ενδυνάµωση του 
διεθνούς συντονισµού εποπτείας, (v) στην 
υποστήριξη της νέας στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη (vi) στην 
αποτροπή της κανονιστικής 
διαµεσολάβησης και στη δηµιουργία 
ισότιµων όρων ανταγωνισµού, (vii) στην 
αποτροπή του κινδύνου να 
δηµιουργηθούν στο µέλλον πιστωτικές 
φούσκες από τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα της Ένωσης και (viii) στην 
ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και των 
διαδικασιών διανοµής στη 
χρηµατοπιστωτική θέση των ιδρυµάτων 
και στην προστασία των καταναλωτών. 
Γι' αυτούς τους λόγους η Αρχή πρέπει να 
συµβάλει στη διασφάλιση της συνεπούς, 
αποδοτικής και αποτελεσµατικής 
εφαρµογής των νοµοθετικών πράξεων της 
Ένωσης στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 
1 παράγραφος 2 ανωτέρω, ενισχύοντας την 
εποπτική σύγκλιση και γνωµοδοτώντας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και την Επιτροπή, και 
πραγµατοποιώντας οικονοµικές 
αναλύσεις των αγορών για να προωθηθεί 
η επίτευξη των στόχων της Αρχής. 

 4α. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται µε τον παρόντα 
Κανονισµό, η Αρχή αποδίδει ιδιαίτερη 
προσοχή στα συστηµικά ιδρύµατα, τα 
προβλήµατα ή η δυσλειτουργία των 
οποίων ενδέχεται να διαταράξουν τη 
λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος ή την πραγµατική οικονοµία. 

5. Η Αρχή αποτελεί µέρος ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας, εφεξής 
«ΕΣΧΕ», το οποίο λειτουργεί ως δίκτυο 
εποπτικών αρχών, όπως εξειδικεύεται 
περαιτέρω στο άρθρο 39. 

5. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισµού, η Αρχή ενεργεί ανεξάρτητα 
και αντικειµενικά αποκλειστικά προς το 
συµφέρον της Ένωσης. 

6. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και  
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Επαγγελµατικών Συντάξεων 
συνεργάζεται µε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου, εφεξής 
«ΕΣΣΚ», όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του 
παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας 

 1. Η Αρχή αποτελεί µέρος ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας 
(«ΕΣΧΕ»). Κύριος στόχος του ΕΣΧΕ 
είναι να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
εφαρµογή των κανόνων που ισχύουν για 
τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ώστε να 
διαφυλαχθεί η χρηµατοπιστωτική 
σταθερότητα και, κατ’ αυτό τον τρόπο, 
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· 

 (β) την Αρχή·  

 (β) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Τράπεζες) που συγκροτείται µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/2010 (ΕΑΤ)·  

 δ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Κινητές Αξίες και Αγορές) που θεσπίζει ο 
κανονισµός (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΚΑΑ]· 

 (ε) τη Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Μικτή 
Επιτροπή) την οποία προβλέπει το άρθρο 
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40, 

 (στ) τις αρχές των κρατών µελών που 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 των 
κανονισµών (ΕΕ) αριθ. …/2010 
[ΕΑΚΑΑ], στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
…/2010 [ΕΑΑΕΣ] και στον κανονισµό 
(ΕΕ) αριθ.…/2010 [ΕΑΤ]· 

 (ζ) την Επιτροπή, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 
7 και 9· 

 Οι Αρχές που συµµετέχουν στο ΕΣΧΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων των αρµοδίων 
αρχών των κρατών µελών, λογοδοτούν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε την 
επιφύλαξη της λογοδοσίας των αρµοδίων 
αρχών των κρατών µελών στα εθνικά 
κοινοβούλια.  

 3. Η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά, διασφαλίζει τη διατοµεακή 
συνέπεια των εργασιών, και καταλήγει σε 
κοινές θέσεις στον τοµέα της εποπτείας 
των χρηµατοπιστωτικών οµίλων 
ετερογενών δραστηριοτήτων και για άλλα 
διατοµεακά θέµατα µε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου, καθώς 
και µε την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Τράπεζες) και την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές) µέσω 
Μικτής Επιτροπής. 

 4. Σύµφωνα µε την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συµµετέχοντες 
στο ΕΣΧΕ συνεργάζονται µε πνεύµα 
εµπιστοσύνης και απόλυτο αµοιβαίο 
σεβασµό, ιδίως προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η ροή κατάλληλων και 
αξιόπιστων πληροφοριών µεταξύ τους. 

 5. Μόνο οι εποπτικές αρχές που 
περιλαµβάνονται στο ΕΣΧΕ µπορούν να 
εποπτεύουν τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ένωση. 
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Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα» 
σηµαίνει ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά 
την έννοια της οδηγίας 98/78/ΕΚ, 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της οδηγίας 2005/68/ΕΚ και 
ιδρύµατα που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών 
παροχών τα οποία καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ, και 
«χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι ετερογενών 
δραστηριοτήτων» όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2002/87/ΕΚ· 

(1) «χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα» 
σηµαίνει ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά 
την έννοια της οδηγίας 98/78/ΕΚ, 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της οδηγίας 2005/68/ΕΚ και 
ιδρύµατα που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών 
παροχών τα οποία καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ, και 
«χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι ετερογενών 
δραστηριοτήτων» όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2002/87/ΕΚ και κάθε άλλη 
επιχείρηση ή οντότητα που λειτουργεί 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που 
προσφέρει παρόµοιες υπηρεσίες, ακόµη 
και εάν δεν έχουν άµεση συναλλαγή µε το 
ευρύ κοινό. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Αρχή αναλαµβάνει τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

1. Η Αρχή αναλαµβάνει τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

(α) συµβάλλει στην καθιέρωση κοινών 
ρυθµιστικών και εποπτικών κανόνων και 
πρακτικών υψηλής ποιότητας, µεταξύ 
άλλων µε γνωµοδοτήσεις προς τα θεσµικά 
όργανα της Κοινότητας και µε την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών, 
συστάσεων και σχεδίων τεχνικών 
κανόνων, που πρέπει να βασίζονται στη 
νοµοθεσία στην οποία παραπέµπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2· 

(α) συµβάλλει στην καθιέρωση κοινών 
ρυθµιστικών και εποπτικών κανόνων και 
πρακτικών υψηλής ποιότητας, µεταξύ 
άλλων µε γνωµοδοτήσεις προς τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης και µε την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραµµών, συστάσεων και 
σχεδίων ρυθµιστικών και εκτελεστικών 
κανόνων, που πρέπει να βασίζονται στις 
νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2· 

(β) συµβάλλει στη συνεπή εφαρµογή της 
κοινοτικής νοµοθεσίας, µεταξύ άλλων 
συµβάλλοντας στη διαµόρφωση κοινής 

(β) συµβάλλει στη συνεπή εφαρµογή των 
νοµοθετικών πράξεων της Ένωσης, 
µεταξύ άλλων συµβάλλοντας στη 
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εποπτικής νοοτροπίας, εξασφαλίζοντας τη 
συνεπή, αποδοτική και αποτελεσµατική 
εφαρµογή της νοµοθεσίας στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
αποτρέποντας ρυθµιστικές αυθαιρεσίες, 
µεσολαβώντας και ρυθµίζοντας διαφωνίες 
µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, 
προάγοντας τη συνεκτική λειτουργία των 
σωµάτων εποπτών και λαµβάνοντας µέτρα 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης· 

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

(γ) διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων 
και αρµοδιοτήτων µεταξύ εθνικών 
εποπτικών αρχών· 

(γ) προωθεί και διευκολύνει την ανάθεση 
καθηκόντων και αρµοδιοτήτων µεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών· 

(δ) συνεργάζεται στενά µε το ΕΣΣΚ, 
µεταξύ άλλων παρέχοντας στο ΕΣΣΚ τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του και 
διασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση 
των προειδοποιήσεων και των συστάσεων 
της ΕΣΣΚ· 

(δ) συνεργάζεται στενά µε το ΕΣΣΚ, 
µεταξύ άλλων παρέχοντας στο ΕΣΣΚ τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του και 
διασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση 
των προειδοποιήσεων και των συστάσεων 
της ΕΣΣΚ· 

(ε) πραγµατοποιεί αναλύσεις οµότιµης 
αξιολόγησης εθνικών εποπτικών αρχών, 
για να ενισχύεται η συνέπεια των 
εποπτικών αποτελεσµάτων· 

(ε) οργανώνει και πραγµατοποιεί 
αναλύσεις οµότιµης αξιολόγησης 
αρµόδιων αρχών, για να ενισχύεται η 
συνέπεια των εποπτικών αποτελεσµάτων· 

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

(στ) να 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 
καταθετών και των επενδυτών· 

 (στγ) αξιολογεί τη διαθεσιµότητα και την 
ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών 
ασφάλισης και επαγγελµατικών 
συντάξεων για άτοµα και επιχειρήσεις σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

 (στδ) ενεργεί ως το αρµόδιο όργανο για 
τη διαχείριση της κρίσης διασυνοριακών 
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ιδρυµάτων που µπορεί να αποτελέσουν 
συστηµικό κίνδυνο σύµφωνα µε το άρθρο 
12β, οργανώνοντας και εκτελώντας όλες 
τις έγκαιρες παρεµβάσεις και τις 
διαδικασίες εξυγίανσης ή 
αφερεγγυότητας για τα ιδρύµατα αυτά 
µέσω της Μονάδας Εξυγίανσης στο 
άρθρο 12 (γ)·  

(ζ) εκπληρώνει τυχόν άλλα ειδικά 
καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισµό ή στην κοινοτική νοµοθεσία 
στην οποία παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2. 

(ζ) εκπληρώνει τυχόν άλλα ειδικά 
καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισµό ή στις νοµοθετικές πράξεις της 
Ένωσης στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 
1 παράγραφος 2. 

 (ζα) παρέχει βάση δεδοµένων των 
εγγεγραµµένων χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων στο πεδίο αρµοδιότητάς της 
και, όταν προβλέπεται από τις 
νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, σε 
κεντρικό επίπεδο· 

2. Για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, η Αρχή 
διαθέτει τις εξουσίες που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισµό και ειδικότερα την 
εξουσία να: 

2. Για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, η Αρχή 
διαθέτει τις εξουσίες που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισµό και ειδικότερα την 
εξουσία να: 

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

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

 (αα) εκπονεί σχέδια εκτελεστικών 
κανόνων, στις συγκεκριµένες περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 7, στοιχείο 
ε)· 

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

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

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

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

(δ) λαµβάνει µεµονωµένες αποφάσεις 
απευθυνόµενες προς εθνικές εποπτικές 
αρχές στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11· 

(δ) λαµβάνει µεµονωµένες αποφάσεις 
απευθυνόµενες προς εθνικές εποπτικές 
αρχές στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11·  

(ε) λαµβάνει µεµονωµένες αποφάσεις (ε) λαµβάνει µεµονωµένες αποφάσεις 
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απευθυνόµενες προς χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
11 παράγραφος 4· 

απευθυνόµενες προς χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα στις ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
11 παράγραφος 4·  

(στ) γνωµοδοτεί προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ή την 
Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
19. 

(στ) γνωµοδοτεί προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ή την 
Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
19. 

 (στα) συλλέγει άµεσα τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά µε τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα·  

 (στβ) να θεσπίζει ρυθµιστικούς κανόνες 
που να ορίζουν τις ελάχιστες πληροφορίες 
που θα διατίθενται στην Αρχή όσον 
αφορά τις συναλλαγές και τους 
συµµετέχοντες στην αγορά και τον τρόπο 
που θα διεξάγεται ο συντονισµός της 
συγκέντρωσης καθώς και τον τρόπο µε 
τον οποίο οι υφιστάµενες εθνικές βάσεις 
δεδοµένων θα διασυνδεθούν προκειµένου 
να διασφαλίζεται ότι η Αρχή µπορεί 
πάντοτε να έχει πρόσβαση σε σηµαντικές 
και απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε 
τις συναλλαγές και τους συµµετέχοντες 
στην αγορά στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1, παράγραφος 2. 

3. Η Αρχή ασκεί κάθε αποκλειστική 
εποπτική εξουσία επί οντοτήτων µε 
εξάπλωση ή οικονοµικές δραστηριότητες 
σε όλη την Κοινότητα, οι οποίες της 
ανατίθενται βάσει της νοµοθεσίας στην 
οποία παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 
2. 

3. Η Αρχή ασκεί κάθε αποκλειστική 
εποπτική εξουσία επί οντοτήτων µε 
εξάπλωση ή οικονοµικές δραστηριότητες 
σε όλη την Ένωση, οι οποίες της 
ανατίθενται βάσει των νοµοθετικών 
πράξεων στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 
1 παράγραφος 2. 

Γι’ αυτό το λόγο η Αρχή διαθέτει 
κατάλληλες εξουσίες διερεύνησης και 
επιβολής, όπως καθορίζονται στην σχετική 
νοµοθεσία, καθώς και τη δυνατότητα να 
χρεώνει τέλη.  

Για το σκοπό της άσκησης των 
αποκλειστικών εποπτικών αρµοδιοτήτων 
της σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο 
η Αρχή διαθέτει κατάλληλες εξουσίες 
διερεύνησης και επιβολής, όπως 
καθορίζονται στην σχετική νοµοθεσία, 
καθώς και τη δυνατότητα να χρεώνει τέλη. 
Η Αρχή επιτελεί το έργο της σε στενή 
συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές και 
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αξιοποιεί την πείρα, τα µέσα και τις 
εξουσίες τους για την άσκηση των 
αποκλειστικών εποπτικών εξουσιών στο 
πλαίσιο των καθηκόντων της. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6α 

 Εξουσίες των αρµόδιων αρχών που είναι 
µέλη της Αρχής 

 Για την επίτευξη των στόχων της Αρχής, 
οι αρµόδιες αρχές που συµµετέχουν στην 
Αρχή διαθέτουν εξουσίες για τη λήψη 
προληπτικών και διορθωτικών µέτρων 
εποπτείας, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται εφόσον αυτά 
αφορούν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
και ασκούνται αναλόγως οι εξής 
εξουσίες: 

 (α) να ζητούν και να λαµβάνουν 
κατάλληλες πληροφορίες·  

 (β) να επιβάλλουν απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων και γνωστοποιησης· 

 (γ) να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους· 

 (δ) να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα, 
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για τις 
συγκρούσεις συµφερόντων, την ορθή 
διακυβέρνηση, τη ρευστότητα, τις 
προµήθειες, τα µερίσµατα και τις 
πολιτικές αµοιβών· 

 (ε) να διαχωρίζουν ή να συγκεντρώνουν 
τις τραπεζικές δραστηριότητες για το 
κοινό από τη διαπραγµάτευση και άλλες 
µη κοινωφελείς δραστηριότητες σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρός 
κίνδυνος µε βάση κοινά κριτήρια· 

 (στ) να περιορίζουν ή να απαγορεύουν 
προσωρινά ορισµένα προϊόντα ή τύπους 
συναλλαγών που µπορεί να προκαλέσουν, 
άµεσα ή έµµεσα, υπέρµετρη αστάθεια 
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στις αγορές ή να διαταράξουν το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τα δηµόσια 
οικονοµικά ή την πραγµατική οικονοµία 
της Ένωσης στο σύνολό τους ή εν µέρει· 

 (ζ) να επιβάλλουν στα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα να λειτουργούν µέσω 
θυγατρικής σε περίπτωση σηµαντικού 
εσωτερικού κινδύνου που αξιολογείται µε 
κοινά κριτήρια· 

 (η) να επιβάλλουν αποτρεπτικά πρόστιµα· 

 (θ) να αποκλείουν διαχειριστές και 
διευθυντές· 

 (ι) να αποµακρύνουν στελέχη ή το 
διοικητικό συµβούλιο· 

 (ια) να παρεµβαίνουν προσωρινά σε 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα· 

 (ιβ) να αίρουν τα οφέλη της 
περιορισµένης ευθύνης σηµαντικών 
µετόχων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
που δεν προασπίζουν ενεργά τα 
συµφέροντα της επιχείρησης σε 
περιπτώσεις όπως έλλειψη διαφάνειας, 
παρακινδυνευµένη δανειοδότηση ή 
δανειοληψία, ή σοβαρές και 
συστηµατικές παραβάσεις· 

 (ιγ) να επεκτείνουν την οικονοµική 
ευθύνη σε διαχειριστές, διευθυντές ή 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που 
διαπράττουν ή συνεργούν σε σοβαρές και 
συστηµατικές παραβάσεις του ενωσιακού 
δικαίου ή έχουν ακατάλληλο σύστηµα 
παροχής κινήτρων στις υπηρεσίες τους·  

 (ιδ) να απαιτούν, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο, δηλώσεις διοικητών και 
διευθυντών σε σχέση µε τόκους, 
δραστηριότητες και στοιχεία 
ενεργητικού· 

 (ιε) να ζητούν την ανάπτυξη λεπτοµερούς 
καθεστώτος επίλυσης διαφορών, 
αναπροσαρµοζόµενου συστηµατικά, που 
να περιλαµβάνει διαρθρωµένο µηχανισµό 
έγκαιρης παρέµβασης, ταχεία διορθωτική 
δράση και εναλλακτικό σχέδιο για 
περίπτωση χρεοκοπίας· 

 (ιστ) να ακυρώνουν άδειες και να 
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αποσύρουν διαβατήρια· και 

 (ιζ) να συµφωνούν σε πρωτόκολλα για 
την επίτευξη κοινής απόκρισης σε 
επίπεδο Ένωσης, όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα και συστηµατικά, για την 
πρόληψη ή την άρση διαταράξεων της 
αγοράς. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τεχνικοί κανόνες Ρυθµιστικοί κανόνες 

1. Η Αρχή µπορεί να καταρτίζει τεχνικούς 
κανόνες στους τοµείς που ορίζονται 
συγκεκριµένα στη νοµοθεσία στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Η 
Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων που 
καταρτίζει στην Επιτροπή για έγκριση.  

1. Η Αρχή µπορεί να καταρτίζει 
ρυθµιστικούς κανόνες για να 
συµπληρώνει, να ενηµερώνει και να 
τροποποιεί µη ουσιώδη στοιχεία των 
νοµοθετικών πράξεων στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι 
ρυθµιστικοί κανόνες δεν περιέχουν 
στρατηγικές αποφάσεις και το 
περιεχόµενό τους περιορίζεται από τις 
νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
βασίζονται.  

Εφόσον είναι σκόπιµο, πριν υποβάλει τα 
σχέδια στην Επιτροπή, η Αρχή διενεργεί, 
ανοικτές δηµόσιες διαβουλεύσεις για τους 
τεχνικούς κανόνες και προβαίνει σε 
ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους.  

 

 1α. Η Αρχή πραγµατοποιεί ανοικτές 
δηµόσιες διαβουλεύσεις για τους 
ρυθµιστικούς κανόνες και αναλύει πριν 
από την έγκριση σχεδίων ρυθµιστικών 
κανόνων το συναφές δυνητικό κόστος και 
όφελος. Η Αρχή ζητεί επίσης τη γνώµη ή 
συµβουλές της οµάδας συµφεροντούχων 
που αναφέρεται στο άρθρο 22. 

 1β. Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια 
ρυθµιστικών κανόνων που καταρτίζει 
στην Επιτροπή για έγκριση και 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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και στο Συµβούλιο. 

Εντός τριών µηνών από την παραλαβή των 
σχεδίων κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει 
αν θα τα εγκρίνει. Η Επιτροπή µπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστηµα κατά 
ένα µήνα. Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει 
τα σχέδια κανόνων µόνο µερικώς ή µε 
τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτό 
απαιτεί το συµφέρον της Κοινότητας.  

1γ. Εντός τριών µηνών από την παραλαβή 
των ρυθµιστικών σχεδίων κανόνων, η 
Επιτροπή αποφασίζει αν θα τα εγκρίνει, θα 
τα απορρίψει ή θα τα τροποποιήσει. Η 
Επιτροπή µπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστηµα κατά ένα µήνα. Η 
Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε 
την απόφασή της και αναφέρει τους 
λόγους για την απόφαση αυτή.  

Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τους 
κανόνες ή αν τους εγκρίνει µερικώς ή µε 
τροποποιήσεις, γνωστοποιεί στην Αρχή 
τους σχετικούς λόγους.  

 

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

2. Η Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί τα 
σχέδια ρυθµιστικών κανόνων εάν είναι 
ασύµβατα µε το ενωσιακό δίκαιο, δεν 
τηρούν την αρχή της αναλογικότητας ή 
αντιβαίνουν στις θεµελιώδεις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς για τις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες που 
αντικατοπτρίζονται στο κεκτηµένο της 
ενωσιακής νοµοθεσίας στον εν λόγω 
τοµέα.  

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Οι εξουσίες για την έγκριση 
ρυθµιστικών κανόνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 7, παράγραφος 2, ανατίθενται 
στην Επιτροπή για αόριστη χρονική 
περίοδο. 

 2. Τα σχέδια ρυθµιστικών κανόνων 
εγκρίνονται από την Επιτροπή µε τη 
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µορφή κανονισµών ή αποφάσεων. 

 3. Μόλις εγκρίνει ρυθµιστικό κανόνα, η 
Επιτροπή τον κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. 

 4. Η εξουσία για την έγκριση ρυθµιστικών 
κανόνων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 7β έως 7δ. 

 5. Στην έκθεση που ορίζεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 2, ο πρόεδρος της Αρχής 
ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο σχετικά µε τους 
ρυθµιστικούς κανόνες που έχουν εγκριθεί 
και τις εθνικές αρχές που δεν έχουν 
συµµορφωθεί µε αυτούς. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 β (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7β 

 ∆ιατύπωση αντιρρήσεων για τους 
ρυθµιστικούς κανόνες 

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για ρυθµιστικό κανόνα εντός 
τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά δύο µήνες. 

 2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συµβούλιο έχει αντιταχθεί στον 
ρυθµιστικό κανόνα, αυτός δηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει από την ηµεροµηνία που ορίζεται 
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σε αυτήν. 

 3. Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου 
και σε εξαιρετικές και δεόντως 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο µπορούν να ενηµερώσουν την 
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
προβάλουν αντιρρήσεις σε ρυθµιστικό 
κανόνα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
ρυθµιστικός κανόνας δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την 
ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. 

 4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις σε ένα 
ρυθµιστικό κανόνα πράξη, αυτός δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το θεσµικό όργανο που 
προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους 
λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στον 
ρυθµιστικό κανόνα. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 γ (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7γ 

 Μη έγκριση ή τροποποίηση των σχεδίων 
ρυθµιστικών κανόνων 

 1. Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει ένα 
σχέδιο ρυθµιστικού κανόνα ή το 
τροποποιήσει, ενηµερώνει σχετικά την 
Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο εκθέτοντας τους λόγους. 

 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο µπορεί, εντός ενός µηνός, να 
καλέσει 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 
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διιστάµενες απόψεις τους.  

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 δ (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7δ 

 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 µπορεί να ανακαλείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

 2. Η απόφαση περί ανάκλησης αναφέρει 
τους λόγους της ανάκλησης και 
περατώνει την εξουσιοδότηση. 

 3. Το θεσµικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση 
ενηµερώνει το άλλο θεσµικό όργανο και 
την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τους 
ρυθµιστικοόυς κανόνες που θα 
µπορούσαν να ανακληθούν καθώς και 
τους ενδεχόµενους λόγους της 
ανάκλησης. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 ε (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7ε 

 Κανόνες εφαρµογής 

 1. Η Αρχή καταρτίζει σχέδια κανόνων για 
την εφαρµογή νοµικά δεσµευτικών 
πράξεων της Ένωσης στους τοµείς που 
ορίζονται συγκεκριµένα στον παρόντα 
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κανονισµό και στις νοµοθετικές πράξεις 
στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, 

 2. Η Αρχή πραγµατοποιεί ανοικτές 
δηµόσιες διαβουλεύσεις για τους κανόνες 
εφαρµογής και αναλύει το συναφές 
δυνητικό κόστος και όφελος πριν από την 
έγκριση σχεδίων κανόνων εφαρµογής. Η 
Αρχή ζητεί επίσης τη γνώµη ή συµβουλές 
της οµάδας συµφεροντούχων που 
αναφέρεται στο άρθρο 22. 

 3. Η Αρχή υποβάλλει τα σχέδια κανόνων 
εφαρµογής που καταρτίζει στην 
Επιτροπή για έγκριση σύµφωνα µε το 
άρθρο 291 της ΣΛΕΕ και συγχρόνως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο. 

 4. Εντός τριών µηνών από την παραλαβή 
των σχεδίων κανόνων εφαρµογής, η 
Επιτροπή αποφασίζει αν θα τα εγκρίνει, 
θα τα απορρίψει ή θα τα τροποποιήσει. Η 
Επιτροπή µπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστηµα κατά ένα µήνα. Η 
Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε 
την απόφασή της, και αναφέρει τους 
λόγους για την απόφαση αυτή. 

 5. Τα σχέδια κανόνων εφαρµογής µπορεί 
να τροποποιηθούν από την Επιτροπή εάν 
δεν συνάδουν µε το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τηρούν την 
αρχή της αναλογικότητας ή αντιβαίνουν 
στις θεµελιώδεις αρχές της εσωτερικής 
αγοράς για τις χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες. 

 6. Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα σχέδια 
κανόνων εφαρµογής ή τα τροποποιήσει, 
ενηµερώνει σχετικά την Αρχή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο εκθέτοντας τους λόγους. 

 7. Όταν ολοκληρωθεί η σχετική 
διαδικασία, οι κανόνες δηµοσιεύονται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τροπολογία   65 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

 1α. Η Αρχή πραγµατοποιεί ανοικτές 
δηµόσιες διαβουλεύσεις για τις 
κατευθυντήριες γραµµές και τις 
συστάσεις και αναλύει το συναφές 
δυνητικό κόστος και όφελος. Η Αρχή 
ζητεί επίσης τη γνώµη ή συµβουλές από 
την οµάδα συµφεροντούχων που 
αναφέρεται στο άρθρο 22. Οι 
διαβουλεύσεις, αναλύσεις, γνωµοδοτήσεις 
και συµβουλές αυτές είναι ανάλογες σε 
σχέση µε το αντικείµενο, τη φύση και  τις 
επιπτώσεις της κατευθυντήριας γραµµής 
ή της σύστασης. 

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

2. Εντός δύο µηνών από την έκδοση 
κατευθυντήριας γραµµής ή σύστασης, 
κάθε αρµόδια αρχή αποφασίζει εάν 
προτίθεται να συµµορφωθεί προς την εν 
λόγω κατευθυντήρια γραµµή ή σύσταση. 
Οι αρµόδιες αρχές και τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
συµµορφωθούν µε τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις. Σε 
περίπτωση που µια αρµόδια αρχή δεν 
προτίθεται να συµµορφωθεί, ενηµερώνει 
την Αρχή εκθέτοντας τους λόγους. Η 
Αρχή δηµοσιεύει τους λόγους αυτούς. 

 2β. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση, κατά τρόπο 
σαφή και ενδελεχή, για το εάν 
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συµµορφώνονται προς την εν λόγω 
κατευθυντήρια γραµµή ή σύσταση. 

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

3. Στην έκθεση που αναφέρεται στο 
άρθρο 35, παράγραφος 2, ο πρόεδρος της 
Αρχής 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 
συµµόρφωσή της προς τις 
κατευθυντήριες γραµµές και τις 
συστάσεις της στο µέλλον. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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

1. Αν µια εθνική εποπτική αρχή δεν έχει 
εφαρµόσει σωστά τις νοµοθετικές πράξεις 
στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2, συµπεριλαµβανοµένων 
των ρυθµιστικών κανόνων και των 
κανόνων εφαρµογής που έχουν θεσπιστεί 
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 7α, και 
ειδικότερα αν παρέλειψε να εξασφαλίσει 
τη συµµόρφωση χρηµατοπιστωτικού 
ιδρύµατος προς τις απαιτήσεις που ορίζει η 
εν λόγω νοµοθεσία, η Αρχή διαθέτει τις 
εξουσίες που ορίζονται στις παραγράφους 
2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου. 

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

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

Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 2α. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
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ορίζονται στο άρθρο 20, η εθνική 
εποπτική αρχή παρέχει στην Αρχή χωρίς 
καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες που η 
τελευταία θεωρεί απαραίτητες για έρευνα 
που διενεργεί. 

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

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

3. Το αργότερο εντός διµήνου από την 
κίνηση της έρευνάς της, η Αρχή µπορεί να 
απευθύνει στην οικεία αρµόδια αρχή 
σύσταση όπου ορίζεται η δράση που 
απαιτείται για τη συµµόρφωση µε την 
ενωσιακή νοµοθεσία. Η Αρχή µεριµνά για 
την ικανοποίηση του δικαιώµατος των 
αποδεκτών της απόφασης να ακουστούν. 

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

3α. Εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την 
παραλαβή της σύστασης, η αρµόδια αρχή 
γνωστοποιεί στην Αρχή τα µέτρα που έχει 
λάβει ή προτίθεται να λάβει για να 
εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τη 
νοµοθεσία της Ένωσης. 

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

4. Εάν η αρµόδια αρχή δεν συµµορφωθεί 
µε τη νοµοθεσία της Ένωσης εντός δέκα 
εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της 
σύστασης της Αρχής, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η 
Αρχή λαµβάνει απόφαση και απαιτεί από 
την αρµόδια αρχή να προβεί στις ενέργειες 
που απαιτούνται για να συµµορφωθεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης. 

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

Η Αρχή λαµβάνει την απόφαση αυτή το 
αργότερο εντός ενός µηνός από την 
έκδοση της σύστασης. 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι γίνεται 
σεβαστό το δικαίωµα των αποδεκτών της 
απόφασης να διατυπώσουν τη γνώµη 
τους. 

 

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

 

5. Εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την 
παραλαβή της απόφασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 4, η εθνική εποπτική 

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

ενηµερώνει την Επιτροπή και την Αρχή 
σχετικά µε τα µέτρα που έχει λάβει ή που 
προτίθεται να λάβει για την εφαρµογή της 
απόφασης της Αρχής. 

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

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 258 της 
ΣΛΕΕ, αν µια αρµόδια αρχή δεν 
συµµορφωθεί µε την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου εντός του χρονικού 
διαστήµατος που ορίζεται σε αυτήν, και 
εάν απαιτείται έγκαιρη αποκατάσταση της 
µη συµµόρφωσης από την αρµόδια αρχή 
προκειµένου να διατηρηθούν ή να 
αποκατασταθούν οι ουδέτερες συνθήκες 
ανταγωνισµού στην αγορά ή να 
διασφαλιστούν η εύρυθµη λειτουργία και η 
ακεραιότητα του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, η Αρχή, σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, 
εκδίδει µεµονωµένη απόφαση 
απευθυνόµενη προς χρηµατοπιστωτικό 
ίδρυµα, µε την οποία θα απαιτεί να 
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για να 
συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του 
σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 
αναστολής κάθε πρακτικής.  

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

Η απόφαση της Αρχής είναι σύµφωνη µε 
την απόφαση που εκδόθηκε σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παραγράφου 4. Όλες οι 
νοµικές ή δικαστικές δαπάνες που 
βαρύνουν την Αρχή συνεπεία της 
εφαρµογής του παρόντος άρθρου 
καταβάλλονται από  την Επιτροπή. 

7. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 κατισχύουν 
οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης 
που είχε εκδοθεί από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές για το ίδιο θέµα. 

7. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύµφωνα µε την παράγραφο 8 
εφαρµόζονται σε όλα τα σχετικά 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για τα οποία 
ισχύει η απόφαση περί µη συµµόρφωσης 
και κατισχύουν οποιασδήποτε 
προγενέστερης απόφασης που είχε εκδοθεί 
από τις αρµόδιες αρχές για το ίδιο θέµα..  



 

 
 PE441.901/ 56 

 EL 

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

Κάθε ενέργεια εκ µέρους των αρµόδιων 
αρχών αναφορικά µε γεγονότα τα οποία 
υπόκεινται σε απόφαση σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5 ή 8 είναι συµβατή µε τις εν 
λόγω αποφάσεις.  

 7α. Στην έκθεση που αναφέρεται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 2, ο πρόεδρος 
επισηµαίνει ποιες αρµόδιες αρχές και 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεν 
συµµορφώθηκαν προς τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 6. 

Τροπολογία   67 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες µπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
µέρους του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος στην Κοινότητα, η Επιτροπή, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή µετά από 
αίτηµα της Αρχής, του Συµβουλίου ή του 
ΕΣΣΚ, µπορεί να εκδώσει απόφαση 
απευθυνόµενη προς την Αρχή, όπου 
ορίζει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισµού. 

1. Σε περίπτωση αντίξοων εξελίξεων, οι 
οποίες µπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή 
µέρους του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος στην Ένωση, το ΕΣΣΚ, 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή µετά από 
αίτηµα της Αρχής,  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου ή της 
Επιτροπής, µπορεί να εκδώσει 
προειδοποίηση που κηρύσσει την ύπαρξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στην 
Αρχή να εκδώσει χωρίς περαιτέρω 
προϋποθέσεις τις επιµέρους αποφάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

 1α. Μόλις εκδώσει προειδοποίηση, το 
ΕΣΣΚ ενηµερώνει ταυτοχρόνως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, 
την Επιτροπή και την Αρχή.  

 Το ταχύτερο δυνατόν µετά τη 
κοινοποίηση, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ και ο 
αρµόδιος Επίτροπος ακούονται από την 
αρµόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τους κανόνες 
εµπιστευτικότητας, εφόσον δεν έχει 
δηµοσιοποιηθεί η απόφαση του ΕΣΣΚ. 
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 1β. Όταν εκδοθεί προειδοποίηση, η Αρχή 
διευκολύνει ενεργά και, εφόσον 
απαιτείται, συντονίζει τις δράσεις των 
σχετικών αρµόδιων αρχών. 

2. Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η Αρχή 
µπορεί να εκδώσει µεµονωµένες 
αποφάσεις µε τις οποίες ζητείται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές να λάβουν τα 
απαραίτητα µέτρα σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία στην οποία παραπέµπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, για να 
αντιµετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθµη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή µέρους του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νοµοθεσία. 

2. Αν το ΕΣΣΚ έχει εκδώσει απόφαση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η Αρχή 
µπορεί να εκδώσει µεµονωµένες 
αποφάσεις προκειµένου να διασφαλίσει 
ότι οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα 
απαραίτητα µέτρα σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό  για να 
αντιµετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθµη 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή µέρους του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και οι αρµόδιες αρχές 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην υπόψη νοµοθεσία. 

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αν µια εθνική εποπτική 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 στη 
νοµοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ισχύουν άµεσα για τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, να λάβει 
µεµονωµένη απόφαση την οποία απευθύνει 
προς χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, 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. 

3. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 258 της 
ΣΛΕΕ, αν µια εθνική εποπτική αρχή δεν 
συµµορφωθεί µε την απόφαση της Αρχής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 
του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται 
εκεί, η Αρχή, σύµφωνα µε τις συναφείς 
απαιτήσεις που ορίζονται στις νοµοθετικές 
πράξεις που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, λαµβάνει µεµονωµένη 
απόφαση την οποία απευθύνει προς 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, 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. 

 3α. Εάν ο αποδέκτης της απόφασης 
αρνείται να συµµορφωθεί προς το δίκαιο 
της Ένωσης ή µια συγκεκριµένη 
απόφαση που ελήφθη από την Αρχή, η 
Αρχή µπορεί να προσφύγει στα εθνικά 
δικαστήρια, µεταξύ άλλων µε αίτηση 
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προσωρινών µέτρων. 

4. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 κατισχύουν 
οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης 
που είχε εκδοθεί από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές για το ίδιο θέµα. 

4. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 κατισχύουν 
οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης 
που είχε εκδοθεί από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές για το ίδιο θέµα. 

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

Κάθε ενέργεια εκ µέρους των εθνικών 
εποπτικών αρχών αναφορικά µε γεγονότα 
τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σύµφωνα 
µε την παράγραφο 2 ή 3 συµµορφώνεται 
προς τις εν λόγω αποφάσεις. 

 4α. Το ΕΣΣΚ επανεξετάζει την απόφαση 
της παραγράφου 1 µε δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου, της Επιτροπής ή της Αρχής, 
ενδεχοµένως, και, κηρύσσει τη λήξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

 4β. Στην έκθεση που αναφέρεται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 2 ο πρόεδρος 
επισηµαίνει τις µεµονωµένες αποφάσεις 
τις οποίες απηύθυνε σε αρµόδιες αρχές 
και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 9, αν µια αρµόδια 
αρχή διαφωνεί µε τη διαδικασία ή µε το 
περιεχόµενο πράξης ή παράλειψης από 
άλλη εθνική εποπτική αρχή σε τοµείς όπου 
οι νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 
απαιτεί συνεργασία, συντονισµό ή κοινή 
απόφαση από αρµόδιες αρχές σε 
περισσότερα από ένα κράτη µέλη, η Αρχή, 
µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήµατος µιας ή περισσοτέρων από τις 
οικείες εθνικές εποπτικές αρχές, 
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καταλήξουν σε συµφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 2. 

αναλαµβάνει να βοηθήσει τις αρχές να 
καταλήξουν σε συµφωνία ακολουθώντας 
τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4. 

2. Η Αρχή ορίζει χρονικό όριο για το 
συµβιβασµό των εθνικών εποπτικών 
αρχών, λαµβάνοντας υπόψη συναφή 
χρονικά διαστήµατα που τυχόν ορίζονται 
στη νοµοθεσία στην οποία παραπέµπει το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, καθώς και την 
πολυπλοκότητα και τον επείγοντα 
χαρακτήρα του ζητήµατος.  

2. Η Αρχή ορίζει χρονικό όριο για το 
συµβιβασµό των αρµόδιων αρχών, 
λαµβάνοντας υπόψη συναφή χρονικά 
διαστήµατα που τυχόν ορίζονται στις 
νοµοθετικές 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 εθνικές 
εποπτικές αρχές δεν καταλήξουν σε 
συµφωνία, η Αρχή µπορεί να λάβει 
απόφαση µε την οποία θα απαιτεί να 
λάβουν συγκεκριµένα µέτρα ή να απέχουν 
από ενέργειες, προκειµένου να 
διευθετηθεί το θέµα, σύµφωνα µε το 
κοινοτικό δίκαιο.  

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, δεύτερο 
εδάφιο, λαµβάνει απόφαση να λύσει τη 
διαφωνία και να απαιτήσει από αυτές 
λάβουν συγκεκριµένα µέτρα, σύµφωνα µε 
το δίκαιο της Ένωσης, µε δεσµευτική 
ισχύ για τις ενδιαφερόµενες εθνικές 
εποπτικές αρχές. 

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

4. Με επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 258 της 
συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν µια αρµόδια 
αρχή δεν συµµορφωθεί µε την απόφαση 
της Αρχής, και έτσι δεν εξασφαλίσει τη 
συµµόρφωση χρηµατοπιστωτικού 
ιδρύµατος µε τις απαιτήσεις που ισχύουν 
άµεσα για αυτό σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές πράξεις στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, η 
Αρχή εκδίδει µεµονωµένη απόφαση 
απευθυνόµενη προς χρηµατοπιστωτικό 
ίδρυµα, µε την οποία θα απαιτεί να 
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για τη 
συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις του 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της αναστολής κάθε 
πρακτικής. 

 4α. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 
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κατισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης 
απόφασης που είχε εκδοθεί από τις 
αρµόδιες αρχές για το ίδιο θέµα. Κάθε 
ενέργεια εκ µέρους των αρµόδιων 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 διαφωνία µεταξύ των 
αρµόδιων αρχών, τις συµφωνίες που 
επιτεύχθηκαν και την απόφαση που 
ελήφθη για τη διευθέτηση των 
διαφωνιών. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 Άρθρο 11α 

 ∆ιευθέτηση διαφωνιών µεταξύ αρµόδιων 
αρχών σε διατοµεακό επίπεδο 

 Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 
11, η Μικτή Επιτροπή διευθετεί τις 
διαφωνίες που µπορεί να προκύψουν 
µεταξύ αρµόδιων αρχών που 
αποφασίζουν βάσει του άρθρου 42. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Η Αρχή συµβάλλει στην προώθηση της 
αποδοτικής και συνεπούς λειτουργίας των 
σωµάτων εποπτών και στην ενίσχυση της 
συνέπειας στην εφαρµογή της κοινοτικής 

1. Η Αρχή συµβάλλει στην προώθηση και 
παρακολούθηση της αποδοτικής, 
αποτελεσµατικής και συνεπούς 
λειτουργίας των σωµάτων εποπτών που 
αναφέρονται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ και 
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νοµοθεσίας στα σώµατα αυτά. στην ενίσχυση της συνέπειας στην 
εφαρµογή του δικαίου της Ένωσης στα 
σώµατα αυτά. Το προσωπικό της αρχής 
µπορεί να συµµετέχει σε όλες τις 
δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων 
των επιτόπιων ελέγχων, που 
πραγµατοποιούν από κοινού δύο ή 
περισσότερες αρµόδιες αρχές. 

2. Η Αρχή συµµετέχει στα σώµατα 
εποπτών ως παρατηρητής, όταν το κρίνει 
σκόπιµο. Κατά τη συµµετοχή αυτή η Αρχή 
θεωρείται «εθνική εποπτική αρχή» υπό 
την έννοια της σχετικής νοµοθεσίας και, 
κατόπιν αιτήµατός της, λαµβάνει όλες τις 
συναφείς πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται µε τα µέλη του σώµατος.  

2. Η Αρχή καθοδηγεί τα σώµατα εποπτών 
όταν το κρίνει σκόπιµο. Κατά την 
καθοδήγηση αυτή η Αρχή θεωρείται 
«αρµόδια αρχή» υπό την έννοια της 
σχετικής νοµοθεσίας  Ειδικότερα: 

 (α) συγκεντρώνει και ανταλλάσσει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες για ζητήµατα 
που προκαλούν ανησυχία και 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
προκειµένου να διευκολύνει το έργο των 
σωµάτων εποπτών και να θεσπίσει και να 
διαχειριστεί ένα κεντρικό σύστηµα ώστε 
οι πληροφορίες αυτές να διατίθενται στις 
αρµόδιες αρχές στα σώµατα εποπτών. 

 (β) πραγµατοποιεί και συντονίζει 
προσοµοιώσεις αντίξοων καταστάσεων 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 
αξιολογεί την αντοχή των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ιδίως 
εκείνων του άρθρου 12 β) υπό αντίξοες 
εξελίξεις της αγοράς, εξασφαλίζοντας για 
τις εν λόγω προσοµοιώσεις την εφαρµογή 
όσο το δυνατόν συνεκτικότερης 
µεθοδολογίας σε εθνικό επίπεδο.  

 (γ) σχεδιάζει και καθοδηγεί εποπτικές 
δραστηριότητες σε ζητήµατα που 
προκαλούν ανησυχία καθώς και σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, µεταξύ 
των οποίων συµπεριλαµβάνεται η 
αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους 
εκτίθενται ή µπορεί να εκτεθούν τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα· 

 (δ) επιβλέπει τα καθήκοντα που εκτελούν 
οι αρµόδιες αρχές. 
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3. Σε συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές 
που λειτουργούν στο πλαίσιο σωµάτων 
εποπτών, η Αρχή καθορίζει και 
συγκεντρώνει όλες τις απαιτούµενες 
πληροφορίες από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές, προκειµένου να διευκολύνει το 
έργο των σωµάτων εποπτών. 

3. Η Αρχή µπορεί να εκδίδει 
ρυθµιστικούς κανόνες και κανόνες 
εφαρµογής, κατευθυντήριες γραµµές και 
συστάσεις που εγκρίνει βάσει των άρθρων 
7, 7ε  και 8, µε στόχο την εναρµόνιση της 
εποπτικής λειτουργίας και των βέλτιστων 
πρακτικών που έχουν εγκριθεί από τα 
σώµατα εποπτών. Οι αρχές εγκρίνουν 
έγγραφες συµφωνίες για τη λειτουργία  
κάθε σώµατος προκειµένου να 
διασφαλίσουν τη συνεκτικότητά τους. 

 3a. Ο νοµικά δεσµευτικός ρόλος 
µεσολάβησης επιτρέπει στην Αρχή να 
επιλύει διαφορές µεταξύ των αρµόδιων 
αρχών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου 11. Όταν δεν µπορεί να επιτευχθεί 
συµφωνία εντός του σχετικού σώµατος 
εποπτών, η Αρχή µπορεί να λάβει 
αποφάσεις εποπτείας που εφαρµόζονται 
άµεσα στα σχετικά ιδρύµατα. 

∆ηµιουργεί και διαχειρίζεται ένα κεντρικό 
σύστηµα ώστε να έχουν πρόσβαση στις εν 
λόγω πληροφορίες οι εθνικές εποπτικές 
αρχές που λειτουργούν στο πλαίσιο 
σωµάτων εποπτών.  

 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 Άρθρο 12α 

 Γενικές διαταξεις 

 1. Η Αρχή δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην 
αντιµετώπιση των κινδύνων διατάραξης 
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 στην πραγµατική οικονοµία. 
Όλα τα είδη χρηµατοπιστωτικών 
διαµεσολαβητικών φορέων, αγορών και 
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υποδοµών ενδέχεται να είναι συστηµικά 
σηµαντικά σε κάποιον βαθµό». 

 2. Η Αρχή σε συνεργασία µε το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού 
Κινδύνου αναπτύσσει µια κοινή δέσµη 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών 
(πίνακας κινδύνου) που αποτελεί τη βάση 
για την ανάθεση εποπτικής αξιολόγησης 
στα διασυνοριακά ιδρύµατα που 
ορίζονται στο άρθρο 12β και που 
µπορούν να αποτελέσουν συστηµικό 
κίνδυνο. Η αξιολόγηση ελέγχεται σε 
τακτική βάση προκειµένου να ληφθούν 
υπόψη ουσιαστικές αλλαγές στην εικόνα 
κινδύνου που παρουσιάζει ένα ίδρυµα. Η 
εποπτική αξιολόγηση αποτελεί κρίσιµο 
στοιχείο για την απόφαση άµεσης 
εποπτείας ή παρέµβαση σε ένα ίδρυµα 
που αντιµετωπίζει προβλήµατα. 

 3. Με την επιφύλαξη των νοµοθετικών 
πράξεων στις οποίες παραπέµπει το 
άρθρο 1, παράγραφος 2, η Αρχή 
προτείνει, ενδεχοµένως, πρόσθετα σχέδια 
ρυθµιστικών κανόνων και κανόνων 
εφαρµογής καθώς και κατευθυντήριες 
γραµµές και συστάσεις για τα ιδρύµατα 
που ορίζονται στο άρθρο 12β και που 
µπορούν να αποτελέσουν συστηµικό 
κίνδυνο. 

 4. Η Αρχή ασκεί εποπτεία σε 
διασυνοριακά ιδρύµατα που µπορεί να 
αποτελούν συστηµικό κίνδυνο όπως 
ορίζεται στο άρθρο 12β. Στις περιπτώσεις 
αυτές, η Αρχή ενεργεί µέσω των 
αρµόδιων εθνικών αρχών. 

 5. Η Αρχή ιδρύει µια Μονάδα Εξυγίανσης 
που θα έχει την εντολή να εφαρµόσει και 
να υλοποιήσει τη διαχείριση της κρίσης 
από την έγκαιρη παρέµβαση έως την 
εξυγίανση και την αφερεγγυότητα και να 
ηγηθεί των διαδικασιών αυτών. 

 6. Όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
που ορίζονται στο άρθρο 12β πρέπει να 
συµµετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Εγγυήσεων καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
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Ταµείο Σταθερότητας που ιδρύεται 
σύµφωνα µε τα άρθρα 12δ και 12ε. Τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν σε ένα και µόνο κράτος 
µέλος έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν 
στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εγγυήσεων ή 
στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Σταθερότητας. Οι 
εισφορές προς τα Ευρωπαϊκά Ταµεία 
αντικαθιστούν τις εισφορές προς τα 
εθνικά ταµεία παρόµοιου χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 β (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 Άρθρο 12β 

 Προσδιορισµός συστηµικών ιδρυµάτων 
που µπορούν να αποτελέσουν συστηµικό 

κίνδυνο 

 1. Το Συµβούλιο Εποπτών µπορεί, µετά 
από διαβούλευση µε το ΕΣΣΚ και 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 
29, παράγραφος 1 να εντοπίσει 
διασυνοριακά ιδρύµατα τα οποία, λόγω 
του συστηµικού κινδύνου που µπορεί να 
αποτελέσουν ή της σηµασίας τους για την 
ΕΕ πρέπει να υπαχθούν σε άµεση 
εποπτεία από την Αρχή ή να 
παραπεµφθούν στη Μονάδα Εξυγίανσης 
στην οποία παραπέµπει το άρθρο 12γ. 

 2. Τα κριτήρια για τον προσδιορισµό 
αυτών των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων λαµβάνουν υπόψη τα κριτήρια 
που καθορίστηκαν από το Συµβούλιο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την 
Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισµού 
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Άρθρο 12 γ (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 Άρθρο 12γ 

 Μονάδα Εξυγίανσης 

 1. Η Μονάδα Εξυγίανσης προστατεύει τη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και 
ελαχιστοποιεί τη µετάδοση των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα 
ιδρύµατα που εντοπίζονται σύµφωνα µε 
το άρθρο 12β στο υπόλοιπο σύστηµα και 
την οικονοµία ευρύτερα και περιορίζει το 
κόστος για τους φορολογουµένους, 
σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, της ιεράρχησης των 
πιστωτών και της διασφάλισης της 
ισότιµης µεταχείρισης σε διασυνοριακό 
επίπεδο. 

 2. Η Μονάδα Εξυγίανσης εξουσιοδοτείται 
για να επιτελέσει τα καθήκοντα που 
θεσπίζονται στη παράγραφο 1 
προκειµένου να εξυγιάνει τα ιδρύµατα 
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ή να 
αποφασίσει την εκκαθάριση των µη 
βιώσιµων ιδρυµάτων (ζήτηµα κρίσιµο για 
τον περιορισµό του ηθικού κινδύνου). 
Μεταξύ άλλων ενεργειών µπορεί να 
απαιτεί προσαρµογές στο κεφάλαιο ή τη 
ρευστότητα, να επαναπροσδιορίζει το 
µίγµα συναλλαγών, να βελτιώνει τις 
διαδικασίες, να ορίζει ή να αντικαθιστά 
τα διαχειριστικά όργανα, να συστήνει 
εγγυήσεις, δάνεια και ενίσχυση της 
ρευστότητας, συνολικές ή µερικές 
πωλήσεις, µετατροπή χρέους σε µετοχές 
(µε κατάλληλες περικοπές) ή να υπαγάγει 
το ίδρυµα προσωρινά σε δηµόσια 
ιδιοκτησία. 

 3. Η Μονάδα Εξυγίανσης απαρτίζεται 
από εµπειρογνώµονες που ορίζει το 
Συµβούλιο Εποπτών της Αρχής, οι οποίοι 
διαθέτουν γνώση και εµπειρογνωµοσύνη 
σε θέµατα αναδιάρθρωσης, ανάκαµψης 
και εκκαθάρισης χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων. 



 

 
 PE441.901/ 66 

 EL 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 δ (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 Άρθρο 12δ 

 Ευρωπαϊκό πλαίσιο των συστηµάτων 
εγγύησης των ασφαλειών 

 1. Σε όλα τα κράτη µέλη εισάγεται 
κατάλληλο επίπεδο εναρµόνισης των 
εθνικών συστηµάτων εγγύησης των 
ασφαλειών προκειµένου να διασφαλιστεί 
η προστασία των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την Ένωση. 

 Ιδρύεται ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Εγγύησης των Ασφαλειών (το Σύστηµα) 
προκειµένου να διασφαλιστεί η 
συνυπευθυνότητα των ασφαλιστικών 
ιδρυµάτων όσον αφορά την προστασία 
των συµφερόντων των ευρωπαίων 
ασφαλισµένων και την ελαχιστοποίηση 
του κόστους για τους φορολογουµένους. 

 2. Το Σύστηµα χρηµατοδοτείται από 
εισφορές όλων των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων του άρθρου 12β. Οι εισφορές 
στο Σύστηµα καθορίζονται, µεταξύ 
άλλων, από την έκθεση του 
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος στο 
κίνδυνο. 

 3. Το Σύστηµα διοικείται από συµβούλιο 
διοριζόµενο από την Αρχή για πενταετή 
θητεία. Τα µέλη του Συµβουλίου 
εκλέγονται από τις εθνικές αρχές που 
είναι αρµόδιες για τα εθνικά συστήµατα 
εγγυήσεων. Το Σύστηµα συγκροτεί επίσης 
γνωµοδοτικό συµβούλιο απαρτιζόµενο 
από εκπροσώπους των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που 
συµµετέχουν στο Σύστηµα. 

 4. Εάν οι συσσωρευµένοι πόροι από τις 
εισφορές των χρηµατοπιστωτικών 
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ιδρυµάτων δεν επαρκούν για την 
αποτελεσµατική προστασία των 
συµφερόντων των ευρωπαίων 
ασφαλισµένων, το Σύστηµα µπορεί να 
αυξήσει τους πόρους του µέσω της 
έκδοσης δανειακών τίτλων ή άλλων 
χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 ε (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 Άρθρο 12ε 

 Ευρωπαϊκό Ταµείο Στήριξης 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 

Συντάξεων 

 1. Ιδρύεται ένα Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Στήριξης των Ασφαλίσεων και των 
Επαγγελµατικών Συντάξεων (Ταµείο 
Στήριξης) µε στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικοποίησης των δαπανών του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους 
ανάκαµψης των δηµοσιονοµικών 
δαπανών, και την αντιµετώπιση της 
κρίσης που αντιµετωπίζουν τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν σε ένα µόνο κράτος µέλος 
έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο 
ταµείο. Το Ταµείο Στήριξης εγκρίνει 
κατάλληλα µέτρα για να αποτρέψει τον 
ηθικό κίνδυνο που προκαλεί η χορήγηση 
της βοήθειας. 

 2. Το Ταµείο Στήριξης χρηµατοδοτείται 
µε άµεσες εισφορές από όλα τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που 
ορίζονται στο άρθρο 12β. Οι εισφορές 
αυτές είναι ανάλογες προς το επίπεδο του 
κινδύνου και τη συµβολή στο συστηµικό 
κίνδυνο καθενός εξ αυτών και τις 
µεταβολές στο συνολικό κίνδυνο 
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διαχρονικά όπως αυτός προσδιορίζεται 
µέσω του πίνακα κινδύνου. Τα 
απαιτούµενα επίπεδα της εισφοράς 
λαµβάνουν υπόψη τις γενικότερες 
οικονοµικές συνθήκες και την ανάγκη να 
διατηρήσουν τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα τα κεφάλαια για άλλες 
ρυθµιστικές και συναλλακτικές 
απαιτήσεις. 

 3. Το Ταµείο Στήριξης διοικείται από 
συµβούλιο διοριζόµενο από την Αρχή για 
πενταετή θητεία. Τα µέλη του συµβουλίου 
επιλέγονται µεταξύ του ανθρώπινου 
δυναµικού που προτείνουν οι εθνικές 
αρχές. Το Ταµείο συγκροτεί επίσης ένα 
γνωµοδοτικό συµβούλιο απαρτιζόµενο 
από εκπροσώπους των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που 
συµµετέχουν στο Ταµείο χωρίς δικαίωµα 
ψήφου. Το Συµβούλιο του Ταµείου 
Στήριξης µπορεί να προτείνει στην Αρχή 
να αναθέσει τη διαχείριση της 
ρευστότητας του Ταµείου Στήριξης σε 
αξιόπιστα ιδρύµατα (όπως η ΕΤΕ). Τα 
κονδύλια αυτά επενδύονται σε ασφαλή 
και ρευστοποιήσιµα µέσα. 

 5. Όταν οι επισωρευµένοι πόροι από τις 
εισφορές των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων δεν επαρκούν για την 
αντιµετώπιση των δυσκολιών, το Ταµείο 
Στήριξης µπορεί να αυξήσει τους πόρους 
του µέσω της έκδοσης δανειακών τίτλων 
ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές µπορούν, 
κατόπιν διµερούς συµφωνίας, να 
αναθέτουν καθήκοντα και αρµοδιότητες σε 
άλλες εθνικές εποπτικές αρχές.  

1. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν, κατόπιν 
συµφωνίας, να αναθέτουν καθήκοντα και 
αρµοδιότητες στην Αρχή ή σε άλλες 
αρµόδιες αρχές.  

2. Η Αρχή διευκολύνει την ανάθεση 2. Η Αρχή ενθαρρύνει και διευκολύνει την 
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καθηκόντων και αρµοδιοτήτων µεταξύ 
εθνικών εποπτικών αρχών, εντοπίζοντας 
τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που 
µπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από 
κοινού, καθώς επίσης προωθώντας 
βέλτιστες πρακτικές.  

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.  

 2a. Η ανάθεση αρµοδιοτήτων έχει ως 
αποτέλεσµα την ανακατανοµή των 
αρµοδιοτήτων που ορίζονται στις 
νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Το 
εφαρµοστέο δίκαιο στη δικαιοδοσία της 
εξουσιοδοτούµενης αρχής διέπει τη 
διαδικασία, την επιβολή και τον 
διοικητικό και δικαστικό έλεγχο σχετικά 
µε τις ανατεθείσες αρµοδιότητες. 

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
ενηµερώνουν την Αρχή σχετικά µε 
συµφωνίες ανάθεσης στις οποίες 
προτίθενται να συµµετάσχουν. Οι 
συµφωνίες τίθενται σε ισχύ το νωρίτερο 
ένα µήνα µετά από την ενηµέρωση της 
Αρχής.  

3. Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν την 
Αρχή σχετικά µε συµφωνίες ανάθεσης στις 
οποίες προτίθενται να συµµετάσχουν. Οι 
συµφωνίες τίθενται σε ισχύ 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.  

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

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

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

 3a. Απαγορεύονται οι διµερείς συµφωνίες 
για ανάθεση αρµοδιοτήτων σε ιδρύµατα 
προσδιοριζόµενα στο άρθρο 12β. 

 

Τροπολογία   77 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Η Αρχή παίζει ενεργό ρόλο στην 1. Η Αρχή παίζει ενεργό ρόλο στην 
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οικοδόµηση κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής 
νοοτροπίας και συνεπών εποπτικών 
πρακτικών, καθώς και στην εξασφάλιση 
οµοιόµορφων διαδικασιών και συνεπών 
προσεγγίσεων σε όλη την Κοινότητα και 
προβαίνει, τουλάχιστον, στις ακόλουθες 
ενέργειες: 

οικοδόµηση κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής 
νοοτροπίας και συνεπών εποπτικών 
πρακτικών, καθώς και στην εξασφάλιση 
οµοιόµορφων διαδικασιών και συνεπών 
προσεγγίσεων σε όλη την Ένωση και 
προβαίνει, τουλάχιστον, στις ακόλουθες 
ενέργειες: 

(α) γνωµοδοτεί στις εθνικές εποπτικές 
αρχές· 

(α) γνωµοδοτεί στις αρµόδιες αρχές· 

(β) προάγει την αποτελεσµατική διµερή 
και πολυµερή ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, 
τηρώντας πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις 
για την εµπιστευτικότητα και την 
προστασία των δεδοµένων που προβλέπει 
η συναφής κοινοτική νοµοθεσία· 

(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· 

(γ) συµβάλλει στην κατάρτιση 
οµοιόµορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των 
κανόνων υποβολής εκθέσεων· 

(γ) συµβάλλει στην κατάρτιση 
οµοιόµορφων εποπτικών κανόνων υψηλής 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των 
κανόνων υποβολής εκθέσεων και των 
γενικών λογιστικών κανόνων· 

(δ) επανεξετάζει την εφαρµογή των 
συναφών τεχνικών κανόνων που 
εκδόθηκαν από την Επιτροπή, των 
κατευθυντηρίων γραµµών και των 
συστάσεων που εξέδωσε η Αρχή, και 
προτείνει τροποποιήσεις, αν κρίνει 
σκόπιµο· 

(δ) επανεξετάζει την εφαρµογή των 
συναφών ρυθµιστικών κανόνων και των 
κανόνων εφαρµογής που εκδόθηκαν από 
την Επιτροπή, των κατευθυντηρίων 
γραµµών και των συστάσεων που εξέδωσε 
η Αρχή, και προτείνει τροποποιήσεις, αν 
κρίνει σκόπιµο· 

(ε) καταρτίζει τοµεακά και διατοµεακά 
προγράµµατα κατάρτισης, διευκολύνει τις 
ανταλλαγές προσωπικού και ενθαρρύνει 
τις εθνικές εποπτικές αρχές να εντείνουν 
την χρησιµοποίηση προγραµµάτων για 
αποσπάσεις και άλλων εργαλείων.  

(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. 

 

Τροπολογία   78 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Η Αρχή πραγµατοποιεί περιοδικά 
αναλύσεις µε οµότιµη αξιολόγηση 

1. Η Αρχή διοργανώνει και πραγµατοποιεί 
περιοδικά αναλύσεις µε οµότιµη 
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ορισµένων ή όλων των δραστηριοτήτων 
των εθνικών εποπτικών αρχών, για την 
περαιτέρω βελτίωση 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. 

αξιολόγηση ορισµένων ή όλων των 
δραστηριοτήτων των αρµόδιων αρχών, για 
την περαιτέρω βελτίωση 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. 

2. Η οµότιµη αξιολόγηση 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, εκτίµηση 
των ακόλουθων στοιχείων, χωρίς όµως να 
περιορίζεται σε αυτά: 

2. Η οµότιµη αξιολόγηση περιλαµβάνει, 
µεταξύ άλλων, εκτίµηση των ακόλουθων 
στοιχείων, χωρίς όµως να περιορίζεται σε 
αυτά: 

(α) επάρκεια των θεσµικών ρυθµίσεων, της 
στελέχωσης και της πείρας του 
προσωπικού της εθνικής εποπτικής αρχής, 
ειδικώς όσον αφορά την αποτελεσµατική 
εφαρµογή της νοµοθεσίας στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 και 
την ικανότητα αντίδρασης στις εξελίξεις 
της αγοράς· 

(α) επάρκεια των θεσµικών ρυθµίσεων, της 
στελέχωσης και της πείρας του 
προσωπικού της αρµόδιας αρχής, ειδικώς 
όσον αφορά την αποτελεσµατική 
εφαρµογή των ρυθµιστικών και 
εκτελεστικών κανόνων όπως 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 7ε και των 
νοµοθετικών πράξεων στις οποίες 
παραπέµπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 και 
την ικανότητα αντίδρασης στις εξελίξεις 
της αγοράς· 

(β) βαθµός σύγκλισης που επιτεύχθηκε 
στην εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας 
και στην εποπτική πρακτική, 
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών 
κανόνων, 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 κοινοτικό δίκαιο· 

(β) βαθµός σύγκλισης που επιτεύχθηκε 
στην εφαρµογή της νοµοθεσίας της 
Ένωσης και στην εποπτική πρακτική, 
συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών 
και εκτελεστικών κανόνων, των 
κατευθυντηρίων γραµµών και των 
συστάσεων που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τα 
άρθρα 7, 7ε 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 εθνικές εποπτικές αρχές και τις 
οποίες θα µπορούσε να υιοθετήσουν 
επωφελώς και άλλες εθνικές εποπτικές 
αρχές. 

(γ) ορθές πρακτικές που ανέπτυξαν 
κάποιες αρµόδιες αρχές και τις οποίες θα 
µπορούσε να υιοθετήσουν επωφελώς και 
άλλες αρµόδιες αρχές. 

3. Βάσει της οµότιµης αξιολόγησης, η 
Αρχή µπορεί να εκδίδει συστάσεις προς 
τις οικείες εθνικές εποπτικές αρχές. 

3. Βάσει της οµότιµης αξιολόγησης, η 
Αρχή µπορεί να εγκρίνει σχέδιο 
ρυθµιστικών ή εκτελεστικών κανόνων 
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 7ε, να 
εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές και 
συστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 8. 
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 3α. Η Αρχή δηµοσιοποιεί το αποτέλεσµα 
των οµότιµων αξιολογήσεων και τις 
βέλτιστες πρακτικές που µπορούν να 
εντοπισθούν µέσα από αυτές τις οµότιµες 
αξιολογήσεις. 

 

Τροπολογία   79 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Η Αρχή διαδραµατίζει γενικό συντονιστικό 
ρόλο µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, 
συµπεριλαµβανοµένων περιπτώσεων 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 Κοινότητα. 

1. Η Αρχή διαδραµατίζει γενικό 
συντονιστικό ρόλο µεταξύ αρµόδιων 
αρχών, συµπεριλαµβανοµένων 
περιπτώσεων 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 
κοινοτική απόκριση, µεταξύ άλλων µε: 

2. Η Αρχή προάγει τη συντονισµένη και 
ενιαία ενωσιακή απόκριση, µεταξύ άλλων 
µε: 

(1) διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών µεταξύ εθνικών εποπτικών 
αρχών· 

(1) διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών· 

(2) καθορισµό του πεδίου και µε 
επαλήθευση της αξιοπιστίας πληροφοριών 
που πρέπει να τεθούν στη διάθεση όλων 
των ενδιαφερόµενων εθνικών εποπτικών 
αρχών·  

(2) καθορισµό του πεδίου και µε 
επαλήθευση της αξιοπιστίας πληροφοριών 
που πρέπει να τεθούν στη διάθεση όλων 
των ενδιαφερόµενων αρµόδιων αρχών·  

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

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

(4) τήρηση του ΕΣΣΚ ενήµερου σχετικά µε 
κάθε δυνητική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, χωρίς καθυστέρηση. 

(4) τήρηση του ΕΣΣΚ ενήµερου σχετικά µε 
κάθε δυνητική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, χωρίς καθυστέρηση. 
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 (4α) λήψη όλων των κατάλληλων µέτρων 
εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων της 
προκειµένου να διασφαλίσει το 
συντονισµό των αρµοδίων αρχών σε 
περίπτωση εξελίξεων που µπορεί να 
θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθµη 
λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών. 

 (4β) την ανάληψη ρόλου κεντρικού 
παραλήπτη των επιβεβληµένων εκθέσεων 
σχετικά µε ιδρύµατα που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 
ένα κράτη µέλη.  

 Οι αρµόδιες αρχές υποβάλουν στην Αρχή 
όλα τα στοιχεία των επιβεβληµένων 
εκθέσεων που προέρχονται από τα 
ιδρύµατα αυτά. Κατόπιν της παραλαβής 
των εκθέσεων, η Αρχή κοινοποιεί τις 
πληροφορίες στις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

 

Τροπολογία   80 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί τις 
εξελίξεις της αγοράς στον τοµέα της 
αρµοδιότητάς της και, αν κρίνει σκόπιµο, 
ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγοράς, το ΕΣΣΚ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά µε τις συναφείς 
µικροπροληπτικές τάσεις, τους 
ενδεχόµενους κινδύνους και τα τρωτά 
σηµεία. 

1. Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί τις 
εξελίξεις της αγοράς στον τοµέα της 
αρµοδιότητάς της και, αν κρίνει σκόπιµο, 
ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Τράπεζες), την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Κινητές Αξίες και 
Αγορές), το ΕΣΣΚ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή σχετικά µε τις συναφείς 
µικροπροληπτικές τάσεις, τους 
ενδεχόµενους κινδύνους και τα τρωτά 
σηµεία. Η Αρχή περιλαµβάνει στην 
αξιολόγησή της µια οικονοµική ανάλυση 
για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και 
του αντικτύπου των ενδεχόµενων 
εξελίξεων στις αγορές σε αυτά. 

Ειδικότερα, σε συνεργασία µε το ΕΣΣΚ, η 
Αρχή προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
Κοινότητας αξιολογήσεις της ευελιξίας 

2. Σε συνεργασία µε το ΕΣΣΚ, η Αρχή 
προωθεί και συντονίζει σε επίπεδο 
Ένωσης αξιολογήσεις της ευελιξίας 
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χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε 
αντίξοες εξελίξεις της αγοράς. Προς το 
σκοπό αυτό αναπτύσσει, προς εφαρµογή 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές: 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 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 ενός ιδρύµατος·  

(α) κοινές µεθοδολογίες αξιολόγησης της 
επίπτωσης οικονοµικών εκδοχών στις 
χρηµατοπιστωτικές θέσεις ενός ιδρύµατος·  

(β) κοινές προσεγγίσεις για την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εν 
λόγω εκτιµήσεων για την ευελιξία των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

(β) κοινές προσεγγίσεις για την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εν 
λόγω εκτιµήσεων για την ευελιξία των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

 (βα) κοινές µεθοδολογίες αξιολόγησης 
των επιπτώσεων που έχουν τα 
χαρακτηριστικά και οι διαδικασίες 
διανοµής των προϊόντων στη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση ενός 
ιδρύµατος και στην ενηµέρωση των 
καταθετών, επενδυτών και 
καταναλωτών· 

2. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων του 
ΕΣΣΚ, τα οποία ορίζονται στον κανονισµό 
(EΚ) αριθ. …/… [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. 

3. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων του 
ΕΣΣΚ, τα οποία ορίζονται στον κανονισµό 
(ΕΕ) 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.  

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 Αρχή Τραπεζών και µε 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών. 

4. Η Αρχή εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη 
των διατοµεακών εξελίξεων, κινδύνων και 
τρωτών σηµείων, συνεργαζόµενη στενά µε 
την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Τράπεζες) και µε την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Κινητές Αξίες και 
Αγορές) και την Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Μικτή Επιτροπή) µέσω της µικτής 
επιτροπής. 
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Τροπολογία   81 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία -1. 

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

1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων 
των θεσµικών οργάνων της Ένωσης και 
των αρµόδιων αρχών, η Αρχή 
εκπροσωπεί την Ένωση σε όλα τα διεθνή 
φόρουµ που σχετίζονται µε τη ρύθµιση 
και εποπτεία των ιδρυµάτων που 
εµπίπτουν στις νοµοθετικές πράξεις στις 
οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2. 

 1β. Η Αρχή αναπτύσσει επαφές µε 
εποπτικές αρχές από τρίτες χώρες. Μπορεί 
να προβαίνει σε διοικητικές ρυθµίσεις µε 
διεθνείς οργανισµούς και κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν θα 
εµποδίζουν τα κράτη µέλη και τις 
αρµόδιες αρχές τους να προβαίνουν σε 
διµερείς ή πολυµερείς ρυθµίσεις µε τρίτες 
χώρες. 

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

2. Η Αρχή συµβάλλει στην προετοιµασία 
αποφάσεων ισοδυναµίας όσον αφορά 
καθεστώτα εποπτείας σε τρίτες χώρες 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές πράξεις στις 
οποίες παραπέµπει το άρθρο 1 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή εκδίδει 
ρυθµιστικούς κανόνες, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 7α έως 7δ, για τους σκοπούς των 
αξιολογήσεων ισοδυναµίας που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

 2α. Στην έκθεση του άρθρου 35, 
παράγραφος 2 ο πρόεδρος της Αρχής 
παρουσιάζει τις διοικητικές ρυθµίσεις και 
τις αποφάσεις ισοδυναµίας που 
συµφωνήθηκαν µε διεθνείς οργανισµούς 
ή µε διοικήσεις τρίτων χωρών. 

 

Τροπολογία   82 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 – παράγραφοι 2 και 2α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

2. Όσον αφορά τις προληπτικές 
αξιολογήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 
που υπόκεινται στους όρους της οδηγίας 
2007/44/EΚ, η Αρχή µπορεί, κατόπιν ίδιας 
πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήµατος 
οποιασδήποτε εθνικής εποπτικής αρχής, 
να εκδώσει και να δηµοσιεύσει γνώµη για 
προληπτική αξιολόγηση η οποία πρέπει να 
εφαρµοστεί από κάθε αρχή ενός κράτους 
µέλους. Εφαρµόζεται το άρθρο 20.  

2. Όσον αφορά τις προληπτικές 
αξιολογήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 
που υπόκεινται στους όρους της οδηγίας 
2007/44/EΚ, η Αρχή µπορεί, κατόπιν ίδιας 
πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήµατος 
οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής, να εκδώσει 
και να δηµοσιεύσει γνώµη για προληπτική 
αξιολόγηση η οποία πρέπει να εφαρµοστεί 
από κάθε αρχή ενός κράτους µέλους. 
Εφαρµόζεται το άρθρο 20. 

 2α. Βάσει κοινών κατευθυντήριων 
γραµµών η Αρχή µπορεί να προβεί στην 
αλλαγή της διαδικασίας ελέγχου που 
ορίζεται στην οδηγία 2007/44/ΕΚ. Μόλις 
λάβει την κοινοποίηση η Αρχή 
συντονίζεται µε τις σχετικές αρµόδιες 
αρχές. 

 

Τροπολογία   83 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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

1. Μετά από αίτηµα της Αρχής, οι 
αρµόδιες αρχές και άλλες δηµόσιες αρχές 
που συγκεντρώνουν ή κατέχουν 
πληροφορίες σχετικά µε τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ή πορϊόντα 
παρέχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες προς εκπλήρωση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται µε τον 
παρόντα κανονισµό, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο αποδέκτης διαθέτει νόµιµη 
πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα και ότι 
το αίτηµα παροχής πληροφοριών είναι 
ανάλογο προς τη φύση του εν λόγω 
καθήκοντος. 

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

1α. Επίσης η Αρχή µπορεί να ζητήσει να 
της παρέχονται πληροφορίες ανά τακτά 
διαστήµατα. Οι αιτήσεις αυτές 
χρησιµοποιούν ενιαία µορφότυπα 
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διαβίβασης στοιχείων τα οποία 
συµπληρώνονται, εφόσον αυτό 
ενδείκνυται, σε επίπεδο ενοποιηµένης 
εποπτείας. 

 1β. Όταν οι αρµόδιες αρχές δεν είναι 
υποχρεωµένες να συγκεντρώσουν τις 
απαιτούµενες πληροφορίες, η Αρχή 
µπορεί να τροποποιήσει τους 
ρυθµιστικούς κανόνες ή τους κανόνες 
εφαρµογής που αφορούν τις απαιτήσεις 
διαβίβασης στοιχείων. 

 1γ. Ύστερα από αίτηµα αρµόδιας αρχής 
ενός κράτους µέλους, η Αρχή δύναται να 
παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων της αρµόδις αρχής, µε την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω εθνική αρχή 
εφαρµόζει τις κατάλληλες ρυθµίσεις περί 
εµπιστευτικότητας. 

 1δ. Για την αποφυγή επικαλύψεων στο 
πλαίσιο της υποχρέωσης διαβίβασης 
στοιχείων, η Αρχή λαµβάνει πρώτα 
υπόψη τα υφιστάµενα στατιστικά 
στοιχεία που έχουν παραχθεί, διαδοθεί 
και αναπτυχθεί 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 εθνικές εποπτικές αρχές και άλλες 
δηµόσιες αρχές των κρατών µελών, η 
Αρχή µπορεί να απευθύνει αιτιολογηµένο 
αίτηµα απευθείας στα οικεία 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και σε άλλα 
µέρη. Σχετικά µε αυτά τα αιτήµατα 
ενηµερώσει τις οικείες εθνικές εποπτικές 
αρχές. 

 

Κατόπιν αιτήµατος της Αρχής, οι εθνικές 
εποπτικές αρχές και οι λοιπές δηµόσιες 
αρχές των κρατών µελών τη βοηθούν στη 
συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών. 

 

3. Η Αρχή µπορεί να χρησιµοποιεί 
εµπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες 
έλαβε από τις εθνικές εποπτικές αρχές 
και άλλες δηµόσιες αρχές ή από 
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χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και άλλα 
µέρη µόνο για να εκπληρώσει τα 
καθήκοντα που της ανατίθενται µε τον 
παρόντα κανονισµό.  

 

Τροπολογία   84 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων συνεργάζεται 
µε το ΕΣΣΚ. 

1. Η Αρχή συνεργάζεται στενά και σε 
τακτική βάση µε το ΕΣΣΚ. 

 

Τροπολογία   85 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Η Αρχή συνεργάζεται στενά µε το ΕΣΣΚ. 
Παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά 
διαστήµατα και επικαιροποιηµένες τις 
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 (EΚ) αριθ. 
.…./… [ΕΣΣΚ]. 

2. Η Αρχή παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά 
διαστήµατα και επικαιροποιηµένες τις 
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 (ΕΕ) αριθ. 
.…./2010 ΕΣΣΚ]. Η Αρχή αναπτύσσει 
κατάλληλο πρωτόκολλο για την 
αποκάλυψη εµπιστευτικών πληροφοριών 
που αφορούν επιµέρους 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

 

Τροπολογία   86 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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

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

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 εθνική εποπτική αρχή λαµβάνει 
δεόντως υπόψη τις απόψεις του 
συµβουλίου εποπτών κατά την ενηµέρωση 
του ΕΣΣΚ σύµφωνα µε το άρθρο [17] του 
κανονισµού (EΚ) αριθ. .…/… [ΕΣΣΚ]. 

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

 

Τροπολογία   87 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Οµάδα συµφεροντούχων του τοµέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 

ιδρυµάτων επαγγελµατικών συντάξεων  

Οµάδα συµφεροντούχων του τοµέα των 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και 

οµάδα συµφεροντούχων των ιδρυµάτων 
επαγγελµατικών συντάξεων  

1. Για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης µε 
συµφεροντούχους τοµέων σχετικών µε τα 
καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται οµάδα 
συµφεροντούχων του τοµέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυµάτων επαγγελµατικών συντάξεων. 

1. Για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης 
µε συµφεροντούχους τοµέων σχετικών µε 
τα καθήκοντα της Αρχής, συγκροτείται η 
οµάδα συµφεροντούχων του τοµέα των 
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και η 
οµάδα συµφεροντούχων των ιδρυµάτων 
επαγγελµατικών συντάξεων («οµάδες 
συµφεροντούχων») . Πραγµατοποιείται 
διαβούλευση µε τις οµάδες 
συµφεροντούχων για όλες τις σχετικές 
αποφάσεις και δράσεις της Αρχής. Εάν 
πρέπει να ληφθούν επειγόντως µέτρα και 
η διαβούλευση καθίσταται αδύνατη, οι 
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οµάδες συµφεροντούχων ενηµερώνονται 
το ταχύτερο δυνατό.  

 Οι οµάδες συµφεροντούχων συνεδριάζουν 
τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. 

2. Η οµάδα συµφεροντούχων του τοµέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυµάτων επαγγελµατικών συντάξεων 
αποτελείται από 30 µέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς 
και τα ιδρύµατα επαγγελµατικών 
συντάξεων της Κοινότητας, τους 
υπαλλήλους τους καθώς και τους 
καταναλωτές και τους χρήστες 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών παροχής 
επαγγελµατικών συντάξεων. 

2. Οι οµάδες συµφεροντούχων 
αποτελούνται από 30 µέλη, τα οποία 
εκπροσωπούν αναλογικά το σύνολο των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της 
Ένωσης, τους υπαλλήλους τους καθώς και 
τους καταναλωτές, τους επενδυτές και 
τους χρήστες χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Τουλάχιστον 5 από τα µέλη 
είναι ανεξάρτητοι διακεκριµένοι 
πανεπιστηµιακοί. Ο αριθµός των µελών 
που εκπροσωπούν τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα δεν υπερβαίνει τους 10. 

Η οµάδα συµφεροντούχων του τοµέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυµάτων επαγγελµατικών συντάξεων 
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο. 

 

3. Τα µέλη της οµάδας συµφεροντούχων 
του τοµέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυµάτων 
επαγγελµατικών συντάξεων ορίζονται από 
το συµβούλιο εποπτών της Αρχής, µετά 
από προτάσεις των οικείων 
συµφεροντούχων. 

3. Τα µέλη των οµάδων συµφεροντούχων 
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 κατάλληλα τη γεωγραφική 
ισορροπία και την εκπροσώπηση των 
συµφεροντούχων από ολόκληρη την 
Κοινότητα. 

Κατά τη λήψη της απόφασής του το 
συµβούλιο εποπτών εξασφαλίζει ότι όλα 
τα µέλη που δεν εκπροσωπούν 
επαγγελµατίες συµµετέχοντες της αγοράς 
ή τους υπαλλήλους τους θα 
κοινοποιήσουν κάθε πιθανή σύγκρουση 
συµφερόντων. 

Η Αρχή εξασφαλίζει επαρκή γραµµατειακή 
υποστήριξη της οµάδας συµφεροντούχων 
του τοµέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυµάτων 
επαγγελµατικών συντάξεων. 

4. Η Αρχή παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και εξασφαλίζει επαρκή 
γραµµατειακή υποστήριξη των οµάδων 
συµφεροντούχων. Για τα µέλη της οµάδας 
συµφεροντούχων που εκπροσωπούν µη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις ορίζεται 
επαρκής χρηµατική αντιστάθµιση. Η 
οµάδα συµφεροντούχων µπορεί να 
συγκροτήσει οµάδες εργασίας για τεχνικά 
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θέµατα, στις οποίες µπορούν να 
συµµετέχουν επιπλέον εµπειρογνώµονες 
προκειµένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιµότητα της απαραίτητης τεχνικής 
εµπειρογνωµοσύνης.  

4. Η θητεία των µελών της οµάδας 
συµφεροντούχων του τοµέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυµάτων επαγγελµατικών συντάξεων 
διαρκεί δυόµιση έτη και τη λήξη της 
ακολουθεί νέα διαδικασία επιλογής. 

Η θητεία των µελών των οµάδων 
συµφεροντούχων διαρκεί πέντε έτη και τη 
λήξη της ακολουθεί νέα διαδικασία 
επιλογής. 

Τα µέλη µπορούν να υπηρετήσουν επί δύο 
διαδοχικές θητείες.  

 

5. Η οµάδα συµφεροντούχων του τοµέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυµάτων επαγγελµατικών συντάξεων 
µπορεί να υποβάλλει στην Αρχή γνώµες 
και συµβουλές για οποιοδήποτε θέµα 
σχετικό µε τα καθήκοντα της Αρχής τα 
οποία καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8. 

5. Οι οµάδες συµφεροντούχων µπορούν 
να υποβάλλουν στην Αρχή γνώµες και 
συµβουλές για οποιοδήποτε θέµα σχετικό 
µε τα καθήκοντα της Αρχής, 
συµπεριλαµβανοµένης της επίτευξης 
κοινών θέσεων µε την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Τράπεζες) και την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Κινητές 
Αξίες και Αγορές) όπως ορίζεται στο 
άρθρο 42, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στα 
καθήκοντα που ορίζονται στα άρθρα 7 
έως 7ε, 8, 10, 14, 15 και 17. Οι οµάδες 
συµφεροντούχων µπορούν να επηρεάσουν 
την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 
της Αρχής. Όλοι οι εκπρόσωποι των 
οµάδων έχουν την ευκαιρία να 
συµβάλλουν. Η τελική απόφαση σχετικά 
µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
λαµβάνεται από τις οµάδες 
συµφεροντούχων  και η εγγραφή των 
θεµάτων που πρότεινε η κάθε υπο-οµάδα 
συµφεροντούχων στην ηµερήσια διάταξη 
αποτελεί δικαίωµα της οµάδας αυτής. 
Κάθε υπο-οµάδα συµφεροντούχων µπορεί 
να υποβάλει τη γνώµη της και συµβουλές 
προς την Αρχή. Οι γνώµες και οι 
συµβουλές αυτές δεν αντανακλούν κατ' 
ανάγκη τις γνώµες και τις συµβουλές της 
πλειοψηφίας των οµάδων 
συµφεροντούχων. 

6. Η οµάδα συµφεροντούχων του τοµέα 
των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυµάτων επαγγελµατικών συντάξεων 

6. Οι οµάδες συµφεροντούχων εγκρίνουν 
τον εσωτερικό τους κανονισµό µε 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών. 
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εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

7. Η Αρχή δηµοσιοποιεί τις γνώµες και τις 
συµβουλές της οµάδας συµφεροντούχων 
του τοµέα των ασφαλίσεων, 
αντασφαλίσεων και ιδρυµάτων 
επαγγελµατικών συντάξεων και τα 
αποτελέσµατα των διαβουλεύσεών της.  

7. Η Αρχή δηµοσιοποιεί τις γνώµες και τις 
συµβουλές των οµάδων συµφεροντούχων 
και τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεών 
τους. 

 

Τροπολογία   88 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 23 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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

 

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

1. Αν ένα κράτος µέλος θεωρήσει ότι 
απόφαση που ελήφθη δυνάµει του άρθρου 
10, παράγραφος 2 ή του άρθρου 11 
προσκρούει κατά τρόπο άµεσο και 
καθοριστικό στις δηµοσιονοµικές του 
αρµοδιότητες, ενηµερώνει την Αρχή, την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από τη 
γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής 
στην αρµόδια αρχή εάν προτίθεται ή εν 
προτίθεται να συµµορφωθεί προς την 
απόφαση αυτή. 

Στην ανακοίνωσή του το κράτος µέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και 
καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο µε τον 
οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δηµοσιονοµικές αρµοδιότητές του. 

Στην ανακοίνωσή του το κράτος µέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και παρέχει 
αξιολόγηση αντικτύπου σχετικά µε τον 
τρόπο µε τον οποίο η απόφαση προσκρούει 
στις δηµοσιονοµικές αρµοδιότητές του. 

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 

2. 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 



 

 
 PE441.901/ 83 

 EL 

ανακαλεί.  ανακαλεί. 

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

3. Αν η Αρχή εµµείνει ή τροποποιήσει την 
απόφασή της, το Συµβούλιο, αποφασίζει 
αν η απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να 
ισχύει ή ανακαλείται. Η απόφαση για την 
διατήρηση της απόφασης της Αρχής 
λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των 
µελών. Η απόφαση για την ανάκληση της 
απόφασης της Αρχής λαµβάνεται µε την 
ειδική πλειοψηφία των µελών της. Σε 
καµία από τις περιπτώσεις αυτές δεν 
λαµβάνεται υπόψη η ψήφος των 
ενδιαφεροµένων µελών. Η ειδική 
πλειοψηφία ορίζεται ως το 55% 
τουλάχιστον των µελών του Συµβουλίου, 
εξαιρουµένου του ενδιαφεροµένου 
κράτους µέλους, περιλαµβάνοντας 
τουλάχιστον το 65% του πληθυσµού της 
Ένωσης, εξαιρουµένου του πληθυσµού 
του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους. 

Αν το Συµβούλιο αποφασίσει να 
διατηρήσει την απόφαση της Αρχής ή αν 
δεν λάβει απόφαση εντός δυο µηνών, η 
αναστολή της απόφασης παύει αµέσως 
να ισχύει.  

4. Αν το Συµβούλιο δεν αποφασίσει εντός 
δέκα εργασόµων ηµερών στην περίπτωση 
του άρθρου 10 και ενός µηνός στην 
περίπτωση του άρθρου 11, η απόφαση της 
Αρχής  θεωρείται ότι έχει διατηρηθεί. 

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 εθνική 
εποπτική αρχή ότι η απόφαση δεν θα 
τεθεί σε εφαρµογή από την εθνική 
εποπτική αρχή. 

 

Στην ανακοίνωσή του το κράτος µέλος 
παραθέτει σχετική αιτιολογία και 
καταδεικνύει σαφώς τον τρόπο µε τον 
οποίο η απόφαση προσκρούει στις 
δηµοσιονοµικές αρµοδιότητές του. 

 

Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική 
πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 
205 της Συνθήκης, εντός δέκα εργάσιµων 
ηµερών αποφασίζει αν η απόφαση της 

 



 

 
 PE441.901/ 84 

 EL 

Αρχής εξακολουθεί να ισχύει ή 
ανακαλείται. 

Αν το Συµβούλιο δεν λάβει απόφαση 
εντός δέκα εργάσιµων ηµερών, θεωρείται 
ότι η απόφαση της Αρχής εξακολουθεί να 
ισχύει. 

 

 5. Εάν η απόφαση που εγκρίθηκε 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 οδηγεί στην 
χρήση των κεφαλαίων που έχουν 
καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 12δ ή 
12ε τα κράτη µέλη δεν ζητούν από το 
Συµβούλιο να διατηρήσει ή να 
ανακαλέσει µια απόφαση της Αρχής. 

 

Τροπολογία   89 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 24 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Πριν λάβει τις αποφάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3 και στο 
άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4, η Αρχή 
ενηµερώνει τον 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, λαµβανόµενου 
πλήρως υπόψη του επείγοντα χαρακτήρα 
του θέµατος.  

1. Πριν λάβει τις αποφάσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, η 
Αρχή ενηµερώνει τον 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, λαµβανόµενου 
πλήρως υπόψη του επείγοντα χαρακτήρα, 
την πολυπλοκότητα και τις δυνητικές 
συνέπειες του θέµατος. Ο όρος 
"αποδέκτης" περιλαµβάνει τόσο τις 
αρχές όσο και τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα. 

2. Οι αποφάσεις της Αρχής αναφέρουν 
τους λόγους στους οποίους βασίζονται. 

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. 

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.  

4. Αν η Αρχή έχει λάβει απόφαση 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 ή 
3, επανεξετάζει αυτή την απόφαση στα 
ενδεδειγµένα χρονικά διαστήµατα. 
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5. Οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή 
δυνάµει των άρθρων 9, 10 και 11 
δηµοσιοποιούνται και αναφέρουν την 
ταυτότητα της εθνική εποπτικής αρχής ή 
του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που 
αφορούν και το γενικό περιεχόµενο της 
απόφασης, συνυπολογίζοντας το έννοµο 
συµφέρον των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων για την προστασία του 
επαγγελµατικού απόρρητου τους.  

5. Οι αποφάσεις που λαµβάνει η Αρχή 
δυνάµει των άρθρων 9, 10 και 11 
δηµοσιοποιούνται και αναφέρουν την 
ταυτότητα της αρµόδιας αρχής ή του 
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που 
αφορούν και το γενικό περιεχόµενο της 
απόφασης, εκτός αν η δηµοσιοποίηση 
αυτή δεν συνάδει µε το έννοµο συµφέρον 
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων όσον 
αφορά την προστασία του 
επαγγελµατικού απορρήτου τους ή εάν θα 
µπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την 
οµαλή λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηµατοπιστωτικών αγορών, τη 
σταθερότητα ολόκληρου ή µέρους του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην 
Ένωση. 

 

Τροπολογία   90 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 25 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Το συµβούλιο εποπτών συγκροτείται 
από: 

1. Το συµβούλιο εποπτών συγκροτείται 
από: 

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

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

(β) τον επικεφαλής της σχετικής εθνικής 
εποπτικής αρχής που είναι αρµόδια για 
την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων σε κάθε κράτος µέλος. Εάν 
υπάρχουν περισσότερες της µιας αρµόδιες 
αρχές σε ένα κράτος µέλος, οι αρχές 
συµφωνούν σε έναν από τους επικεφαλής 
ως εκπρόσωπο στο συµβούλιο εποπτών·  

(β) τον επικεφαλής της εθνικής δηµόσιας 
αρχής που είναι αρµόδια για την εποπτεία 
των ασφαλιστικών, αντασαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών ιδρυµάτων σε κάθε 
κράτος µέλος. Όταν περισσότερες της µιας 
αρµόδιες αρχές σε ένα κράτος µέλος είναι 
αρµόδιες για την εφαρµογή της 
ενωσιακής νοµοθεσίας, αποφασίζουν 
µεταξύ τους για τον τρόπο άσκησης της 
εκπροσώπησής τους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ψήφων 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 οι οποίες 
κατανέµονται· 

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

(γ) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. 
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 (γα) έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, 

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

(δ) έναν εκπρόσωπο του ΕΣΣΚ, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. 

(στ) έναν εκπρόσωπο καθεµιάς από τις 
άλλες δυο Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, 
χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

(ε) έναν εκπρόσωπο καθεµιάς από τις 
άλλες δυο Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, 
χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

2. Κάθε εθνική εποπτική αρχή, και εάν 
υπάρχουν περισσότερες της µιας σχετικές 
εποπτικές αρχές, οι εν λόγω αρχές από 
κοινού, είναι υπεύθυνες για τον ορισµό 
ενός αναπληρωµατικού µέλους υψηλού 
επιπέδου από την αρχή ή τις αρχές, το 
οποίο µπορεί να αντικαθιστά το µέλος του 
συµβουλίου εποπτών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 σηµείο (β) σε περίπτωση που 
το πρόσωπο αυτό κωλύεται να παραστεί.  

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 σηµείο (β) σε περίπτωση που το 
πρόσωπο αυτό κωλύεται να παραστεί. 

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

 

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

 

 

Τροπολογία   91 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συµβούλιο εποπτών συγκαλεί οµάδα για να 
διευκολύνει τη διευθέτηση της διαφωνίας. 
Η οµάδα αποτελείται από τον πρόεδρο και 
δυο από τα µέλη του συµβουλίου, τα οποία 
δεν εκπροσωπούν τις διαφωνούσες εθνικές 
εποπτικές αρχές. 

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, το 
συµβούλιο εποπτών συγκαλεί µια 
ανεξάρτητη οµάδα για να διευκολύνει την 
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. 

Κάθε απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 11 
λαµβάνεται από το συµβούλιο εποπτών 
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µετά από πρόταση της οµάδας. 

 
 

Τροπολογία   92 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 27  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισµού, ο πρόεδρος και τα µέλη του 
συµβουλίου εποπτών µε δικαίωµα ψήφου 
ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειµενικά 
υπέρ του κοινοτικού συµφέροντος και δεν 
ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από 
κοινοτικά θεσµικά όργανα ή φορείς, από 
την κυβέρνηση κάποιου κράτους µέλους ή 
από οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα. 

1. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων 
που του ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισµού, ο πρόεδρος και τα µέλη του 
συµβουλίου εποπτών µε δικαίωµα ψήφου 
ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειµενικά 
υπέρ του αποκλειστικού 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. 

 2. Τα κράτη µέλη, τα θεσµικά όργανα της 
Ένωσης και οι λοιποί δηµόσιοι ή 
ιδιωτικοί φορείς δεν επιδιώκουν να 
επηρεάσουν τα µέλη του συµβουλίου 
εποπτών κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους που συνδέονται µε την 
Αρχή. 

 

 

Τροπολογία   93 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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

 

Τροπολογία   94 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Άρθρο 29  

Λήψη αποφάσεων 
Άρθρο 29  

Λήψη αποφάσεων 

1. Το συµβούλιο εποπτών αποφασίζει µε 
ειδική πλειοψηφία των µελών του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 205 της συνθήκης, 
για τις πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 
7, 8 και όλα τα µέτρα και τις αποφάσεις 
που εγκρίνονται βάσει του Κεφαλαίου VΙ. 

1. Το συµβούλιο εποπτών αποφασίζει µε 
απλή πλειοψηφία των µελών του. 

Όλες οι άλλες αποφάσεις του συµβουλίου 
εποπτών λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία 
των µελών. 

1a. Οι αποφάσεις του συµβουλίου εποπτών 
λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των 
µελών,  σύµφωνα µε την αρχή «ένα άτοµο 
µία ψήφος». Το συµβούλιο εποπτών 
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία των 
µελών του, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, για τις πράξεις που ορίζονται στα 
άρθρα 7, 8 και όλα τα µέτρα και τις 
αποφάσεις που εγκρίνονται βάσει του 
Κεφαλαίου VΙ. 

 

 

Τροπολογία   95 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται 
από τον πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της 
Επιτροπής και τέσσερα µέλη που 
εκλέγονται από το συµβούλιο εποπτών 

1. Το διοικητικό συµβούλιο απαρτίζεται 
από πέντε µέλη: τον πρόεδρο και τέσσερα 
µέλη που εκλέγονται από το συµβούλιο 
εποπτών µεταξύ των µελών του µε 
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µεταξύ των µελών του.  δικαίωµα ψήφου. 

 

Τροπολογία   96 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία . 

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.  

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία   97 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού 
συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία 
των παρόντων µελών. Κάθε µέλος 
διαθέτει µία ψήφο.  

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία   98 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Συνέρχεται τουλάχιστον δυο φορές το 
χρόνο σε τακτικές συνεδριάσεις. 

Το διοικητικό συµβούλιο συνέρχεται 
τουλάχιστον πριν από κάθε συνεδρίαση 
του συµβουλίου εποπτών και όσο συχνά 
κρίνεται αναγκαίο. 

Τροπολογία   99 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 
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ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειµενικά 
υπέρ του κοινοτικού συµφέροντος και δεν 
ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από 
κοινοτικά θεσµικά όργανα ή φορείς, από 
την κυβέρνηση κάποιου κράτους µέλους ή 
από οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα. 

ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειµενικά 
υπέρ του αποκλειστικού 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. 

Τροπολογία   100 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 6 και παράγραφος 6α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

6. Μετά από διαβουλεύσεις µε το 
συµβούλιο εποπτών, το διοικητικό 
συµβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση 
πεπραγµένων της Αρχής βάσει του 
σχεδίου έκθεσης στην οποία παραπέµπει 
το άρθρο 38 παράγραφος 7 και διαβιβάζει 
την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου. Η έκθεση 
δηµοσιοποιείται. 

6. Μετά από διαβουλεύσεις µε το 
συµβούλιο εποπτών, το διοικητικό 
συµβούλιο εγκρίνει  τις τριµηνιαίες 
εκθέσεις που ο πρόεδρος της Αρχής 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σύµφωνα µε το άρθρο 35, παράγραφος 2. 

 6α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει 
επίσης µια ετήσια έκθεση, την οποία ο 
πρόεδρος της Αρχής υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Τροπολογία   101 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

2. 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.  

2. 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 διευθύνει η 
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Επιτροπή. 

Πριν από το διορισµό, η επιλογή του 
υποψηφίου από το συµβούλιο εποπτών 
υπόκειται σε επικύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατάλογο τελικής επιλογής 
µε τρεις υποψηφίους. Μετά τη διεξαγωγή 
των ακροάσεων των εν λόγω υποψηφίων, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιλέγει έναν 
από αυτούς. Μετά την επιλογή του ο 
υποψήφιος διορίζεται από το συµβούλιο 
εποπτών. 

Επίσης το συµβούλιο εποπτών επιλέγει 
µεταξύ των µελών του αναπληρωτή, που 
ασκεί τις λειτουργίες του προέδρου όταν ο 
τελευταίος απουσιάζει. 

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

Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

5. Ο πρόεδρος µπορεί να παυθεί από τα 
καθήκοντά του µόνο µε απόφαση του 
συµβουλίου εποπτών, µε την επιφύλαξη 
επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

5. Ο πρόεδρος µπορεί να παυθεί από τα 
καθήκοντά του µόνο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ύστερα από απόφαση του 
συµβουλίου εποπτών. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 34 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 Τα κράτη µέλη, τα θεσµικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οιοσδήποτε 
δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας δεν 
επιδιώκει να επηρεάσει τον πρόεδρο κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 34 – εδάφιο 1 β (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

  Σύµφωνα µε τον κανονισµό υπηρεσιακής 
κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
54, ο πρόεδρος, µετά τη λήξη της θηείας 
του, εξακολουθεί να δεσµεύεται από την 
υποχρέωση να συµπεριφέρεται µε 
ακεραιότητα και διακριτικότητα σε 
σχέση µε την αποδοχή ορισµένων θέσεων 
και ευεργετηµάτων. 

 

Τροπολογία   105 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 35 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να 
ζητήσει από τον πρόεδρο ή από τον 
αναπληρωτή, σεβόµενο πλήρως την 
ανεξαρτησία του, να καταθέτει τακτικά 
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του 
Κοινοβουλίου και να απαντά σε 
ερωτήσεις των µελών της εν λόγω 
επιτροπής. 

1. Τουλάχιστον ανά τρεις µήνες, ο 
πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του 
καταθέτει ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και απαντά σε οιεσδήποτε 
ερωτήσεις των µελών του. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να 
ζητήσει από τον πρόεδρο να υποβάλει 
έκθεση πεπραγµένων.  

2. Ο πρόεδρος υποβάλλει έκθεση 
πεπραγµένων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εφόσον του ζητηθεί, και 
τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν προβεί στην 
κατάθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.  

 2α. Πέραν των πληροφοριών που 
αναφέρονται στα άρθρα 7a, 8, 9, 10, 11α 
και 18, η έκθεση περιλαµβάνει, 
ειδικότερα, πληροφορίες σχετικά µε τη 
διαθεσιµότητα, το ασφαλιζόµενο ποσό 
και το κόστος της ασφάλισης προς 
νοικοκυριά και ΜΜΕ και τις απαντήσεις 
που δόθηκαν στις γνωµοδοτήσεις των 
οµάδων συµφεροντούχων. Περιλαµβάνει 
επίσης, σε βάση ad hoc, οιαδήποτε 
σχετική πληροφορία ζητηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 2β. Ο πρόεδρος υποβάλλει επίσης ετήσια 
έκθεση σχετικά µε την άσκηση των 
καθηκόντων του στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 39 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Άρθρο 39 ∆ιαγράφεται 

Σύνθεση  

1. Η Αρχή αποτελεί µέρος του ΕΣΧΕ, το 
οποίο λειτουργεί ως δίκτυο εποπτικών 
αρχών. 

 

2. Το ΕΣΧΕ περιλαµβάνει:  

(a) τις αρχές των κρατών µελών που 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισµού, στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
…/… [ΕΑΤ - ΕΒΑ] και στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
…/… [ΕΑΚΑΑ - ESMA ],  

 

(b) την Αρχή,   

(c) την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η 
οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 1 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ - 
EIOPA],  

 

(d) την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών, η οποία συστάθηκε βάσει 
του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
…/…[ΕΑΚΑΑ - ESMA], 

 

(e) τη Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών την οποία προβλέπει 
το άρθρο 40,  

 

(f) την Επιτροπή, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 
7, 9 και 10. 

 

3. Η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά, διασφαλίζει τη διατοµεακή 
συνέπεια των εργασιών, και καταλήγει σε 
κοινές θέσεις στον τοµέα της εποπτείας 
των χρηµατοπιστωτικών οµίλων 
ετερογενών δραστηριοτήτων και για άλλα 
διατοµεακά θέµατα µε την Ευρωπαϊκή 
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Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών µέσω 
της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών, η οποία συγκροτείται 
µε το άρθρο 40. 
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Πρόταση κανονισµού 

Κεφάλαιο IV – ενότητα 2 – τίτλος 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Η παρούσα τροποποίηση εφαρµόζεται στο σύνολο του κειµένου. 

ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
(ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να οριστεί ότι η Μικτή Επιτροπή αποτελεί επίσης και συµβουλευτικό όργανο στο 

πλαίσιο των ΕΕΑ καθώς και µεταξύ των ΕΕΑ και του EΣΣΚ. 

 

Τροπολογία   108 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 40  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Συγκροτείται Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. 

1. Συγκροτούνται Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές (Μικτή Επιτροπή) ("Μικτή 
Επιτροπή") µε έδρα την Φρανκφούρτη. 

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουµ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατοµεακή 
συνέπεια µε την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και µε την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών. 

2. Η Μικτή Επιτροπή αποτελεί φόρουµ, 
όπου η Αρχή συνεργάζεται τακτικά και 
στενά και εξασφαλίζει διατοµεακή 
συνέπεια µε τις άλλες ΕΕΑ, ιδίως όσον 
αφορά:  

 – τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων· 

 – τη λογιστική και τους ελέγχους· 

 – τις µικροπροληπτικές αναλύσεις των 
διατοµεακών εξελίξεων, των κινδύνων 
και των ευαίσθητων σηµείων για τη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα· 
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 – τα επενδυτικά προϊόντα για 
µικροεπενδυτές· 

 – τα µέτρα για την πρόληψη της 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες· και 

 – την ανταλλαγή πληροφοριών µε το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού 
Κινδύνου και την ανάπτυξη σχέσεων 
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Συστηµικού Κινδύνου και των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. 

Η Αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους για τη 
διοικητική υποστήριξη της Μικτής 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών. Οι πόροι αυτοί καλύπτουν τις 
δαπάνες προσωπικού, τις διοικητικές 
δαπάνες, τις δαπάνες υποδοµής και τις 
λειτουργικές δαπάνες. 

3. Η Μικτή Επιτροπή έχει µόνιµη 
γραµµατεία, στελεχωµένη µε αποσπάσεις 
από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές. Η Αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους 
για την κάλυψη των διοικητικών 
δαπανών, δαπανών υποδοµής και 
λειτουργικών δαπανών. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 40 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 Άρθρο 40α 

 Εποπτεία 

 Εάν σηµαντικό διασυνοριακό 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα κατά ο άρθρο 
12β), παράγραφος 1 καλύπτει 
διαφορετικούς τοµείς, η Μικτή Επιτροπή 
αποφασίζει ποια Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή θα ενεργεί ως επικεφαλής αρµόδια 
αρχή και/ή εγκρίνει δεσµευτικές 
αποφάσεις για την επίλυση προβληµάτων 
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών. 
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Άρθρο 41 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  
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1. Η Μικτή Επιτροπή αποτελείται από τον 
πρόεδρο και τους προέδρους της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών και, ανάλογα µε την περίπτωση, 
τον πρόεδρο υποεπιτροπής 
συγκροτούµενης βάσει του άρθρου 43.  

1. Η Μικτή Επιτροπή διαθέτει ένα 
συµβούλιο το οποίο 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 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών καθώς 
και των υποεπιτροπών που αναφέρονται 
στο άρθρο 43 προσκαλούνται ως 
παρατηρητές ο εκτελεστικός διευθυντής, η 
Επιτροπή και το ΕΣΣΚ. 

2. Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου 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 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ορίζεται 
ετησίως εκ περιτροπής µεταξύ των 
προέδρων της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών. 

3. Ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής 
ορίζεται ετησίως εκ περιτροπής µεταξύ 
των προέδρων της Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Τράπεζες), της Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Κινητές Αξίες και 
Αγορές) και της Αρχής. Πρόεδρος της 
Μικτής Επιτροπής είναι ένας 
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου. 

4. Η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών εγκρίνει και 
δηµοσιοποιήσει τον εσωτερικό κανονισµό 
της. Ο κανονισµός αυτός µπορεί να ορίζει 
επιπλέον συµµετέχοντες στις συνεδριάσεις 
της Μικτής Επιτροπής. 

4. Η Μικτή Επιτροπή εγκρίνει και 
δηµοσιοποιήσει τον εσωτερικό κανονισµό 
της. Ο κανονισµός αυτός µπορεί να ορίζει 
επιπλέον συµµετέχοντες στις συνεδριάσεις 
της Μικτής Επιτροπής. 

Η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών συνέρχεται τουλάχιστον 
µια φορά το δίµηνο. 

Το συµβούλιο της Μικτής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά το 
δίµηνο. 
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Άρθρο 43  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Για τους σκοπούς του άρθρου 42, 
συστήνεται υποεπιτροπή 
χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών 
δραστηριοτήτων στη Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. 

Για τους σκοπούς του άρθρου 42, 
συστήνεται υποεπιτροπή 
χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών 
δραστηριοτήτων στη Μικτή Επιτροπή. 

Η εν λόγω υποεπιτροπή συγκροτείται από 
τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 

Η εν λόγω υποεπιτροπή συγκροτείται από 
τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 
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41 παράγραφος 1 και από έναν 
υψηλόβαθµο εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
µέλος, προερχόµενο από το εν ενεργεία 
προσωπικό της οικείας εθνικής εποπτικής 
αρχής. 

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

Η υποεπιτροπή εκλέγει µεταξύ των µελών 
της πρόεδρο, ο οποίος είναι επίσης µέλος 
της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών. 

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

Η Μικτή Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί 
και άλλες υποεπιτροπές. 

Η Μικτή Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί 
και άλλες υποεπιτροπές. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 44 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Το συµβούλιο προσφυγών είναι κοινός 
φορέας της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών. 

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 µε σχετικές 
γνώσεις και πείρα, αποκλειόµενου του εν 
ενεργεία προσωπικού των εθνικών 
εποπτικών αρχών ή άλλων εθνικών ή 
κοινοτικών οργάνων που συµµετέχουν 
στις δραστηριότητες της Αρχής. 

2. Το συµβούλιο προσφυγών περιλαµβάνει 
έξι τακτικά και έξι αναπληρωµατικά µέλη, 
τα οποία διαθέτουν επαρκή νοµική 
κατάρτιση προκειµένου να παρέχουν 
νοµικές συµβουλές στην Αρχή κατά την 
άσκηση των καθηκόντων της. 

Το συµβούλιο προσφυγών ορίζει τον 
πρόεδρό του. 

Το συµβούλιο προσφυγών ορίζει τον 
πρόεδρό του. 

Οι αποφάσεις του συµβουλίου προσφυγών 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία τουλάχιστον 
τεσσάρων από τα έξι µέλη του. 

Οι αποφάσεις του συµβουλίου προσφυγών 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία τουλάχιστον 
τεσσάρων από τα έξι µέλη του. 

Το συµβούλιο προσφυγών συγκαλείται 
από τον πρόεδρό του όποτε παραστεί 
ανάγκη. 

Το συµβούλιο προσφυγών συγκαλείται 
από τον πρόεδρό του όποτε παραστεί 
ανάγκη. 

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 

3. Τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών 
και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κατάλογο 
τελικής επιλογής τον οποίο προτείνει η 
Επιτροπή, µετά από δηµόσια πρόσκληση 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µετά από 
διαβούλευση µε το συµβούλιο εποπτών.  

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 (ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΤ] 
και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. …/… 
[ΕΑΚΑΑ].  

 

4. Η θητεία των µελών του συµβουλίου 
προσφυγών διαρκεί πέντε έτη. Η θητεία 
αυτή µπορεί να ανανεωθεί άπαξ. 

 

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. 

 

6. Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών εξασφαλίζουν επαρκή 
επιχειρησιακή και γραµµατειακή 
υποστήριξη του συµβουλίου προσφυγών. 

6. Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή 
(Τράπεζες) και η Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές) 
εξασφαλίζουν επαρκή επιχειρησιακή και 
γραµµατειακή υποστήριξη του συµβουλίου 
προσφυγών µέσω της Μικτής Επιτροπής. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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.  

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, 
ούτε να είναι εν ενεργεία υπάλληλοι άλλων 
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων ή 
εθνικών αρχών.  
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών 
εποπτικών 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 τη νοµοθεσία 
στην οποία 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. 

1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών 
εποπτικών αρχών, µπορεί να ασκήσει 
προσφυγή κατά της νοµιµότητας της 
απόφασης της Αρχής αναφερόµενης στα 
άρθρα 9, 10 και 11 και οποιαδήποτε άλλης 
απόφασης που ελήφθη από την Αρχή 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 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. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 47 – τίτλος 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Προσφυγές ενώπιον του Πρωτοδικείου 
και του ∆ικαστηρίου 

Προσφυγές ενώπιον του Γενικού 
∆ικαστηρίου και του ∆ικαστηρίου 

 (Η παρούσα τροπολογία εφαρµόζεται στο 

σύνολο του κειµένου.) 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Είναι δυνατή η προσφυγή ενώπιον του 
Πρωτοδικείου ή του ∆ικαστηρίου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 230 της συνθήκης, 
κατά απόφασης του συµβουλίου 
προσφυγών ή, σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του 

1. Είναι δυνατή η προσφυγή ενώπιον του 
Πρωτοδικείου ή του ∆ικαστηρίου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ, 
κατά απόφασης του συµβουλίου 
προσφυγών ή, σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του 
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συµβουλίου προσφυγών, της Αρχής. συµβουλίου προσφυγών, της Αρχής. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 1α. Τα κράτη µέλη και τα θεσµικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
µπορούν να καταθέτουν απευθείας 
προσφυγή στο ∆ικαστήριο κατά των 
αποφάσεων της Αρχής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 263 της ΣΛΕΕ. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

2. Σε περίπτωση που η Αρχή έχει 
υποχρέωση να ενεργήσει και δεν λαµβάνει 
απόφαση, µπορεί να ασκηθεί προσφυγή επί 
παραλείψει ενώπιον του Πρωτοδικείου ή 
του ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 
232 της συνθήκης. 

2. Σε περίπτωση που η Αρχή έχει 
υποχρέωση να ενεργήσει και δεν λαµβάνει 
απόφαση, µπορεί να ασκηθεί προσφυγή επί 
παραλείψει ενώπιον του Πρωτοδικείου ή 
του ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 
265 της ΣΛΕΕ. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται βασικά 
σε: 

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται βασικά 
σε: 

(α) υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών 
δηµόσιων αρχών οι οποίες είναι αρµόδιες 
για την εποπτεία χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων·  

 

(β) επιχορήγηση από την Κοινότητα, που (α) επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή 
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εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισµό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τµήµα της 
Επιτροπής)· 

Ένωση, που εµφανίζεται σε χωριστό 
κεφάλαιο του προϋπολογισµού στο τµήµα 
[ΧΙΙ] του γενικού προϋπολογισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

(γ) τυχόν τέλη που καταβάλλονται στην 
Αρχή, στις περιπτώσεις που ορίζονται στις 
σχετικές πράξεις του κοινοτικού δικαίου. 

(β) τυχόν τέλη που καταβάλλονται στην 
Αρχή, στις περιπτώσεις που ορίζονται στις 
σχετικές πράξεις του ενωσιακού δικαίου. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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

1. Μετά το πρώτο έτος λειτουργίας της 
Αρχής που περατούται στις 31 
∆εκεµβρίου 2011 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 το 
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. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται για το πρώτο έτος λειτουργίας των ΕΕΑ που περατούται στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, οι 

προϋπολογισµοί τους να εγκρίνονται από τα µέλη των αντίστοιχων επιτροπών επιπέδου 3, 

κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή και εν συνεχεία να διαβιβάζονται στο Συµβούλιο και το 
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Κοινοβούλιο προς έγκριση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή 

ανεξαρτησία των ΕΕΑ, ούτως ώστε να ξεκινήσουν να λειτουργούν µε αυστηρό δηµοσιονοµικό 

τρόπο. Η ανεξαρτησία αυτή αντισταθµίζεται από τη λογοδοσία στα πολιτικά όργανα της ΕΕ.  
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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 το άρθρο 272 της Συνθήκης. 

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 της 
ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία   122 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 6α. Για το πρώτο έτος λειτουργίας της 
Αρχής που περατούται στις 31 
∆εκεµβρίου 2011, ο προϋπολογισµός 
εγκρίνεται από τα µέλη της επιτροπής 
επιπέδου 3, κατόπιν διαβούλευσης µε την 
Επιτροπή και εν συνεχεία διαβιβάζεται 
προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται για το πρώτο έτος λειτουργίας των ΕΕΑ που περατούται στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, οι 

προϋπολογισµοί τους να εγκρίνονται από τα µέλη των αντίστοιχων επιτροπών επιπέδου 3, 

κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή και εν συνεχεία να διαβιβάζονται στο Συµβούλιο και το 

Κοινοβούλιο προς έγκριση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή 

ανεξαρτησία των ΕΕΑ, ούτως ώστε να ξεκινήσουν να λειτουργούν µε αυστηρό δηµοσιονοµικό 

τρόπο. Η ανεξαρτησία αυτή αντισταθµίζεται από τη λογοδοσία στα πολιτικά όργανα της ΕΕ.  
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Τροπολογία   123 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

1. Για το προσωπικό της Αρχής, 
συµπεριλαµβανοµένου του εκτελεστικού 
διευθυντή της, ισχύουν ο κανονισµός 
υπηρεσιακής καταστάσεως, οι όροι 
απασχόλησης του λοιπού προσωπικού και 
οι κανόνες που θέσπισαν από κοινού τα 
θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την εφαρµογή των 
ανωτέρω πράξεων. 

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

Αιτιολόγηση 

Ο πρόεδρος δεν πρέπει να υπόκειται στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 

της ΕΕ.  Οι όροι απασχόλησης του προέδρου πρέπει να καθορίζονται από το συµβούλιο εποπτών 

όπως συµβαίνει ήδη µε τον πρόεδρο και τα µέλη του εκτελεστικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πρόεδροι θα συµµετέχουν στο ΕΣΣΚ και 

την επιτροπή παρακολούθησής του, σκόπιµο είναι να υιοθετηθεί προσέγγιση αντίστοιχη µε αυτή 

της ΕΚΤ. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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. 

1. Στην περίπτωση της εξωσυµβατικής 
ευθύνης, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές 
που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών 
µελών, η Αρχή αποκαθιστά τις 
αδικαιολόγητες 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. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

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, υπόκεινται στις απαιτήσεις 
τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου 
σύµφωνα µε το άρθρο 287 της συνθήκης 
και στις σχετικές διατάξεις της συναφούς 
κοινοτικής νοµοθεσίας, ακόµη και µετά 
την παύση των καθηκόντων τους.  

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, υπόκεινται στις απαιτήσεις 
τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου 
σύµφωνα µε το άρθρο 339 της ΣΛΕΕ και 
στις σχετικές διατάξεις της συναφούς 
ενωσιακής νοµοθεσίας, ακόµη και µετά 
την παύση των καθηκόντων τους.  
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Άρθρο 61 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

Η συµµετοχή στο έργο της Αρχής είναι 
ανοικτή στις χώρες που δεν είναι µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχουν 
συνάψει µε την Κοινότητα συµφωνίες µε 
τις οποίες έχουν υιοθετήσει και 
εφαρµόζουν το κοινοτικό δίκαιο στον 
τοµέα αρµοδιότητας της Αρχής, σύµφωνα 
µε το άρθρο 1 παράγραφος 2. 

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 ενωσιακό δίκαιο στον τοµέα 
αρµοδιότητας της Αρχής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 1 παράγραφος 2. 
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Άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 1α. Η συµµετοχή στο έργο της Αρχής που 
παρουσιάζει άµεσο ενδιαφέρον για αυτές 
είναι επίσης ανοικτή στις τρίτες χώρες οι 
οποίες εφαρµόζουν νοµοθεσία που έχει 
αναγνωριστεί ως ισοδύναµη στους 
αναφερόµενους στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 τοµείς αρµοδιότητας της Αρχής, µε την 
επιφύλαξη της σύναψης συµφωνιών µε 
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την Ένωση. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 62 – παράγραφοι 1α και 1β (νέες) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 1α. Κατά την διάρκεια της περιόδου µετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού, και πριν από την ίδρυση της 
Αρχής, η επιτροπή επιπέδου 3 ενεργεί σε 
στενή συνεργασία µε την Επιτροπή για να 
προετοιµάσει την αντικατάσταση της 
επιτροπής επιπέδου 3 από την Αρχή. Οι 
επιτροπές επιπέδου 3 προβαίνουν σε όλες 
τις δέουσες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, οι οποίες υπόκεινται στην 
τελική απόφαση των αρµοδίων οργάνων 
της Αρχής.  

 1β. Κατά την περίοδο που µεσολαβεί από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού και την ηµεροµηνία ορισµού 
του προέδρου και των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου, και του ορισµού 
του εκτελεστικού διευθυντή, της Αρχής 
προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος της 
υφιστάµενης επιτροπής επιπέδου 3, ενώ 
την διοίκηση ασκεί ο γενικός γραµµατέας 
της. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 62 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 3α. Η Αρχή θεωρείται ο νόµιµος διάδοχος 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών 
Εποπτείας Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων. Το 
αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία ίδρυσης 
της Αρχής, όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις καθώς και όλες οι 
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εκκρεµείς δράσεις της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων, µεταφέρονται στην Αρχή. Η 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων συντάσσει κατάσταση στην 
οποία αναφέρεται το τελικό ενεργητικό 
και παθητικό κατά την ηµεροµηνία της 
µεταφοράς αυτής. Η κατάσταση 
ελέγχεται και εγκρίνεται από τα µέλη της 
και από την Επιτροπή. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 66 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 -1. Έως ... *, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο τις απαραίτητες προτάσεις 
προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή 
µετάβαση στην εποπτεία των ιδρυµάτων 
που ορίζονται στο άρθρο 12β από την 
Αρχή και η δηµιουργία ενός νέου 
πλαισίου για τη διαχείριση της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

1. Εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία 
που ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του 
άρθρου 67 και ανά τριετία στη συνέχεια, η 
Επιτροπή εκδίδει γενική έκθεση σχετικά µε 
την πείρα που αποκτήθηκε ως αποτέλεσµα 
της λειτουργίας της Αρχής και των 
διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισµό. 

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

 (α) τον βαθµό σύγκλισης των πάγιων 
πρακτικών εποπτείας που έχει επιτευχθεί 
από τις εθνικές αρχές· 

 (β) τη λειτουργία των σωµάτων των 
εποπτών·  

 (γ) το ρόλο της Αρχής σχετικά µε την 
εποπτεία των ιδρυµάτων που µπορεί να 
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αποτελούν συστηµικό κίνδυνο·  

 (δ) την εφαρµογή της ρήτρας 
διασφάλισης του άρθρου 23, και  

 (ε) το επίπεδο εναρµόνισης των Εθνικών 
Συστηµάτων Εγγύησης των Ασφαλίσεων 

Επίσης η έκθεση αυτή αξιολογεί την 
πρόοδο που σηµειώθηκε προς τη 
ρυθµιστική και εποπτική σύγκλιση στους 
τοµείς της διαχείρισης και επίλυσης 
κρίσεων στην Κοινότητα. Η αξιολόγηση 
βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
µεταξύ άλλων µε την οµάδα 
συµφεροντούχων του τοµέα των 
ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και 
ιδρυµάτων παροχής επαγγελµατικών 
συντάξεων. 

1α. Στην έκθεση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 εξετάζεται εάν:  

 (α) ενδείκνυται να συνεχιστεί η ξεχωριστή 
εποπτεία όσον αφορά τις τράπεζες, τις 
ασφαλίσεις, τις επαγγελµατικές 
συντάξεις, τις κινητές αξίες και της 
χρηµατοπιστωτικές αγορές ή αν αυτές θα 
πρέπει να υπαχθούν σε έναν ενιαίο 
επόπτη· 

 (β) η προληπτική εποπτεία και η εποπτεία 
της διενέργειας των συναλλαγών πρέπει 
να συνδυαστεί ή να διαχωριστεί· 

 (γ) ενδείκνυται να απλοποιηθεί και να 
ενισχυθεί η αρχιτεκτονική του ΕΣΧΕ 
προκειµένου να αυξηθεί η συνοχή µεταξύ 
του µακροεπιπέδου και του 
µικροεπιπέδου και µεταξύ των ΕΕΑ· 

 (δ) ενδείκνυται να ενισχυθούν οι 
ρυθµιστικές αρµοδιότητες των ΕΕΑ· 

 (ε) η εξέλιξη του ΕΣΧΕ συµβαδίζει 
αρµονικά µε τις παγκόσµιες εξελίξεις· 

 (στ) υπάρχει επαρκής πολυµορφία και 
αριστεία εντός του ΕΣΧΕ.  

 (ζ) η λογοδοσία και η διαφάνεια σε σχέση 
µε τις απαιτήσεις δηµοσίευσης είναι 
κατάλληλες.  



 

 
 PE441.901/ 108 

 EL 

2. Η έκθεση, µε συνοδευτικές προτάσεις, 
αν υπάρχουν, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

2. Η έκθεση, µε συνοδευτικές προτάσεις, 
αν υπάρχουν, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

 ___________________ 

* ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: έξι µήνες µετά 
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

**ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: τρία έτη από 
την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού. 

 
 
 

 


