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Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας 

Τροπολογία 

 (7α) Η ΕΚΤ, όταν ασκεί κανονιστικές 

εξουσίες που τη δεσμεύουν και προτού 

εγκρίνει μια πρόταση, θα πρέπει να 

θεσπίζει ρυθμίσεις όσον αφορά τις 

διαβουλεύσεις με το κοινό και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και την 

αντίστοιχη αναπληροφόρηση, κατ' 

αναλογία των όσων προβλέπονται στην 

παράγραφο 19 της διοργανικής 

συμφωνίας για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, να πραγματοποιεί 

δημόσιες διαβουλεύσεις με ανοικτό και 

διαφανή τρόπο και να διασφαλίζει ότι οι 

διαδικασίες και οι προθεσμίες των εν 

λόγω δημόσιων διαβουλεύσεων 

καθιστούν δυνατή την ευρύτερη δυνατή 

συμμετοχή, ούτως ώστε να ενθαρρύνεται 

η άμεση συμμετοχή ενός ευρέος 

φάσματος ενδιαφερόμενων μερών στις 

διαβουλεύσεις αυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 

διαβουλεύσεων στο διαδίκτυο, να 

γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην 

Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο, τα αποτελέσματα των 

εν λόγω διαβουλεύσεων με το κοινό και 

τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα 

δημοσιεύει· 
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Τροπολογία 

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η 

ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με 

σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών 

και υγιών συστημάτων εκκαθάρισης και 

πληρωμών, καθώς και συστημάτων 

εκκαθάρισης όσον αφορά 

χρηματοπιστωτικά μέσα, εντός της 

Ένωσης και με άλλες χώρες. 

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η 

ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με 

σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών 

και υγιών συστημάτων εκκαθάρισης και 

πληρωμών, εντός της Ένωσης και με άλλες 

χώρες. 

 Για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΚΤ 

και την εκτέλεση των καθηκόντων του, η 

ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς 

σχετικά με τα συστήματα εκκαθάρισης 

όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα 

στην Ένωση, καθώς και κανονισμούς που 

αφορούν την αναγνώριση από την Ένωση 

συστημάτων εκκαθάρισης που είναι 

εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, υπό την 

προϋπόθεση ότι το πράττει κατά τρόπο 

που σέβεται και συνάδει πλήρως με τις 

νομοθετικές πράξεις που εγκρίνονται 

στον τομέα αυτό από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και 

με τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει των 

εν λόγω πράξεων και, σε κάθε περίπτωση, 

περιορίζεται σε απαιτήσεις που 

επιτρέπουν την παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων του συστήματος 
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εκκαθάρισης, απαιτήσεις υποβολής 

εκθέσεων ή απαιτήσεις που αφορούν την 

εκτίμηση των κινδύνων και την 

ανθεκτικότητα του συστήματος σε 

δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. 

 Οι απαιτήσεις αυτές ενδέχεται επίσης να 

περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις που 

προβλέπονται στις νομοθετικές πράξεις 

της Ένωσης, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για την αντιμετώπιση καταστάσεων κατά 

τις οποίες ένα σύστημα εκκαθάρισης 

όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα 

απειλεί άμεσα να προκαλέσει σοβαρή 

βλάβη σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

της Ένωσης, σε σημαντικές αγορές της 

Ένωσης ή στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα της Ένωσης εν γένει, εφόσον οι 

απαιτήσεις αυτές αφορούν τη 

ρευστότητα, τον διακανονισμό, τις 

ασφάλειες, τη διαλειτουργικότητα και τα 

περιθώρια. 
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