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PR_COD_1amOther 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 4 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 9 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς το Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο (10850/2017 – ECB/2017/18)1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 129 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο πράξης υποβλήθηκε στο 

Κοινοβούλιο (C8-0228/2017), 

– έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ειδικότερα το οικείο άρθρο 40.1, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 3 και 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 55 του 

κανονισμού, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0000/2018), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 

και στην Επιτροπή καθώς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στα εθνικά 

κοινοβούλια. 

                                                 
1  ΕΕ C 212 της 1.7.2017, σ. 14. 
2  ΕΕ C 340 της 11.10.2017, σ. 1.  
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Τροπολογία  1 

Σχέδιο απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας 

Τροπολογία 

(5) Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο 

Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της 

Βόρειας Ιρλανδίας κοινοποίησε στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να 

αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

αποχώρησή του θα οδηγήσει σε θεμελιώδη 

αλλαγή του τρόπου ρύθμισης, επίβλεψης 

και εποπτείας ορισμένων συστηματικά 

σημαντικών δραστηριοτήτων εκκαθάρισης 

συναλλαγών σε ευρώ, επηρεάζοντας 

αρνητικά την ικανότητα του 

Ευρωσυστήματος να παρακολουθεί και να 

διαχειρίζεται τους κινδύνους που απειλούν 

την ομαλή λειτουργία των συστημάτων 

πληρωμών και την εφαρμογή της 

νομισματικής του πολιτικής.  

(5) Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο 

Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της 

Βόρειας Ιρλανδίας κοινοποίησε στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να 

αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

αποχώρησή του θα οδηγήσει σε θεμελιώδη 

αλλαγή του τρόπου ρύθμισης, επίβλεψης 

και εποπτείας ορισμένων συστηματικά 

σημαντικών δραστηριοτήτων εκκαθάρισης 

συναλλαγών σε ευρώ  που άπτονται της 

άσκησης της νομισματικής πολιτικής, 

επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα του 

Ευρωσυστήματος να παρακολουθεί και να 

διαχειρίζεται τους κινδύνους που απειλούν 

την ομαλή λειτουργία των συστημάτων 

πληρωμών και την εφαρμογή της 

νομισματικής του πολιτικής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Σχέδιο απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας 

Τροπολογία 

(8) Το άρθρο 22 του καταστατικού του 

ΕΣΚΤ αποτελεί μέρος του κεφαλαίου ΙV 

“Νομισματικές λειτουργίες και εργασίες 

του ΕΣΚΤ”. Τα καθήκοντα που 

προβλέπονται σε αυτό το άρθρο θα πρέπει 

επομένως να εξυπηρετούν αποκλειστικά 

σκοπούς νομισματικής πολιτικής. 

(8) Το άρθρο 22 του καταστατικού του 

ΕΣΚΤ αποτελεί μέρος του κεφαλαίου ΙV 

“Νομισματικές λειτουργίες και εργασίες 

του ΕΣΚΤ”. Τα καθήκοντα που 

προβλέπονται σε αυτό το άρθρο θα πρέπει 

επομένως να εξυπηρετούν αποκλειστικά 

σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Τα 

καθήκοντα αυτά θα πρέπει να 

περιορίζονται σε τομείς σημαντικούς για 
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την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, 

οι οποίοι αφορούν, μεταξύ άλλων, τις 

αιτήσεις για τη ρευστότητα, το 

διακανονισμό, τις εγγυήσεις, τη 

διαλειτουργικότητα και τα περιθώρια, 

καθώς και τις απαιτήσεις που καθιστούν 

δυνατό τον έλεγχο των δραστηριοτήτων 

του συστήματος εκκαθάρισης, όπως 

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων ή 

απαιτήσεις που επιβάλλονται στο 

σύστημα εκκαθάρισης σε θέματα 

συνεργασίας με την ΕΚΤ και τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες κατά την αξιολόγηση 

εκ μέρους τους της ανθεκτικότητας του 

συστήματος υπό δυσμενείς συνθήκες 

αγοράς. Μπορούν επίσης να 

περιλαμβάνουν απαιτήσεις απαραίτητες 

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, καθώς και 

απαιτήσεις που επιβάλλονται βάσει 

προσωρινών μέτρων σε συνάρτηση με 

συστημικούς κινδύνους για τη 

ρευστότητα, προκειμένου ειδικότερα να 

διασφαλιστεί η μετάδοση της 

νομισματικής πολιτικής και η ομαλή 

λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Σχέδιο απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας 

Τροπολογία 

 8α) Οι νέες αρμοδιότητες της ΕΚΤ όσον 

αφορά τα συστήματα συμψηφισμού για 

χρηματοπιστωτικά μέσα βάσει του 

άρθρου 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ 
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ασκούνται παράλληλα με τις 

αρμοδιότητες των θεσμικών και λοιπών 

οργάνων και οργανισμών της Ένωσης 

βάσει των διατάξεων σχετικά με την 

εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙΙ της ΣΛΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

περιλαμβάνονται σε πράξεις που έχουν 

εγκριθεί από την Επιτροπή ή από το 

Συμβούλιο στο πλαίσιο των εξουσιών που 

τους έχουν ανατεθεί. Συνεπώς, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

γίνονται σεβαστές οι αντίστοιχες 

αρμοδιότητες κάθε φορέα και να 

αποτρέπεται η ύπαρξη 

αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων και η 

έλλειψη συνοχής μεταξύ των αποφάσεων 

που λαμβάνουν τα διάφορα θεσμικά και 

λοιπά όργανα της Ένωσης, οι 

αρμοδιότητες που ανατίθεται δυνάμει του 

άρθρου 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ 

θα πρέπει να ασκούνται μόνο κατά τρόπο 

πλήρως συμβατό με το γενικό πλαίσιο για 

την εσωτερική αγορά που έχει θεσπιστεί 

από τα δύο νομοθετικά όργανα και τα 

αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Σχέδιο απόφασης 

Άρθρο 1 

Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας  

Άρθρο 22 

 

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας 

Τροπολογία 

Άρθρο 22 Άρθρο 22 

Συστήματα συμψηφισμού και συστήματα 

πληρωμών 

Συστήματα συμψηφισμού και συστήματα 

πληρωμών 

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η 

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η 
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ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με 

σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών 

και υγιών συστημάτων συμψηφισμού και 

πληρωμών, καθώς και συστημάτων 

συμψηφισμού όσον αφορά 

χρηματοπιστωτικά μέσα, εντός της 

Ένωσης και με άλλες χώρες.”. 

ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με 

σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών 

και υγιών συστημάτων συμψηφισμού και 

πληρωμών εντός της Ένωσης και με άλλες 

χώρες.”.  

 Για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΚΤ 

και την άσκηση των καθηκόντων του, η 

ΕΚΤ δύναται να θεσπίζει ρυθμίσεις 

σχετικά με τα συστήματα συμψηφισμού 

όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα 

εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες, 

υπό τον όρο ότι ενεργεί κατά τρόπο 

πλήρως συμβατό με τις νομοθετικές 

πράξεις που έχουν εκδοθεί στον τομέα 

αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο καθώς και με τα μέτρα που 

έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των εν λόγω 

νομοθετικών πράξεων. 

Or. en 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Το 2015, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην υπόθεση T 496/11, Ηνωμένο Βασίλειο κατά ΕΚΤ, 

απεφάνθη ότι από τη διατύπωση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το οποίο 

χορηγήθηκαν στην ΕΚΤ κανονιστικές εξουσίες σε συνάρτηση με τα «συστήματα 

συμψηφισμού και πληρωμών», δεν πρέπει να συνάγεται ότι έχουν χορηγηθεί στην ΕΚΤ 

κανονιστικές εξουσίες επί των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.  

 

Η αλλαγή που πρότεινε στις 22 Ιουνίου 2017 η ΕΚΤ αποσκοπεί να τροποποιήσει το 

καταστατικό προκειμένου τα «συστήματα συμψηφισμού όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

μέσα», δηλαδή οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, να υπαχθούν στις κανονιστικές εξουσίες που 

της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού.   

 

Αυτό θα επέτρεπε στο ευρωσύστημα να ασκεί τις εξουσίες που θα του χορηγηθούν ως 

κεντρική τράπεζα που εκδίδει το ευρώ με βάση την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 

2017 για την τροποποίηση του κανονισμού για τις υποδομές αγοράς (EMIR) όσον αφορά την 

εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.   

 

Οι εισηγητές επικροτούν την προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού. Πιστεύουν ότι 

αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος 

εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων στην Ένωση, το οποίο θα προβλέπει ότι οι 

κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν τα νομίσματα που εκκαθαρίζονται από τους αντίστοιχους 

κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους θα διαδραματίζουν τον δέοντα ρόλο.  

 

Οι εισηγητές έχουν ωστόσο επίγνωση του γεγονότος ότι πρέπει να τηρηθεί η ισχύουσα 

κατανομή αρμοδιοτήτων βάσει της ισχύουσας Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της 

Ένωσης έχουν την εξουσία να θεσπίσουν το γενικό πλαίσιο που διέπει τους κεντρικούς 

αντισυμβαλλόμενους. Οι νέες αρμοδιότητες της ΕΚΤ με βάση το τροποποιημένο άρθρο 22 

του καταστατικού της καθώς και οι αρμοδιότητες των άλλων θεσμικών οργάνων θα τελούν 

σε σχέση αλληλεπίδρασης. Επιβάλλεται συνεπώς να θεσπιστεί μια σαφής αρχή, σύμφωνα με 

την οποία θα γίνεται σεβαστό από τις πράξεις που εκδίδει η ΕΚΤ βάσει του τροποποιημένου 

άρθρου 22 του καταστατικού της, το νομοθετικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί από τα 

υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ και κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. 

 

Χάριν της ασφάλειας δικαίου και της σαφήνειας της ερμηνείας, οι εισηγητές θεωρούν επίσης 

απαραίτητο να συμπεριληφθεί στις αιτιολογικές σκέψεις της τροποποιητικής πράξης ένας 

κατάλογος με τις κανονιστικές εξουσίες που μπορεί να ασκεί η ΕΚΤ επί των κεντρικών 

αντισυμβαλλομένων βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού της. Στον κατάλογο αυτό πρέπει 

να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις που καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση των 

ζητημάτων νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα να 

πραγματοποιούνται, υπό το φως της κτηθείσας εμπειρίας, προσαρμογές στο ρόλο των 

κεντρικών τραπεζών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις υποδομές αγοράς (EMIR), ο 

κατάλογος αυτός θα πρέπει να παραμείνει ανοικτός και να έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Θα 

πρέπει επίσης να συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες αρμοδιότητες προκειμένου η ΕΚΤ να 
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μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε, ενδεχομένως σοβαρή, κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 

 


