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Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ
και 94/19/ΕΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 2000/12/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε σκοπό τη θέσπιση νέας
οργανωτικής διάρθρωσης των επιτροπών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1.

Εισαγωγή: η οικοδόµηση ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών

Παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η οικοδόµηση της ενιαίας αγοράς
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Οι αγορές παραµένουν
κατακερµατισµένες και η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών είναι ακόµα σχετικά
περιορισµένη. Ωστόσο, η δηµιουργία µιας πραγµατικά ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών έχει καθοριστική σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής οικονοµίας και θα συµβάλει στη βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής.
Για την επίτευξη του θεµελιώδους αυτού στόχου, η Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραµµα
δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες1, το οποίο απαριθµεί µια σειρά µέτρων που
είναι αναγκαία για την οικοδόµηση της ενιαίας ευρωπαϊκής χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000 και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Στοκχόλµης το Μάρτιο του 2001, οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων ζήτησαν
την πλήρη υλοποίηση του προγράµµατος δράσης έως το 2005.
Παρά τα µέτρα αυτά, έχει καταστεί πλέον σαφές, αρχικά στον τοµέα των κινητών αξιών αλλά
στη συνέχεια και σε άλλους τοµείς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ότι η διάρθρωση των
επιτροπών που είναι αρµόδιες για τους τοµείς αυτούς υπόκειται ήδη και θα υπόκειται ολοένα
περισσότερο σε αυξανόµενες πιέσεις, ιδίως όταν θα πρέπει να αντιµετωπίσει τις νέες ανάγκες.
Αφενός:
· χάρη στις νέες τεχνολογίες και την καινοτοµία, οι χρηµατοπιστωτικές αγορές και
υπηρεσίες αναπτύσσονται σήµερα και εξελίσσονται µε ρυθµούς πολύ πιο γρήγορους από
ό,τι προηγουµένως·
· η εισαγωγή του ευρώ και η ατζέντα των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων της Λισσαβόνας
επιτάχυναν το ρυθµό της ευρωπαϊκής ενοποίησης στον τοµέα αυτό. Για πρώτη φορά
διαγράφεται πλέον σαφώς η προοπτική µιας ενοποιηµένης αγοράς κεφαλαίων και
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Αφετέρου:
· οι ευρωπαϊκές νοµοθετικές και ρυθµιστικές αρχές στους τοµείς των τραπεζών, των
ασφαλίσεων και των αµοιβαίων κεφαλαίων λειτουργούν, σε νοµοθετικό επίπεδο και σε
επίπεδο "επιτροπολογίας", σε ένα οργανωτικό πλαίσιο που δεν είναι κατάλληλο για µια
διευρυµένη Ευρώπη µε 25 κράτη µέλη. Ακόµα και εάν οι διαδικασίες αυτές διατηρηθούν,
η σηµερινή διάρθρωση των επιτροπών θα πρέπει να προσαρµοστεί στις νέες εξελίξεις, για
παράδειγµα µε την επέκταση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ασφαλιστικών Θεµάτων
στις επαγγελµατικές συντάξεις·
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· οι νοµοθετικές και ρυθµιστικές αρχές στους τοµείς αυτούς πρέπει να µπορούν να
αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσµατικά στις τεχνολογικές µεταβολές και στις εξελίξεις
της αγοράς, θεσπίζοντας κανόνες εφαρµογής µε πολύ πιο γρήγορες και ευέλικτες
διαδικασίες·
· η ύπαρξη πιο αποτελεσµατικού, διαφανούς και σαφούς ρυθµιστικού πλαισίου στους τοµείς
αυτούς θα αποτελούσε ιδιαίτερα σηµαντικό πλεονέκτηµα για την ΕΕ·
· πάνω από όλα, η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών θα
καταστήσει πολύ πιο επιτακτική την ανάγκη αποτελεσµατικής εποπτικής συνεργασίας και
σύγκλισης.
1.2.

Η σηµερινή αρχιτεκτονική των επιτροπών

Προτού εξεταστούν οι αναγκαίες µεταβολές, είναι σκόπιµο να υπενθυµιστεί η σηµερινή
αρχιτεκτονική των επιτροπών.
Η σηµερινή διάρθρωση των επιτροπών για τους τοµείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων και
των επιχειρήσεων επενδύσεων διέπεται από τις οδηγίες 2000/12/ΕΚ, 91/675/ΕΟΚ και
85/611/ΕΟΚ αντίστοιχα (όπως τροποποιήθηκαν).
1.2.1.

Συµβουλευτική Επιτροπή Τραπεζών

Η Συµβουλευτική Επιτροπή Τραπεζών (ΣΕΤ) συστάθηκε από την πρώτη τραπεζική
οδηγία2. Το πεδίο των αρµοδιοτήτων της ΣΕΤ επεκτάθηκε µε τις µεταγενέστερες τραπεζικές
οδηγίες. Όλες οι διατάξεις σχετικά µε την ΣΕΤ περιέχονται σήµερα στην κωδικοποιηµένη
τραπεζική οδηγία3, η οποία καταργεί και αντικαθιστά την πρώτη τραπεζική οδηγία και
άλλες οδηγίες που περιέχουν παραποµπές στην ΣΕΤ.
Η ΣΕΤ έχει τρεις βασικές λειτουργίες. Συµβουλεύει την Επιτροπή κατά την εκπόνηση νέων
προτάσεων ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στον τραπεζικό τοµέα, οι οποίες στη συνέχεια
υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Συµβουλεύει επίσης την
Επιτροπή κατά τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας σε όλη την ΕΕ. Αυτά τα δύο
συµβουλευτικά καθήκοντα ορίζονται στον Τίτλο VI της κωδικοποιηµένης τραπεζικής
οδηγίας. Η ΣΕΤ µπορεί επίσης, ως επιτροπή "επιτροπολογίας", να επικουρεί την Επιτροπή
κατά την άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών όσον αφορά τις τεχνικές τροποποιήσεις σε
ορισµένες διατάξεις της κωδικοποιηµένης τραπεζικής οδηγίας, µε τη διαδικασία
"επιτροπολογίας" που προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ4. Αυτή η
λειτουργία "επιτροπολογίας" προβλέπεται στον Τίτλο VII της κωδικοποιηµένης τραπεζικής
οδηγίας. Η αιτιολογική σκέψη 67 συνδέει την ΣΕΤ που έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 57
µε την επιτροπή "επιτροπολογίας" που συστήνεται βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 2.
Επιπλέον, στην ΣΕΤ ανατέθηκαν ειδικά συµβουλευτικά καθήκοντα.
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Η ΣΕΤ απαρτίζεται από τρεις αντιπροσώπους υψηλού επιπέδου από κάθε κράτος µέλος και
από την Επιτροπή. Προεδρεύεται από αντιπρόσωπο κράτους µέλους όταν συνέρχεται ως
συµβουλευτική επιτροπή και από την Επιτροπή όταν ενεργεί ως επιτροπή "επιτροπολογίας".
Από την πρώτη συνεδρίασή της το 1979, η ΣΕΤ παρείχε στην Επιτροπή συµβουλές σχετικά
µε όλες τις πτυχές της τραπεζικής νοµοθεσίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη δηµιουργία
ενιαίας αγοράς τραπεζικών υπηρεσιών και τον καθορισµό κανόνων προληπτικής εποπτείας
για τα πιστωτικά ιδρύµατα. Η συµβουλευτική λειτουργία ήταν µέχρι σήµερα η κυριότερη
δραστηριότητά της. Από το 1989, όταν ο ρόλος επιτροπής "επιτροπολογίας" της ανατέθηκε
για πρώτη φορά5, η ΣΕΤ ενήργησε µε την ιδιότητα αυτή µόνο σε τέσσερις περιπτώσεις.
1.2.2.

Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων

Η Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων συστάθηκε από την οδηγία 91/675/ΕΟΚ6. Η ΕΑΘ
ασκεί δύο διαφορετικές λειτουργίες.
Αποτελεί καταρχήν ένα υψηλού επιπέδου φόρουµ συζητήσεων και παροχής συµβουλών στην
Επιτροπή σε θέµατα που σχετίζονται µε ασφαλίσεις. Η ΕΑΘ συµβουλεύει ιδίως την Επιτροπή
σχετικά µε τις νέες προτάσεις τις οποίες αυτή προτίθεται να υποβάλει στο Συµβούλιο για την
ενίσχυση του συντονισµού στον τοµέα των ασφαλίσεων.
∆εύτερον, η Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων µπορεί να ενεργεί ως επιτροπή
"επιτροπολογίας" και να επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών
εξουσιών που της αναθέτουν οι ασφαλιστικές οδηγίες7. Οι οδηγίες αυτές εξουσιοδοτούν την
Επιτροπή να λαµβάνει, µε τη διαδικασία "επιτροπολογίας" των άρθρων 5 και 7 της οδηγίας
1999/468/ΕΚ, αποφάσεις για ορισµένες τεχνικές προσαρµογές στις ασφαλιστικές οδηγίες και
να υποβάλλει προτάσεις για τον τρόπο αντιµετώπισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων από
χώρες που δεν είναι µέλη του ΠΟΕ και δεν εξασφαλίζουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της
ΕΕ πραγµατική πρόσβαση στις αγορές τους ("ρήτρα αµοιβαιότητας").
Η Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών και
προεδρεύεται από την Επιτροπή. Από την έναρξη των συνεδριάσεών της το 1992 εξέτασε σε
βάθος ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που σχετίζονται µε ασφαλίσεις και παρείχε συµβουλές στην
Επιτροπή σχετικά µε τις νέες νοµοθετικές προτάσεις για τις ασφαλίσεις. Η Επιτροπή δεν
θεώρησε αναγκαίο µέχρι σήµερα να κάνει χρήση των εκτελεστικών της εξουσιών στον τοµέα
αυτό και συνεπώς η ΕΑΘ δεν έχει ακόµα ασκήσει τις αρµοδιότητές της στη διαδικασία
"επιτροπολογίας".
1.2.3.

Επιτροπή Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ

Η Επιτροπή Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ συστάθηκε από την οδηγία 85/611/ΕΟΚ8 του
Συµβουλίου για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Της
ανατέθηκαν δύο είδη λειτουργιών.
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Πρώτον, η επιτροπή επικοινωνίας αποτελεί ένα φόρουµ συζητήσεων για θέµατα που
σχετίζονται µε τους ΟΣΕΚΑ και την πολιτική στον τοµέα αυτό, µε τα ακόλουθα καθήκοντα:
· διευκολύνει την εναρµονισµένη εφαρµογή της οδηγίας µε τακτικές διαβουλεύσεις για
πρακτικά θέµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της·
· διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ κρατών µελών σχετικά µε την επιβολή πιο
αυστηρών ή συµπληρωµατικών απαιτήσεων βάσει της οδηγίας ή µε τον καθορισµό των
τρόπων διαφήµισης και πληρωµής των ΟΣΕΚΑ·
· συµβουλεύει την Επιτροπή σχετικά µε προσθήκες ή τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν
στην οδηγία.
∆εύτερον, η Επιτροπή Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ επικουρεί επίσης, ως επιτροπή
"επιτροπολογίας", την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών που της
αναθέτει η οδηγία 2001/108/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ όσον
αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ9. Η πρόσφατη αυτή οδηγία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να
λαµβάνει αποφάσεις µε τη διαδικασία του άρθρου 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, για να
επιφέρει ειδικές τεχνικές προσαρµογές στην οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ στους ακόλουθους
τοµείς:
· αποσαφήνιση των ορισµών προκειµένου να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή της
οδηγίας σε όλη την Κοινότητα·και
· ευθυγράµµιση της ορολογίας και αναδιατύπωση των ορισµών σε συνάρτηση µε
µεταγενέστερες πράξεις για τους ΟΣΕΚΑ και για συναφή θέµατα.
Η Επιτροπή Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών
µελών και προεδρεύεται από την Επιτροπή. Συνεδριάζει από το 1989 και εξέτασε διεξοδικά
διάφορα θέµατα πολιτικής για τους ΟΣΕΚΑ. Παρείχε επίσης συµβουλές στην Επιτροπή,
ιδίως σχετικά µε τις προτάσεις που οδήγησαν στην έκδοση των πρόσφατων οδηγιών για τους
ΟΣΕΚΑ. ∆εδοµένου ότι η Επιτροπή δεν θεώρησε µέχρι σήµερα αναγκαίο να κάνει χρήση
των εκτελεστικών της εξουσιών στον τοµέα αυτό, η Επιτροπή Επικοινωνίας δεν έχει ακόµα
συνέλθει στο πλαίσιο της διαδικασίας "επιτροπολογίας".
1.3.

Μεταρρύθµιση των κανονιστικών ρυθµίσεων στον τοµέα των κινητών αξιών

Όπως σηµειώθηκε στο Τµήµα 1.1 ανωτέρω, καθίσταται ολοένα πιο σαφές ότι η
µεταρρύθµιση του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τη διάρθρωση αυτή είναι αναγκαία για
την επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος ∆ράσης για τις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες
και την ικανοποίηση των αιτηµάτων διαδοχικών εαρινών Ευρωπαϊκών Συµβουλίων για την
ολοκλήρωση µιας ενοποιηµένης αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Αυτό κατέστη πρώτα σαφές στον τοµέα των κινητών αξιών και οδήγησε το Συµβούλιο
(ECOFIN) να προβεί τον Ιούλιο του 2000 στη σύσταση Επιτροπής Σοφών για τη ρύθµιση
των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών, µε αποστολή τη διερεύνηση προτάσεων για την
αύξηση της ευελιξίας, της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας
εκπόνησης της νοµοθεσίας της ΕΕ για τις κινητές αξίες.
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Η Επιτροπή Σοφών υπέβαλε την τελική της έκθεση το Φεβρουάριο του 2001 και συνέστησε
την υιοθέτηση ρυθµιστικής προσέγγισης τεσσάρων επιπέδων:
Το επίπεδο 1 θα περιλαµβάνει νοµοθετικές πράξεις, δηλαδή οδηγίες ή κανονισµούς, οι
οποίες θα θεσπίζονται µε τη διαδικασία της συναπόφασης από το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύµφωνα µε τη Συνθήκη ΕΚ. Το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καθορίζουν επίσης τη φύση και την έκταση των
εκτελεστικών µέτρων που θα αποφασίζονται στο επίπεδο 2 βάσει προτάσεων της
Επιτροπής.
Τα τεχνικά εκτελεστικά µέτρα θα θεσπίζονται στο επίπεδο 2 κατ’ εφαρµογή της
απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
Βασικός στόχος του επιπέδου 3 θα είναι η εξασφάλιση συνεπούς και έγκαιρης
εφαρµογής των πράξεων που θεσπίζονται στα επίπεδα 1 και 2, χάρη σε µια ενισχυµένη
συνεργασία και στο συντονισµό σε δίκτυο των ρυθµιστικών αρχών των ευρωπαϊκών
αγορών κινητών αξιών µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών Αγορών
Κινητών Αξιών.
Στο επίπεδο 4, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα µεριµνούν για την αυστηρή εφαρµογή
της κοινοτικής νοµοθεσίας.
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω συστάσεις, η προσέγγιση αυτή θα βασίζεται σε δυο είδη επιτροπών:
(1)

(2)

Μια επιτροπή που συστήνεται µε δύο διαφορετικές νοµικές βάσεις, ανάλογα µε τις
λειτουργίες που εκπληρώνει:
–

"συµβουλευτική" λειτουργία, που της ανατίθεται µε απόφαση της Επιτροπής,
να συµβουλεύει την Επιτροπή στην ανάπτυξη της νοµοθεσίας (επίπεδο 1)·

–

λειτουργία "επιτροπολογίας", που της ανατίθεται µε νοµοθετικές πράξεις, να
επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών
(επίπεδο 2), µε την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 5 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

Μια νέα επιτροπή εποπτικών αρχών, αποτελούµενη από αντιπροσώπους υψηλού
επιπέδου των εθνικών εποπτικών αρχών, η οποία έχει ως αποστολή να ενισχύσει τη
συνεργασία και τις σχέσεις µεταξύ των αρχών αυτών µε σκοπό την καθιέρωση
κοινών προτύπων εφαρµογής στον τοµέα των κινητών αξιών (επίπεδο 3).

Στο ψήφισµά του της 5ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για
τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες10, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχτηκε την αρχή της
ρυθµιστικής προσέγγισης τεσσάρων επιπέδων που συνέστησε στην έκθεσή της η Επιτροπή
Σοφών για τη δηµιουργία ενιαίας αγοράς κινητών αξιών, µε την προϋπόθεση ότι στο
επίπεδο 2 θα έχει ίση µεταχείριση µε εκείνη που εγγυάται στο Συµβούλιο το ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης. Η επίσηµη δήλωση του Προέδρου Prodi της
5ης Φεβρουαρίου 2002 παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αναγκαίες εγγυήσεις για να
αποδεχθεί πλήρως την προτεινόµενη προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων.

10

Α5-0011/2002, ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (2001/2247/(ΙΝΙ).
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ)
συστάθηκε στις 6 Ιουνίου 2001 µε απόφαση Επιτροπής11 για το επίπεδο 3, µε αποστολή την
παροχή τεχνικών συµβουλών στην Επιτροπή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών (ΕΕΚΑ) συστάθηκε την ίδια ηµέρα, ως
συµβουλευτική επιτροπή, µε άλλη απόφαση της Επιτροπής12. Η οδηγία 2003/6/ΕΚ του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 200313 για την
κατάχρηση αγοράς καθόρισε τις αρµοδιότητες της ΕΕΚΑ στη διαδικασία "επιτροπολογίας".
1.4.

Η νέα αρχιτεκτονική των επιτροπών στους τοµείς των τραπεζών, των
ασφαλίσεων και των ΟΣΕΚΑ

1.4.1.

Τα αιτήµατα του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για να ανταποκριθεί στις εξελίξεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο τµήµα 1.1, το Συµβούλιο
ζήτησε τον Απρίλιο του 2002 να αναζητηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη βελτίωση της
διάρθρωσης των επιτροπών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Υπό το φως των
αποτελεσµάτων της µελέτης αυτής, στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο14 κάλεσε την
Επιτροπή να επεκτείνει τη διάρθρωση των επιτροπών που εφαρµοζόταν µέχρι τότε στον
τοµέα των κινητών αξιών στους τοµείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων και των ΟΣΕΚΑ.
Κάλεσε ιδίως την Επιτροπή να λάβει "το ταχύτερο δυνατό" αποφάσεις για τη σύσταση νέων
επιτροπών σε καθέναν από τους τοµείς αυτούς.
Για τους τοµείς των τραπεζών και των ασφαλίσεων, ζήτησε τη δηµιουργία δύο επιτροπών:
(1)

11
12
13

14

Μια επιτροπή που συστήνεται µε δύο διαφορετικές νοµικές βάσεις, ανάλογα µε τις
λειτουργίες που εκπληρώνει:
–

"συµβουλευτική" λειτουργία, που της ανατίθεται µε απόφαση της Επιτροπής,
να συµβουλεύει την Επιτροπή στην ανάπτυξη της νοµοθεσίας (επίπεδο 1)·

–

λειτουργία "επιτροπολογίας", που της ανατίθεται µε νοµοθετικές πράξεις, να
επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών
(επίπεδο 2), µε την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 5 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

Απόφαση 2001/527/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2001 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθµιστικών
Αρχών Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 43).
Απόφαση 2001/528/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2001 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών
(ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45).
Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για
τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της
αγοράς (κατάχρηση αγοράς), ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.
Συµβούλιο Ecofin (3/12/2002), µε βάση την έκθεση της Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής
για τη ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
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(2)

Μια νέα επιτροπή εποπτικών αρχών, αποτελούµενη από αντιπροσώπους υψηλού
επιπέδου των εθνικών εποπτικών αρχών, η οποία έχει ως αποστολή να προωθήσει
τη σύγκλιση των καθηµερινών εποπτικών πρακτικών και να ενισχύσει την
ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών σχετικά µε µεµονωµένα εποπτευόµενα
ιδρύµατα (επίπεδο 3), καθώς και να παρέχει τεχνικές συµβουλές στην Επιτροπή,
ιδίως κατά τη σύνταξη σχεδίων εκτελεστικών µέτρων που η Επιτροπή προτίθεται να
προτείνει.

Το Συµβούλιο ζήτησε, όπως και για τον τοµέα των κινητών αξιών, να συσταθούν οι
επιτροπές αυτές σε ένα πρώτο στάδιο µόνο ως συµβουλευτικές επιτροπές, ώστε να καταστεί
δυνατή η δηµιουργία και η έναρξη λειτουργίας τους το ταχύτερο δυνατό, πριν από τη
σύστασή τους ως επιτροπές "επιτροπολογίας" σε µεταγενέστερο στάδιο.
Για τους ΟΣΕΚΑ, το Συµβούλιο ζήτησε να µεταβιβαστούν οι λειτουργίες της Επιτροπής
Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, οι οποίες έχουν ήδη
συσταθεί.
Το αποτέλεσµα όλων αυτών των µεταβολών, σε συνδυασµό µε τις δύο προηγούµενες
αποφάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή το 2001, θα είναι η δηµιουργία του ακόλουθου
συστήµατος:
Τράπεζες

Ασφαλίσεις και
Επαγγελµατικές Συντάξεις

Κινητές αξίες
(περιλαµβανοµένων
των ΟΣΕΚΑ)

Συµβουλευτική
λειτουργία
(επίπεδο 1) και
"επιτροπολογία"
(επίπεδο 2)

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Τραπεζών (ΕΕΤ)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων
(ΕΕΑΕΣ)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κινητών Αξιών (ΕΕΚΑ)

(Επίπεδο 3)

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Εποπτικών Αρχών
Τραπεζών
(ΕΕΕΑΤ)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εποπτικών Αρχών
Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων
(ΕΕΕΑΑΕΣ)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ρυθµιστικών Αρχών
των Αγορών Κινητών
Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ)

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 21 Νοεµβρίου 2002 έκθεση
πρωτοβουλίας για την προληπτική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ψήφισµά του
A5-0370/2002 για τους κανόνες προληπτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαίωσε τη σηµασία του στόχου για τη σύγκλιση όχι µόνο
των κανόνων, αλλά και των τρόπων εφαρµογής τους και των εποπτικών πρακτικών·
καλωσόρισε επίσης τη θεσµοθέτηση τακτικού διαλόγου µεταξύ εποπτικών αρχών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο µε την πρόσφατη απόφαση για τη δηµιουργία της ΕΕΡΑΑΚΑ και
εξέφρασε την ελπίδα ότι η επέκταση αυτή θα επιτρέψει τη βελτίωση της µεταφοράς στο
εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών της νοµοθεσίας για την προληπτική εποπτεία και θα
ενισχύσει την εφαρµογή της στην ΕΕ.
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Ωστόσο, στο ψήφισµά του B5-0578/2002 για τη ρύθµιση, την εποπτεία και τη σταθερότητα
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε το ερώτηµα του επείγοντος
χαρακτήρα της αναδιάρθρωσης της αρχιτεκτονικής των επιτροπών και επεσήµανε ότι, προτού
εγκρίνει την προτεινόµενη επέκταση, το Συµβούλιο πρέπει να αναλάβει σαφή δέσµευση για
τη στήριξη αυτών των µεταρρυθµίσεων, περιλαµβανοµένης της αναθεώρησης του άρθρου
202 της Συνθήκης και της απόφασης 1999/468/ΕΟΚ κατά τρόπο που να εγγυάται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίση µεταχείριση µε το Συµβούλιο ως προς την εποπτεία της
άσκησης από την Επιτροπή των εκτελεστικών της εξουσιών.
Εν αναµονή των αποτελεσµάτων της αναθεώρησης της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρότεινε τη µεταρρύθµιση αυτή στην πρόταση που υπέβαλε στις 11 ∆εκεµβρίου 2002 για µια
πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΟΚ. Στο
ψήφισµά του Α5-0266/2003 της 2ας Σεπτεµβρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αποδέχθηκε την προσέγγιση της Επιτροπής.
1.4.2.

Τα προτεινόµενα µέτρα

Όπως σηµειώθηκε στο Τµήµα 3.1 ανωτέρω, κατά την εφαρµογή της προσέγγισης αυτής στον
τοµέα των κινητών αξιών, και σύµφωνα µε τις σηµερινές διοργανικές πρακτικές και πρότυπα,
χρησιµοποιήθηκαν τρία είδη νοµοθετικών πράξεων:
(1)

Μια απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση της (επιπέδου 3) Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (επίπεδο 3).

(2)

Μια απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση της (επιπέδου 2) Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Κινητών Αξιών ως συµβουλευτική επιτροπή (επίπεδο 1).

(3)

Μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ("κατάχρηση
αγοράς") για τη σύσταση στη συνέχεια της (επιπέδου 2) Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κινητών Αξιών ως επιτροπή που επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των
εκτελεστικών της εξουσιών (επίπεδο 2).

Ωστόσο, στους τοµείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων και των ΟΣΕΚΑ, η κατάσταση
περιπλέκεται λόγω της ύπαρξης επιτροπών (ΣΕΤ, ΕΑΘ και Επιτροπή Επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ)
που συστάθηκαν από ισχύουσες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και αποτελούν αντικείµενο παραποµπών στις οδηγίες αυτές. Επιπλέον, οι επιτροπές αυτές
έχουν τόσο συµβουλευτικές αρµοδιότητες όσο και αρµοδιότητες "επιτροπολογίας".
Κατά την υποβολή του πακέτου µέτρων της, η Επιτροπή προσπάθησε συνεπώς να υιοθετήσει
µια προσέγγιση που:
(α)

είναι θεσµικά και νοµικά συνεπής µε την προσέγγιση που ακολουθείται στον
τοµέα των κινητών αξιών και σε άλλους τοµείς κοινοτικών δραστηριοτήτων·

(β)

αποφεύγει τον κίνδυνο περιττής πολυπλοκότητας και επικάλυψης
αρµοδιοτήτων µεταξύ υφιστάµενων και νεοσυσταθεισών επιτροπών·

(γ)

είναι συνεπής µε τα αιτήµατα του Συµβουλίου για τις επιτροπές που πρέπει να
συσταθούν το ταχύτερο δυνατό υπό τη συµβουλευτική τους ιδιότητα·
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(δ)

λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα
δύο ψηφίσµατά του και παρέχει στο Κοινοβούλιο, ως συννοµοθέτη, ίσα
δικαιώµατα να αποφασίζει σχετικά µε τη µετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική των
επιτροπών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή συµπέρανε ότι ο µόνος τρόπος να επιτύχει τους στόχους αυτούς στους τοµείς των
τραπεζών και των ασφαλίσεων είναι να τροποποιήσει τις διατάξεις των ισχυουσών οδηγιών
προκειµένου να καταργήσει τις υφιστάµενες επιτροπές και να συστήσει τις νέες τραπεζικές
και ασφαλιστικές επιτροπές ως επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή κατά την άσκηση
των εκτελεστικών της εξουσιών (επίπεδο 2) ταυτόχρονα µε τη σύσταση µε δύο αποφάσεις
της Επιτροπής των νέων τραπεζικών και ασφαλιστικών επιτροπών ως συµβουλευτικές
επιτροπές (επίπεδο 1). Νέες επιτροπές εποπτικών αρχών (επίπεδο 3) συστήνονται µε δύο
χωριστές αποφάσεις της Επιτροπής.
Στον τοµέα των ΟΣΕΚΑ, αυτό συνεπάγεται την τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας
προκειµένου να καταργηθούν οι αναφορές στην Επιτροπή Επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ και να
µεταβιβαστεί στην ΕΕΚΑ η λειτουργία "επιτροπολογίας" στον τοµέα αυτό ταυτόχρονα µε
την τροποποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής για την ΕΕΚΑ και την ΕΕΡΑΑΚΑ
προκειµένου να τούς ανατεθούν συµβουλευτικές λειτουργίες στον τοµέα αυτό.
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι ο πλέον αποτελεσµατικός και διαφανής µηχανισµός για αυτή την
ταυτόχρονη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων είναι η έκδοση από την Επιτροπή αποφάσεων µε
"ανασταλιτικό" αποτέλεσµα για τη δηµιουργία των νέων τραπεζικών και ασφαλιστικών
επιτροπών (επίπεδο 1) και την τροποποίηση των αποφάσεων για την ΕΕΚΑ και την
ΕΕΡΑΑΚΑ, µε την προσθήκη όµως ρητρών που να ορίζουν ότι αυτές οι αποφάσεις θα
τεθούν σε ισχύ µόνον εάν και όταν τεθεί σε ισχύ µια τροποποιητική οδηγία που αναφέρεται
ανωτέρω. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενο επικάλυψης των επιτροπών και
ότι η σύσταση των επιτροπών (επίπεδα 1 και 2) στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα (και η
µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων ΟΣΕΚΑ στην ΕΕΚΑ και την ΕΕΡΑΑΚΑ) εξαρτάται από
προηγούµενη συµφωνία του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς ένα πακέτο επτά µέτρων:
(1)

µια απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση της ΕΕΕΑΤ (επίπεδο 3) µε ισχύ από την
1 Ιανουαρίου 2004·

(2)

µια απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση της ΕΕΕΑΑΕΣ (επίπεδο 3) µε ισχύ από
τις 24 Νοεµβρίου 2003·

(3)

η συνηµµένη πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε την οποία καταργούνται οι αναφορές στην ΣΕΤ, την ΕΑΘ και την
Επιτροπή Επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ όταν αυτές ενεργούν ως συµβουλευτικές επιτροπές,
και τροποποιούνται οι αναφορές στις επιτροπές αυτές όταν αυτές ενεργούν ως
επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της
εξουσιών, ώστε να αντικατασταθούν µε αναφορές στην ΕΕΤ, την ΕΕΑΕΣ και την
ΕΕΚΑ·

(4)

µια απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση της ΕΕΤ ως συµβουλευτική επιτροπή
(επίπεδο 1), η οποία θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα µε την τροποποιητική οδηγία·
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(5)

µια απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση της ΕΕΑΕΣ ως συµβουλευτική
επιτροπή (επίπεδο 1), η οποία θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα µε την τροποποιητική
οδηγία·

(6)

µια απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης ΕΕΚΑ, η οποία θα
τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα µε την τροποποιητική οδηγία·

(7)

µια απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης ΕΕΡΑΑΚΑ, η
οποία θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα µε την τροποποιητική οδηγία·

Το πακέτο αποφάσεων και πρότασης οδηγίας έχει ως σκοπό τη δηµιουργία νέας διάρθρωσης
επιτροπών και όχι την ανάθεση νέων εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή.
1.4.3.

Ο επείγον χαρακτήρας των µέτρων

Η νέα διάρθρωση των επιτροπών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα αποτελέσει ένα συνεκτικό
σύνολο που πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή στο σύνολό του το ταχύτερο δυνατό.
Η θέσπισή του θα αποφέρει πραγµατικά οφέλη, εφόσον θα επιτρέψει µεγαλύτερη και πιο
εκτεταµένη συνεργασία µεταξύ εποπτικών αρχών από ό,τι σήµερα, αλλά και µεγαλύτερη
σύγκλιση στις καθηµερινές ρυθµιστικές και εποπτικές πρακτικές, ενισχύοντας έτσι την
ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, όπως υπογράµµισε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του Α5-0370/2002. Η αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των
εκπροσώπων των υπουργείων οικονοµικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη
στρατηγικών αποφάσεων για τη σταθερότητα και αλλά κεντρικά ζητήµατα.
Το πακέτο µέτρων πρέπει να θεσπιστεί επειγόντως, για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του
προγράµµατος δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες εντός της προθεσµίας του 2005,
την οποία όρισε το 2000 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας και, µε τον τρόπο αυτό, η
επίτευξη των γενικότερων οικονοµικών στόχων που έχουν τεθεί. Οι χρηµατοπιστωτικές
αγορές εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τους κινδύνους που απειλούν τις νοµοθετικές
φιλοδοξίες του προγράµµατος δράσης λόγω της βραδείας και ασυνεπούς εφαρµογής του στα
διάφορα κράτη µέλη και επισηµαίνουν ότι η δηµιουργία ενοποιηµένης ευρωπαϊκής
χρηµατοπιστωτικής αγοράς δεν είναι δυνατή εάν δεν λυθεί το πρόβληµα αυτό.
Παρόλο που οι ανησυχίες αυτές αντιµετωπίζονται ήδη στον τοµέα των κινητών αξιών µε την
εισαγωγή νέας προσέγγισης "επιτροπολογίας", η αδυναµία επέκτασης της προσέγγισης αυτής
στις τράπεζες, τις ασφαλίσεις και τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων θα
µπορούσε να εξασθενήσει και τις άλλες συνιστώσες του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος σε µια χρονική στιγµή στην οποία αναµένεται σύντοµα να υποβληθούν δύο
νοµοθετικά κείµενα κεντρικής σηµασίας: οι προτάσεις ΟΕΙΚ ΙΙΙ και Φερεγγυότητα ΙΙ για
τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας. Η επιτυχής εφαρµογή των νέων κανόνων στα κράτη
µέλη θα εξαρτηθεί από τη στενή συνεργασία όχι µόνο µεταξύ των εποπτικών αρχών των
κρατών µελών αλλά και µεταξύ των ρυθµιστικών αρχών τους. Οι εργασίες αυτές πρέπει να
αρχίσουν το ταχύτερο δυνατό και δεν µπορούν να ολοκληρωθούν επιτυχώς παρά µόνο
εφόσον η νέα διάρθρωση των επιτροπών έχει τεθεί σε λειτουργία.
Εκτός από τη συνεργασία που είναι αναγκαία για την οµοιόµορφη εφαρµογή τους, η
προθεσµία για τη θέσπιση και θέση σε εφαρµογή των δύο προτάσεων είναι εξαιρετικά
σύντοµη. Η καθυστέρηση της δηµιουργίας των επιτροπών έως την υποβολή των προτάσεων
δεν θα άφηνε επαρκή χρονικά περιθώρια και θα µπορούσε να οδηγήσει στην αναβολή της
πλήρους εφαρµογής του νέου πλαισίου, εφόσον το νέο καθεστώς κεφαλαιακής επάρκειας
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στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τοµέα βασίζεται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό στην κρίση
των εποπτικών αρχών (για παράδειγµα για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστηµάτων και
τον ακριβή προσδιορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων µεµονωµένων ιδρυµάτων και
εταιρειών). Οι εποπτικές αυτές αποφάσεις θα αρχίσουν να λαµβάνονται ήδη από τις αρχές
του 2004, πολύ πριν τη θέσπιση της πρότασης και πολύ πριν την προθεσµία εφαρµογής της.·
Η επέκταση του πεδίου δραστηριοτήτων της ΕΑΘ είναι απαραίτητη ενόψει της θέσπισης της
οδηγίας για τα συνταξιοδοτικά ταµεία, εφόσον θα επιτρέψει στην επιτροπή να εξετάσει τα
προβλήµατα ερµηνείας πριν από την έναρξη εφαρµογής της οδηγίας και να συµβάλει έτσι
στην οµοιόµορφη εφαρµογή της.
Ο επείγον χαρακτήρας των µέτρων ενισχύεται επίσης από την προθεσµία που επιβάλλουν οι
επικείµενες ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο του 2004. Εάν τα µέτρα δεν έχουν θεσπιστεί έως
τη διάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την άνοιξη του 2004 ενόψει των προσεχών
εκλογών, είναι πιθανό ότι η επανεξέτασή τους από το νέο Κοινοβούλιο δεν θα είναι δυνατή
πριν από µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό θα αποβεί σε βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
και θα εµποδίσει την ενοποίηση των αγορών.
1.4.4.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών θα αναλάβει τις περισσότερες από τις λειτουργίες της
ΣΕΤ, η οποία θα πάψει να υπάρχει.
Στόχος της παρούσας πρότασης (και της απόφασης της Επιτροπής που συνδέεται µε αυτήν)
είναι η τροποποίηση των σχετικών µε την ΣΕΤ αιτιολογικών σκέψεων και άρθρων της
οδηγίας 2000/12/ΕΚ ώστε:
· να µεταβιβαστούν στην ΕΕΤ οι λειτουργίες "επιτροπολογίας"·και
· να καταργηθούν οι αναφορές στην σηµερινή συµβουλευτική αρµοδιότητα της
Επιτροπής και να συσταθεί η ΕΕΤ ως συµβουλευτική επιτροπή µε απόφαση της
Επιτροπής.
Υπό τη συµβουλευτική ιδιότητα της επιτροπής, η Επιτροπή θα ζητά τη γνώµη της σε θέµατα
πολιτικής και σχετικά µε τις νέες προτάσεις στον τραπεζικό τοµέα. Η επιτροπή θα επικουρεί
επίσης την Επιτροπή κατά την προετοιµασία των αποστολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εποπτικών Αρχών Τραπεζών (ΕΕΕΑΤ) για την παροχή τεχνικών συµβουλών σχετικά µε
σχέδια εκτελεστικών µέτρων.
Αναµένεται ότι η µορφή της ΕΕΤ θα είναι σύµφωνη µε τις συστάσεις της έκθεσης της
Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής για τη ρύθµιση, την εποπτεία και τη
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΕΤ θα προεδρεύεται από την Επιτροπή και
αναµένεται ότι θα περιλαµβάνει έναν αντιπρόσωπο υψηλού επιπέδου από κάθε κράτος µέλος.
Συγκριτικά, η σηµερινή ΣΕΤ προεδρεύεται από αντιπρόσωπο κράτους µέλους και κάθε
εθνική αντιπροσωπεία µπορεί να περιλαµβάνει έως και τρία µέλη.
Για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη στενών δεσµών µε την επιτροπή εποπτικών αρχών, ο
πρόεδρος της ΕΕΕΑΤ θα συµµετέχει ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις της ΕΕΤ. Ως
παρατηρητής θα συµµετέχει επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σύµφωνα µε την παράδοση στενής συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών
επιτροπών τραπεζών, η ΕΕΤ θα µπορεί επίσης να καλεί τους προέδρους των επιτροπών
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αυτών να παρίστανται στις συνεδριάσεις της ως παρατηρητές. Η αµοιβαία παραχώρηση
ιδιότητας παρατηρητή είναι πάγια πρακτική των τραπεζικών επιτροπών.
1.4.5.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΕΑΕΣ)

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η τροποποίηση της οδηγίας 91/675/ΕΟΚ, µε την οποία
συστάθηκε η Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων, προκειµένου να συµπεριληφθούν οι
επαγγελµατικές συντάξεις και να καταστεί σαφές ότι οι αρµοδιότητές της καλύπτουν τον
τοµέα των ασφαλίσεων στο σύνολό του, περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων όπως η
αντασφάλιση. Η Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων θα µετατραπεί συνεπώς σε Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΕΑΕΣ). Η τροποποίηση της
οδηγίας 91/675/ΕΟΚ συνεπάγεται:
· τη µεταβίβαση της λειτουργίας "επιτροπολογίας" της Επιτροπής Ασφαλιστικών
Θεµάτων στην ΕΕΑΕΣ. Η οδηγία 91/675/ΕΟΚ ορίζει ότι η Επιτροπή Ασφαλιστικών
Θεµάτων επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών στον
τοµέα της πρωτασφάλισης ζηµιών και ζωής, µε την κανονιστική διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η ΕΕΑΕΣ θα αναλάβει τις σηµερινές
κανονιστικές λειτουργίες της Επιτροπής Ασφαλιστικών Θεµάτων και θα συνεχίσει να
ενεργεί ως κανονιστική επιτροπή, σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ για την
"επιτροπολογία", όταν θα επικουρεί την Επιτροπή στη λήψη αποφάσεων ή εκτελεστικών
µέτρων δυνάµει των τρίτων ασφαλιστικών οδηγιών 92/49/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ ή άλλων
νοµοθετικών πράξεων που έχουν θεσπιστεί στους τοµείς των ασφαλίσεων (π.χ.
αντασφάλιση, όµιλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων) και των επαγγελµατικών συντάξεων·
· την κατάργηση των αναφορών στη συµβουλευτική αρµοδιότητα της σηµερινής
επιτροπής και τη σύσταση της ΕΕΑΕΣ ως συµβουλευτική επιτροπή µε απόφαση της
Επιτροπής.
Βάσει της συνοδευτικής απόφασης της Επιτροπής, η ΕΕΑΕΣ θα αναλάβει τις συµβουλευτικές
λειτουργίες της σηµερινής Επιτροπής Ασφαλιστικών Θεµάτων, όπως αυτές ορίζονται από την
οδηγία 91/675/ΕΟΚ. Συνεπώς, η ΕΕΑΕΣ θα εξετάζει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την
εφαρµογή των κοινοτικών διατάξεων για τις ασφαλίσεις, και ιδίως των οδηγιών για την
πρωτασφάλιση. Η Επιτροπή ζητά επίσης τη γνώµη της Επιτροπής Ασφαλιστικών Θεµάτων
σχετικά µε νέες προτάσεις νοµοθετικών πράξεων στον τοµέα των ασφαλίσεων. Πράγµατι, η
απόφαση επιβεβαιώνει επίσης τις συµβουλευτικές αρµοδιότητες της επιτροπής σε θέµατα που
σχετίζονται µε ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις και επαγγελµατικές συντάξεις.
Για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ των δύο επιτροπών, ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων
(ΕΕΕΑΑΕΣ) θα συµµετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΕΑΕΣ ως παρατηρητής.
1.4.6.

Μεταβίβαση των εξουσιών της Επιτροπής Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ

Όπως αναφέρθηκε στο σηµείο 1.4.1 ανωτέρω, η σηµερινή επιτροπή έχει τόσο λειτουργίες
"επιτροπολογίας" όσο και συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Στόχος της παρούσας πρότασης
είναι να τροποποιήσει όλες τις διατάξεις των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 2001/108/ΕΚ που
αφορούν τη σηµερινή επιτροπή, ώστε:

13

· να µεταβιβαστεί η λειτουργία "επιτροπολογίας" στην ΕΕΚΑ. Η ΕΕΚΑ θα είναι έτσι η
νέα επιτροπή "επιτροπολογίας" στον τοµέα των ΟΣΕΚΑ, σύµφωνα µε το πρότυπο που
καθιέρωσε η οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
28ης Ιανουαρίου 2003 για την κατάχρηση αγοράς15. Η οδηγία 2001/108/ΕΚ ορίζει ότι η
Επιτροπή Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ επικουρεί την Επιτροπή στη λήψη εκτελεστικών
µέτρων που περιορίζονται στην
–

αποσαφήνιση των ορισµών· και

–

στην ευθυγράµµιση της ορολογίας και την αναδιατύπωση των ορισµών, µε τις
διαδικασίες που καθορίζονται από τους κανόνες για την άσκηση των
εκτελεστικών εξουσιών·

· να καταργηθούν οι αναφορές στη συµβουλευτική αρµοδιότητα της σηµερινής
επιτροπής και να µεταβιβαστεί η αρµοδιότητα αυτή στην ΕΕΚΑ και την ΕΕΡΑΚΑ.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2001 για τη σύσταση των δύο επιτροπών
τροποποιούνται συνεπώς από τις αποφάσεις που θεσπίζονται ταυτόχρονα µε την παρούσα
πρόταση. Ωστόσο, όπως εξηγείται ανωτέρω, οι τροποποιήσεις αυτές θα εξαρτηθούν από τη
θέσπιση της παρούσας οδηγίας και θα τεθούν σε εφαρµογή ταυτόχρονα µε αυτήν.
2.

ΑΡΘΡΑ

Άρθρα 1 και 2 – ∆ιατάξεις για την τροποποίηση των οδηγιών 93/6/ΕΚ και 94/19/ΕΚ
Οι διατάξεις αυτές τροποποιούν µια σειρά παραποµπών στην ΣΕΤ στην κοινοτική νοµοθεσία
περί χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών: οδηγία 93/6/ΕΚ (επάρκεια ιδίων κεφαλαίων) και οδηγία
94/19/ΕΚ (συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων).
Καταργούν µια διπλή γνωστοποίηση µεταξύ Επιτροπής και επιτροπής τραπεζών στο άρθρο 7
παράγραφος 9 της οδηγίας 93/6/EK.
Άρθρο 3 – ∆ιατάξεις για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/12/ΕΚ
Άρθρο 3 – Σηµεία (1) και (2)
Οι τροποποιήσεις αυτές εναρµονίζουν τις διαδικασίες για την τροποποίηση του καταλόγου
ιδρυµάτων που εξαιρούνται µόνιµα από το πεδίο της οδηγίας 2000/12/ΕΚ και για την
αναθεώρηση των κανόνων που εφαρµόζονται στα πιστωτικά ιδρύµατα που εξαιρούνται από
το πεδίο ορισµένων διατάξεων της οδηγίας 2000/12/ΕΚ ενόψει της σύνδεσής τους µε
κεντρικό φορέα, µε την κανονική διαδικασία για τις τεχνικές τροποποιήσεις στις οδηγίες. Η
διαδικασία που προβλέπεται σήµερα στο άρθρα 2 παράγραφος 4 και 2 παράγραφος 5
προέρχεται από την πρώτη τραπεζική οδηγία 77/780/ΕΚ και δεν ανταποκρίνεται στις
σηµερινές πρακτικές.
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Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για
τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της
αγοράς (κατάχρηση αγοράς), ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.
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Άρθρο 3 – Σηµείο (3)
Η διάταξη αυτή καταργεί τη διπλή κοινοποίηση µεταξύ Επιτροπής και Συµβουλευτικής
Επιτροπής Τραπεζών όσον αφορά:
–

τις απαιτήσεις για την αδειοδότηση των πιστωτικών ιδρυµάτων,

–

τη διαδικασία για την επαναφορά των πιστωτικών ανοιγµάτων εντός των ορίων που
προβλέπονται στο άρθρο 49,

–

και τη χρήση από τα κράτη µέλη της ευχέρειας να παρατείνουν τα χρονικά όρια για
το σκοπό αυτό.

Η διπλή αυτή κοινοποίηση είναι περιττή και πρέπει συνεπώς να καταργηθεί.
Άρθρο 3 – Σηµείο (4) – Έκθεση για τις ανακλήσεις αδειών λειτουργίας
Η τροποποίηση αυτή στο άρθρο 22 παράγραφος 9 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ καταργεί την
υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στην επιτροπή τραπεζών σχετικά
µε την απόσυρση αδειών λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών καταγωγής.
Η διάταξη αυτή, η οποία υπήρχε αρχικά στην δεύτερη τραπεζική οδηγία (89/649/ΕΚ) δεν
είναι πλέον αναγκαία λαµβανοµένης υπόψη της σηµαντικής προόδου που επιτεύχθηκε στη
συνεργασία µεταξύ αρµόδιων αρχών κρατών καταγωγής και υποδοχής. Η διµερής
συνεργασία µεταξύ εποπτικών αρχών στο εσωτερικό του ΕΟΧ έχει αναπτυχθεί σηµαντικά,
όχι µόνο στο πλαίσιο των πολυάριθµων µνηµονίων συνεργασίας - ορισµένα από τα οποία
καλύπτουν διασυνοριακές τραπεζικές υπηρεσίες και οµίλους χρηµατοπιστωτικών
επιχειρήσεων - αλλά και µε τη µορφή εκτεταµένης πολυµερούς ανταλλαγής πληροφοριών
στην Επιτροπή Επαφών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Τραπεζών. Φαίνεται ότι η
κοινοποίηση της ανάκλησης αδειών αποτελεί πλέον αναπόσπαστο µέρος της κανονικής ροής
πληροφοριών µεταξύ εποπτικών αρχών. Αυτό καθιστά περιττή την τακτική εξέταση του
σηµείου αυτού από την Επιτροπή και την υποβολή σχετικής έκθεσης στη Συµβουλευτική
Επιτροπή Τραπεζών.
Άρθρο 3 – Σηµείο (5) – Έκθεση για την άρνηση χορήγησης αδειών λειτουργίας
Το άρθρο αυτό τροποποιεί το άρθρο 22 παράγραφος 10 προκειµένου να καταργήσει την
υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει κάθε δύο χρόνια έκθεση στην επιτροπή τραπεζών
σχετικά µε την άρνηση χορήγησης αδειών λειτουργίας. Η εµπειρία κατέδειξε ότι αυτή η
τακτική γνωστοποίηση - την οποία καθιέρωσε η δεύτερη τραπεζική οδηγία 89/649/ΕΚ - δεν
είναι πλέον αναγκαία, εφόσον η ενιαία αγορά τραπεζικών υπηρεσιών λειτουργεί εδώ και
µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 3 – Σηµείο (6) - Τακτική ενηµέρωση για τις αδειοδοτήσεις και αποκτήσεις
συµµετοχών που αφορούν τρίτες χώρες
Το άρθρο αυτό τροποποιεί το άρθρο 23 παράγραφος 1 προκειµένου να καταργήσει την
υποχρέωση της Επιτροπής να ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή τραπεζών σχετικά µε
µεµονωµένες αδειοδοτήσεις και αποκτήσεις συµµετοχών. Αυτή η τακτική γνωστοποίηση δεν
είναι συνεπής µε τον κανονιστικό προσανατολισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών.
Αυτό δεν αποκλείει φυσικά τη δυνατότητα για την Επιτροπή να ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τραπεζών εάν το κρίνει σκόπιµο.
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Άρθρο 3 – Σηµείο (7)
Το άρθρο αυτό αντικαθιστά δύο αναφορές στη ΣΕΤ µε αναφορές στην ΕΕΤ.
Άρθρο 3 – Σηµείο (8) – Εξέταση του αποτελέσµατος των διαπραγµατεύσεων
Η διάταξη αυτή τροποποιεί µια ακόµη αναφορά στην ΣΕΤ και ενισχύει την ασφάλεια δικαίου
µε τη διευκρίνιση ότι η διάταξη δεν αντιβαίνει προς τις διατάξεις της Συνθήκης για την
εξωτερική αρµοδιότητα.
Άρθρο 3 – Σηµείο (9) – Γνωστοποίηση της εκχώρησης εποπτικής αρµοδιότητας
Αυτή η τροποποίηση στο άρθρο 52 παράγραφος 9 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ καταργεί την
υποχρέωση γνωστοποίησης στην επιτροπή τραπεζών της εκχώρησης αρµοδιοτήτων εποπτείας
ορισµένων θυγατρικών.
Η διάταξη αυτή, η οποία υπήρχε ήδη στην οδηγία 89/647/ΕΚ, είναι επίσης άνευ αντικειµένου
λαµβανοµένης υπόψη της προόδου που επιτεύχθηκε στη συνεργασία µεταξύ εποπτικών
αρχών, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Παρά τη σηµασία που έχει η γνωστοποίηση στην
Επιτροπή για τον έλεγχο της εφαρµογής των κοινοτικών διατάξεων σχετικά µε τη συνεργασία
µεταξύ των διαφόρων εποπτικών αρχών που συµµετέχουν στην εποπτεία ενός οµίλου, και την
ανάγκη πληροφόρησης των αρµόδιων αρχών των άλλων κρατών µελών για τον εντοπισµό της
υπεύθυνης αρχής σε περίπτωση οµίλου επιχειρήσεων, η συστηµατική γνωστοποίηση κάθε
εκχώρησης εποπτικής αρµοδιότητας στην επιτροπή τραπεζών φαίνεται περιττή και δεν είναι
σύµφωνη µε τις κανονιστικές κυρίως λειτουργίες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών.
Κατά συνέπεια, η λέξη "η Επιτροπή" στην τρίτη φράση πρέπει να αντικατασταθεί µε τις
λέξεις "η αρµόδια αρχή που προβαίνει στην εκχώρηση".
Άρθρο 3 – Σηµείο (10) – Συµβουλευτικές αρµοδιότητες της ΣΕΤ και δείκτες
παρακολούθησης
Το άρθρο αυτό καταργεί τον τίτλο VI της οδηγίας 2000/12/ΕΚ (άρθρα 57-59). ∆εδοµένου ότι
τα άρθρα 57 και 58 καλύπτουν τις συµβουλευτικές αρµοδιότητες της ΣΕΤ, οι οποίες
διέπονται πλέον από την απόφαση της Επιτροπής [.../2003] για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Τραπεζών, όπως εξηγείται στο Τµήµα 1.4.2 ανωτέρω, ο τίτλος αυτός πρέπει να
καταργηθεί.
Καταργείται επίσης το άρθρο 59 για τους δείκτες παρακολούθησης της φερεγγυότητας και
της ρευστότητας, τους οποίους είχε καθιερώσει η πρώτη τραπεζική οδηγία 77/780/ΕΚ. Οι
διατάξεις αυτές δεν είναι πλέον προσαρµοσµένες στα σηµερινά δεδοµένα, τόσο λόγω της
εναρµόνισης του πλαισίου της φερεγγυότητας, όσο και λόγω της εξέλιξης των τεχνικών που
χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες για τη µέτρηση και διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.
Η παρακολούθηση της φερεγγυότητας βασίζεται κυρίως στους εναρµονισµένους κανόνες
υπολογισµού της επάρκειας ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2, Τµήµατα 1 και
2, της οδηγίας 2000/12/ΕΚ. Ο συντονισµός που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
59 έχει επιτευχθεί και ο υπολογισµός δεικτών παρακολούθησης της φερεγγυότητας θα
αποτελούσε "διπλή χρήση", εφόσον υπάρχει ήδη ο δείκτης φερεγγυότητας που ορίζεται στον
Τίτλο V (Κεφάλαιο 2, Τµήµα 2).
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Όσον αφορά τον έλεγχο της ρευστότητας, ο ορισµός ενός εναρµονισµένου δείκτη για τη
σχέση ανάµεσα στο ενεργητικό και το παθητικό των πιστωτικών ιδρυµάτων δηµιούργησε
πολλές τεχνικές δυσχέρειες, ιδίως λόγω των διαφορών στη ρευστότητα πολλών σηµαντικών
κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (έτσι, η συµπεριφορά των καταθέσεων σε
συνάρτηση µε τις µεταβολές των επιτοκίων ποικίλλει σηµαντικά στην ΕΕ). Εξίσου σηµαντική
ήταν η ουσιαστική πρόοδος που επιτεύχθηκε στη διαχείριση του ενεργητικού και του
παθητικού, η οποία γίνεται πλέον µε εξελιγµένα µοντέλα που βασίζονται σε εξειδικευµένες
υποθέσεις για τη συµπεριφορά των µεγεθών, αντί των απλών στατικών δεικτών ρευστότητας.
Η παραποµπή στους δείκτες ρευστότητας φαίνεται πλέον άνευ αντικειµένου.
Επιπλέον, η παρακολούθηση της φερεγγυότητας και της ρευστότητας, εµπίπτει κανονικά στο
πεδίο της γενικής προληπτικής εποπτείας, στην οποία άλλα φόρα εποπτικών αρχών τραπεζών
συνεισφέρουν σήµερα σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι κατά το χρόνο της θέσπισης της
οδηγίας 2000/12/ΕΚ. Η εποπτεία αυτή, η οποία βασίζεται σε µια εµπεριστατωµένη ποσοτική
και ποιοτική ανάλυση περιλαµβάνει συνήθως ένα ευρύ φάσµα δεικτών και παρέχει µια
πληρέστερη εικόνα της φερεγγυότητας και της ρευστότητας των τραπεζών.
Τέλος, αυτή η παρακολούθηση δεν θα ήταν συνεπής µε την κυρίως κανονιστική λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών και πρέπει να ανατεθεί στις επιτροπές που έχουν
ασχοληθεί διεξοδικά µε τις πτυχές αυτές τα τελευταία χρόνια.
Άρθρο 3 - Σηµείο (11) – Προσδιορισµός της επιτροπής
Η διάταξη αυτή τροποποιεί το άρθρο 60 προκειµένου να προσδιοριστεί τυπικά ότι η επιτροπή
"επιτροπολογίας" που συστήνεται βάσει του άρθρου 60 παράγραφος 2 είναι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τραπεζών που συστήνεται µε την απόφαση της Επιτροπής [.../2003]. ∆εδοµένου
ότι ορισµένες τεχνικές διατάξεις της οδηγίας 2000/12/ΕΚ εφαρµόζονται τόσο στα πιστωτικά
ιδρύµατα όσο και στις επιχειρήσεις επενδύσεων, η σύνθεση της ΕΕΤ, όταν αυτή διατυπώνει
γνώµη για τις τεχνικές προσαρµογές των διατάξεων αυτών, εγγυάται ότι λαµβάνεται υπόψη η
προοπτική των επιχειρήσεων επενδύσεων.
Άρθρο 4
Η διάταξη αυτή τροποποιεί µια αναφορά στην ΕΑΘ στην οδηγία 73/273/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία.
Άρθρο 5 - ∆ιατάξεις για την τροποποίηση της οδηγίας 91/675/ΕΟΚ
Άρθρο 5 - Σηµείο (1) - Ονοµασία της Επιτροπής
Το άρθρο αυτό τροποποιεί την ονοµασία της Επιτροπής Ασφαλιστικών Θεµάτων
προκειµένου να διευκρινιστεί ότι η νέα επιτροπή θα καλύπτει τόσο τις ασφαλίσεις όσο και τις
επαγγελµατικές συντάξεις.
Άρθρο 5 - Σηµείο (2) - Σύνθεση της επιτροπής
Το σηµείο αυτό διευκρινίζει ποια είναι τα µέλη της ΕΕΑΕΣ και οι παρατηρητές που
συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της.
Η ΕΕΑΕΣ αποτελείται από αντιπροσώπους υψηλού επιπέδου των κρατών µελών.
Όπως προβλέπεται ήδη στην οδηγία 91/675/ΕΟΚ, η ΕΕΑΕΣ προεδρεύεται από την Επιτροπή.
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Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη πραγµατικών δεσµών µεταξύ της ΕΕΑΕΣ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων
(ΕΕΕΑΑΕΣ), ο πρόεδρος της ΕΕΕΑΑΕΣ συµµετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΕΑΕΣ ως
παρατηρητής.
Η ΕΕΑΕΣ µπορεί να καλεί εµπειρογνώµονες και παρατηρητές στις συνεδριάσεις της, για
παράδειγµα µέλη άλλων επιτροπών.
Ανάλογη διατύπωση χρησιµοποιείται στο άρθρο 2 της απόφασης της Επιτροπής [.../2003] για
τη σύσταση της ΕΕΑΕΣ ως συµβουλευτική επιτροπή.
Άρθρο 5 - Σηµείο (3) - Άσκηση λειτουργιών "επιτροπολογίας" από την ΕΕΑΕΣ
Η διάταξη αυτή διευκρινίζει ότι οι λειτουργίες "επιτροπολογίας" της ΕΕΑΕΣ όταν επικουρεί
την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών στον τοµέα των ασφαλίσεων
και των επαγγελµατικών συντάξεων ασκούνται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην
απόφαση 1999/468/ΕΚ, άρθρα 5 και 7. Η διάταξη επεκτείνει επίσης τις λειτουργίες
"επιτροπολογίας" της ΕΕΑΕΣ στις επαγγελµατικές συντάξεις.
Άρθρο 5 - Σηµείο (4) - Συµβουλευτικός ρόλος της ΕΕΑΕΣ
Σύµφωνα µε την προσέγγιση που εξηγήθηκε στο Τµήµα 1.4.1 ανωτέρω, η διάταξη αυτή
καταργεί τις αναφορές στην ΕΑΘ όταν αυτή ενεργεί µε τη συµβουλευτική της ιδιότητα.
Άρθρο 6 - ∆ιατάξεις για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/83/ΕΚ
Η διάταξη αυτή τροποποιεί άλλες τρεις αναφορές στην ΕΑΘ στην οδηγία 2002/83/ΕΚ για την
ασφάλιση ζωής.
Άρθρο 7 – ∆ιατάξεις για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ
Άρθρο 7 - Σηµεία (1) έως (4) - Ονοµασία της επιτροπής
Ενώ το άρθρο 14 παράγραφος 6 λαµβάνεται απευθείας από την αρχική οδηγία 85/611/ΕΟΚ,
πρέπει να σηµειωθεί ότι οι άλλες σχετικές διατάξεις προκύπτουν από τις τροποποιήσεις που
έγιναν στην οδηγία αυτή µε τις οδηγίες 2001/107/ΕΚ (όσον αφορά το άρθρο 6γ) και την
οδηγία 2001/108/ΕΚ (όσον αφορά το άρθρο 21 παράγραφος 4 και το άρθρο 22 παράγραφος 4
τρίτο εδάφιο), αντίστοιχα. Οι διατάξεις αυτές τροποποιούν την οδηγία προκειµένου να την
εναρµονίσουν µε τα σηµερινά θεσµικά πρότυπα.
Η ονοµασία "Επιτροπή Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ" αντικαθίσταται µε την ονοµασία
"Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών", η οποία είναι η νέα επιτροπή "επιτροπολογίας" για
τους ΟΣΕΚΑ.
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 6 αφορά την υποχρέωση της Επιτροπής να
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Επικοινωνίας σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 4
και 5 του άρθρου 14 εντός πέντε ετών από την εφαρµογή της οδηγίας. ∆εδοµένου ότι η
οδηγία θεσπίστηκε το 1985 και η προθεσµία για την εφαρµογή της ήταν η 1η Οκτωβρίου
1989, το εδάφιο αυτό είναι πλέον άνευ αντικειµένου και πρέπει να καταργηθεί.
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Άρθρο 7 - Σηµείο (5) - Τίτλος του Τµήµατος X
Το άρθρο αυτό τροποποιεί τον τίτλο του Τµήµατος X προκειµένου να διευκρινιστεί ότι
εφεξής αρµόδια επιτροπή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών.
Άρθρο 7 - Σηµείο (6) – Κατάργηση του άρθρου 53
Αντίθετα µε τις διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω, οι οποίες προβλέπουν ότι οι ανταλλαγές
απόψεων ή συζητήσεις σχετικά µε εκθέσεις της Επιτροπής πραγµατοποιούνται στην αρµόδια
επιτροπή "επιτροπολογίας", το άρθρο 53 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ απαριθµεί τις γενικές
αρχές για την οργάνωση των εργασιών της Επιτροπής Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ όταν
αυτή δεν συνεδριάζει ως επιτροπή "επιτροπολογίας" και καθορίζει µεταξύ άλλων τη σύνθεση
και την προεδρία της επιτροπής. Όπως σηµειώθηκε στο τµήµα 1.4.2 ανωτέρω, οι αρχές αυτές
καλύπτουν τόσο την "επιτροπολογία" όσο και τις συµβουλευτικές λειτουργίες της επιτροπής.
Σύµφωνα µε την προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην οδηγία 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση
αγοράς, οι γενικές αυτές αρχές πρέπει να καθοριστούν µε τις αποφάσεις που θα λάβει η
Επιτροπή για την οργάνωση των εργασιών της ΕΕΚΑ (όταν αυτή δεν συνεδριάζει ως
επιτροπή "επιτροπολογίας") και της ΕΕΡΑΑΚΑ, οι οποίες θα συµπληρωθούν από τους
εσωτερικούς κανονισµούς των επιτροπών αυτών. Προτείνεται συνεπώς να καταργηθεί το
άρθρο 53 και να εκδοθούν δύο αποφάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση των
αποφάσεων µε τις οποίες συστάθηκαν οι ΕΕΚΑ και η ΕΕΡΑΑΚΑ, προκειµένου να τους
ανατεθούν τα συµβουλευτικά αυτά καθήκοντα, εντός των ορίων που καθόρισαν οι αποφάσεις
µε τις οποίες συστάθηκαν οι δύο επιτροπές. Αυτές οι αποφάσεις της Επιτροπής θα τεθούν σε
εφαρµογή µόνο µετά τη θέσπιση της προτεινόµενης οδηγίας.
Πρέπει ωστόσο να καταστεί σαφές ότι στον τοµέα των ΟΣΕΚΑ, τα θέµατα που θα
εξετάζονται στην ΕΕΚΑ θα περιλαµβάνουν επίσης τις ενδεχόµενες αυστηρότερες ή
συµπληρωµατικές απαιτήσεις που τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύµφωνα µε το άρθρο 1
παράγραφος 7 της τροποποιηµένης οδηγίας ΟΣΕΚΑ, καθώς και τις διατάξεις που αυτά
θεσπίζουν σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45 αυτής της οδηγίας.
Άρθρο 7 - Σηµείο (7) – Εξουσίες "επιτροπολογίας" της ΕΕΚΑ βάσει της παρούσας
οδηγίας
Η διάταξη αυτή απλώς αντικαθιστά την Επιτροπή Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών, χωρίς τροποποίηση των εξουσιών "επιτροπολογίας"
της προηγούµενης επιτροπής. Προβλέπει επίσης ότι όταν η ΕΕΚΑ επικουρεί, ως επιτροπή
"επιτροπολογίας", την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών της εξουσιών στον
τοµέα των ΟΣΕΚΑ, ενεργεί µε τη διαδικασία των άρθρων 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Άρθρο 8 – Τροποποιήσεις στις αναφορές στη Συµβουλευτική Επιτροπή Τραπεζών και
στην Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων στην οδηγία για τους χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους
Η διάταξη αυτή τροποποιεί άλλες τρεις αναφορές στη ΣΕΤ και την ΕΑΘ στην οδηγία
2002/87/ΕΚ για τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών
δραστηριοτήτων (οδηγία για τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους). Ενισχύει επίσης την
ασφάλεια δικαίου µε τη διευκρίνιση ότι η διάταξη αυτή δεν αντιβαίνει προς τις διατάξεις της
Συνθήκης για την εξωτερική αρµοδιότητα.
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Σύµφωνα µε την προσέγγιση που ακολουθείται σε άλλα σηµεία αυτής της τροποποιητικής
οδηγίας, η τροποποίηση του άρθρου 29 παράγραφος 11 (το οποίο προσθέτει ένα νέο άρθρο
56α στην κωδικοποιηµένη τραπεζική οδηγία) ευθυγραµµίζει τη διάταξη αυτή µε τα θεσµικά
πρότυπα και διευκρινίζει ότι η ΕΕΤ πρέπει, µετά από αίτηµα της Επιτροπής, να διατυπώνει
γνώµη για το κατά πόσο είναι πιθανό ότι οι ρυθµίσεις των αρµόδιων αρχών για την άσκηση
ενοποιηµένης εποπτείας µπορούν να επιτύχουν τους στόχους που καθορίζονται σε άλλα
σηµεία του κεφαλαίου αυτού.
Άρθρο 9 – Έναρξη ισχύος
∆εν υπάρχει λόγος να αναβληθεί η σύσταση των επιτροπών. Η οδηγία θα αρχίσει εποµένως
να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
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2003/0263 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ
και 94/19/ΕΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 2000/12/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε σκοπό τη θέσπιση νέας
οργανωτικής διάρθρωσης των επιτροπών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47
παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής16,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής17,
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών18,
Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης19,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες20
απαριθµεί µια σειρά µέτρων που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.

(2)

Στη σύνοδο της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε
την πλήρη υλοποίηση του προγράµµατος δράσης έως το 2005.

16
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(3)

Στις 17 Ιουλίου 2000, το Συµβούλιο προέβη στη σύσταση "Επιτροπής Σοφών" για τη
ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών. Στην τελική της έκθεση, η
Επιτροπή Σοφών συνέστησε τη δηµιουργία ρυθµιστικού πλαισίου τεσσάρων επιπέδων
προκειµένου να αυξηθεί η ευελιξία, η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια της
κοινοτικής νοµοθετικής διαδικασίας στον τοµέα των κινητών αξιών.

(4)

Στο ψήφισµά του για την αποτελεσµατικότερη ρύθµιση των αγορών κινητών αξιών,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης καλωσόρισε την έκθεση της Επιτροπής
Σοφών και ζήτησε να τεθεί σε εφαρµογή η προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων.

(5)

Λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις αυτές, η Επιτροπή εξέδωσε τις αποφάσεις
2001/527/ΕΚ21 και 2001/528/ΕΚ22, µε τις οποίες συστάθηκαν, αντίστοιχα. η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών Αγορών Κινητών Αξιών και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Κινητών Αξιών.

(6)

Στα ψηφίσµατά του της 5ης Φεβρουαρίου 2002 και της 21ης Νοεµβρίου 2002, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, αντίστοιχα, την προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων
και ζήτησε να επεκταθούν ορισµένες πτυχές της στους τοµείς των τραπεζών και των
ασφαλίσεων, µε την επιφύλαξη της ανάληψης από το Συµβούλιο ρητής δέσµευσης να
εγγυηθεί τη θεσµική ισορροπία.

(7)

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει για τους
άλλους τοµείς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µέτρα µε βάση την τελική έκθεση της
Επιτροπής Σοφών.

(8)

Για το σκοπό αυτό, όσον αφορά τον τραπεζικό τοµέα, πρέπει να προσαρµοστεί ο
ρόλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Τραπεζών (ΣΕΤ) που συστάθηκε από την
οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής
Μαρτίου σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών
ιδρυµάτων23.

(9)

Για να καταστεί εµφανής ο νέος της ρόλος, η ΣΕΤ πρέπει να µετονοµαστεί σε
"Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών".

(10)

Εφόσον τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της οδηγίας 2000/12/ΕΚ είναι γενικά
µέτρα κατά την έννοια της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου
1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή24, τα µέτρα αυτά πρέπει να θεσπιστούν µε τη διαδικασία
"επιτροπολογίας" που προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης αυτής.

(11)

Ορισµένες ισχύουσες διατάξεις για τις τεχνικές τροποποιήσεις στην οδηγία
2000/12/ΕΚ πρέπει να εναρµονιστούν µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου.
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(12)

Για λόγους θεσµικής και νοµικής συνέπειας µε την προσέγγιση που ακολουθείται σε
άλλους τοµείς κοινοτικών δραστηριοτήτων, η απόφαση της Επιτροπής […/2003/] της
[…]25 συστήνει την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Επιτροπή ως συµβουλευτική επιτροπή
επιφορτισµένη µε την παροχή συµβουλών στην Επιτροπή σχετικά µε την ανάπτυξη
της κοινοτικής τραπεζικής νοµοθεσίας.

(13)

Οι αναφορές στις συµβουλευτικές αρµοδιότητες της ΣΕΤ στην οδηγία 2001/12/ΕΚ
πρέπει συνεπώς να καταργηθούν.

(14)

Οι αρµοδιότητες της Συµβουλευτικής Επιτροπής Τραπεζών για την παρακολούθηση
των δεικτών φερεγγυότητας και ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων δεν είναι
πλέον αναγκαίες µετά την εναρµόνιση των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας και τις
εξελίξεις στις τεχνικές που χρησιµοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύµατα για τη
µέτρηση και διαχείριση του κινδύνου ρευστότητάς τους.

(15)

Επιπλέον, η σηµαντική πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά τη συνεργασία και την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εποπτικών αρχών, ιδίως µε τη σύναψη µνηµονίων
συµφωνίας, καθιστά περιττή την τακτική παρακολούθηση από την Επιτροπή
ορισµένων ατοµικών εποπτικών αποφάσεων και τη συστηµατική αναφορά τους στην
ΣΕΤ.

(16)

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών δεν αποκλείει άλλες µορφές
συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων αρχών που συµµετέχουν στη ρύθµιση και την
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, ιδίως στο πλαίσιο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Αρχών Τραπεζών που συστάθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής
[…/2003]26.

(17)

Με την οδηγία 91/675/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1991 για τη
σύσταση Επιτροπής Ασφαλιστικών Θεµάτων27, συστάθηκε Επιτροπή Ασφαλιστικών
Θεµάτων (ΕΑΘ) που επικουρεί την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών
εξουσιών που της αναθέτουν οι οδηγίες στον τοµέα των ασφαλίσεων, όσον αφορά
ιδίως τις τεχνικές προσαρµογές που είναι αναγκαίες για να λαµβάνονται υπόψη οι
εξελίξεις στον ασφαλιστικό τοµέα· τα µέτρα αυτά λαµβάνονται µε τη διαδικασία
"επιτροπολογίας" που ορίζεται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ.

(18)

Η οδηγία 91/675/ΕΟΚ προβλέπει επίσης ότι η ΕΑΘ εξετάζει κάθε θέµα που
σχετίζεται µε την εφαρµογή των κοινοτικών διατάξεων στον ασφαλιστικό τοµέα, και
συµβουλεύει ιδίως την Επιτροπή σχετικά µε προτάσεις νοµοθετικών πράξεων που η
Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

(19)

Για να οικοδοµηθεί µια εσωτερική αγορά στην οποία οι κάτοχοι των ασφαλιστήριων
συµβολαίων και οι δικαιούχοι τους τυγχάνουν κατάλληλης προστασίας, οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις επαγγελµατικών συντάξεων που
ασκούν δραστηριότητες στην εσωτερική αγορά επωφελούµενες από τις αρχές της
ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών υπόκεινται σε
ειδικές κοινοτικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Για να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και η διατήρηση χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, η νοµοθεσία
αυτή πρέπει να µπορεί να προσαρµόζεται άµεσα στις µεταβολές στις αγορές που
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επηρεάζουν στους τοµείς αυτούς, ιδίως όσον αφορά τις χρηµατοπιστωτικές και
τεχνικές πτυχές τους.
(20)

Ο ρόλος της ΕΑΘ πρέπει συνεπώς να προσαρµοστεί και η επιτροπή αυτή να
µετονοµαστεί σε "Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών
Συντάξεων".

(21)

Εφόσον τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των πράξεων που προβλέπονται από
την οδηγία 91/675/ΕΟΚ είναι γενικά µέτρα κατά την έννοια της απόφασης
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, τα µέτρα
αυτά πρέπει να θεσπιστούν µε τη διαδικασία "επιτροπολογίας" που προβλέπεται στο
άρθρο 5 της απόφασης αυτής.

(22)

Για λόγους θεσµικής και νοµικής συνέπειας µε την προσέγγιση που ακολουθείται σε
άλλους τοµείς κοινοτικών δραστηριοτήτων, η απόφαση της Επιτροπής […/2003/] της
[…]28 συστήνει την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών
Συντάξεων ως συµβουλευτική επιτροπή που επικουρεί την Επιτροπή στους τοµείς των
ασφαλίσεων και των επαγγελµατικών συντάξεων.

(23)

Οι αναφορές στις συµβουλευτικές αρµοδιότητες της ΕΑΘ στην οδηγία 91/675/ΕΚ
πρέπει συνεπώς να καταργηθούν.

(24)

Με την οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1985 για το
συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)29
συστάθηκε Επιτροπή Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ, η οποία επικουρεί την Επιτροπή
διευκολύνοντας την εναρµονισµένη εφαρµογή της οδηγίας µε τακτικές συνεννοήσεις,
προωθώντας τη συνεννόηση µεταξύ των κρατών µελών και συµβουλεύοντας την
Επιτροπή, εφόσον είναι αναγκαίο, σχετικά µε τις συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις που
πρέπει να γίνουν στην οδηγία.

(25)

Η Επιτροπή Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ µπορεί επίσης να ενεργεί ως επιτροπή
"επιτροπολογίας", κατά την έννοια της απόφασης 1999/468/ΕΚ, προκειµένου να
επικουρεί την Επιτροπή στις τεχνικές τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στην
οδηγία 85/611/ΕΟΚ.

(26)

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει µέτρα για τη
µεταβίβαση, µεταξύ άλλων, στην ΕΕΚΑ της αρµοδιότητας της Επιτροπής
Επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ να συµβουλεύει την Επιτροπή κατά την άσκηση των
εκτελεστικών της εξουσιών.
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(27)

Για να εφαρµοστεί πλήρως η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στις πρόσφατες οδηγίες
στον τοµέα των κινητών αξιών, και ιδίως στην οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για τις πράξεις
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης
της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)30 - η οποία παρέχει στην ΕΕΚΑ αρµοδιότητα να
συµβουλεύει την Επιτροπή κατά την άσκηση των κανονιστικών της εξουσιών, αλλά
αφήνει την οργάνωση των άλλων πτυχών των εργασιών της ΕΕΚΑ στην απόφαση
2001/528/ΕΚ - πρέπει να καταργηθούν οι διατάξεις που διέπουν, βάσει του άρθρου 53
της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, την οργάνωση και τις αρµοδιότητες της σηµερινής
Επιτροπής Επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ, εκτός από τις αρµοδιότητές της στη διαδικασία
"επιτροπολογίας".

(28)

Αυτό θα απαιτήσει την επέκταση των αρµοδιοτήτων της ΕΕΚΑ πέραν εκείνων που
της παραχωρεί ήδη η οδηγία 2003/6/ΕΚ, ώστε να καλύπτονται ρητά οι λειτουργίες
που προβλέπονται σήµερα από την οδηγία 85/611/ΕΟΚ. Εφόσον τα αναγκαία µέτρα
για την εφαρµογή αυτής της οδηγίας είναι γενικά µέτρα κατά την έννοια της
απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή,
τα µέτρα αυτά πρέπει να θεσπιστούν µε τη διαδικασία "επιτροπολογίας" που
προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης αυτής.

(29)

Είναι συνεπώς αναγκαίο να τροποποιηθούν επίσης ανάλογα η πρώτη οδηγία
73/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισµού των
νοµοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη
δραστηριότητος πρωτασφάλισης, εκτός της ασφάλισης ζωής, και την άσκηση αυτής31,
η οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλισης ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών
73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της
ασφάλισης ζωής)32, η οδηγία 93/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 για
την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών
ιδρυµάτων33, η οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 30ής Μαΐου 1994 περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων34, η οδηγία
2000/12/ΕΚ, η οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφάλιση ζωής35 και η οδηγία
2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών
ιδρυµάτων,
ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
και
επιχειρήσεων
επενδύσεων
χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των
οδηγιών του Συµβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ
93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ36.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Κεφάλαιο Ι
Τροποποιήσεις στις οδηγίες 93/6/ΕΟΚ, 94/19/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ
για τον τοµέα των τραπεζών
Άρθρο 1
Οδηγία 93/6/ΕΟΚ
Στο άρθρο 7 παράγραφος 9 της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ, οι λέξεις "Συµβουλευτική Επιτροπή
Τραπεζών" διαγράφονται.
Άρθρο 2
Οδηγία 94/19/ΕΚ
Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/19/ΕΚ, ο όρος "Συµβουλευτική Επιτροπή
Τραπεζών" αντικαθίσταται από τον όρο "Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών".
Άρθρο 3
Οδηγία 2000/12/ΕΚ
Η οδηγία 2000/12/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1.

Το άρθρο 2 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το κείµενο:
"4. "Η Επιτροπή, ενεργώντας µε τη διαδικασία του άρθρου 60 παράγραφος 2,
αποφασίζει για κάθε ενδεχόµενη τροποποίηση του καταλόγου της παραγράφου 3."

2.

Στο άρθρο 2 παράγραφος 5, οι δύο τελευταίες φράσεις αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:
"Ως προς τα πιστωτικά ιδρύµατα εκτός από τα συσταθέντα σε περιοχές που
προήλθαν τελευταία από προσχώσεις ή εκείνα που προέρχονται από απόσχιση ή
συγχώνευση υφισταµένων ιδρυµάτων που εξαρτώνται ή υπάγονται σε κεντρικό
φορέα, η Επιτροπή δύναται, µε τη διαδικασία του άρθρου 60 παράγραφος 2, να
καθορίζει συµπληρωµατικούς κανόνες για την εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου,
συµπεριλαµβανοµένης της κατάργησης των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο, εάν κρίνει ότι η σύνδεση νέων ιδρυµάτων που επωφελούνται από το
καθεστώς που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον
ανταγωνισµό."

3.

Στα άρθρα 4, 64 παράγραφοι 2 και 6, οι λέξεις "και στη Συµβουλευτική Επιτροπή
Τραπεζών" διαγράφονται.
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4.

Στο άρθρο 22 παράγραφος 9, η τελευταία φράση διαγράφεται.

5.

Στο άρθρο 22 παράγραφος 10, η τελευταία φράση διαγράφεται.

6.

Στο άρθρο 23 παράγραφος 1, η τελευταία φράση του στοιχείου α) και η τελευταία
φράση του στοιχείου β) διαγράφονται.

7.

Στα άρθρα 24 παράγραφος 2 και 49 παράγραφος 2, οι λέξεις "Συµβουλευτική
Επιτροπή Τραπεζών" αντικαθίστανται από τις λέξεις "Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τραπεζών".

8.

Το άρθρο 25 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 300 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τραπεζών, εξετάζει τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 και την κατάσταση που προκύπτει από αυτές."

9.

Στην τρίτη φράση του άρθρου 52 παράγραφος 9, οι λέξεις "και στη Συµβουλευτική
Επιτροπή Τραπεζών" διαγράφονται.

10.

Ο Τίτλος VI διαγράφεται.

11.

Το άρθρο 60 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"2. Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών που
συστάθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής […/2003] (εφεξής "η επιτροπή"). Η
επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών µελών και προεδρεύεται από
τον εκπρόσωπο της Επιτροπής.
Κάθε φορά που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η
διαδικασία "επιτροπολογίας" του άρθρου 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύµφωνα
µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 της απόφασης αυτής.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες."

Κεφάλαιο ΙΙ
Τροποποιήσεις στις οδηγίες 73/239/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ και
2002/87/ΕΚ για τον τοµέα των ασφαλίσεων και των
επαγγελµατικών συντάξεων
Άρθρο 4
Οδηγία 73/239/ΕΟΚ
Η οδηγία 73/239/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
(1)

Το άρθρο 29α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
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"1.

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ενηµερώνουν την Επιτροπή:
α)

για κάθε χορήγηση άδειας λειτουργίας σε άµεσα ή έµµεσα θυγατρική
µιας ή περισσοτέρων µητρικών επιχειρήσεων διεποµένων από τη
νοµοθεσία τρίτης χώρας·

β)

για κάθε απόκτηση από µητρική επιχείρηση αυτού του είδους
συµµετοχής σε ασφαλιστική επιχείρηση της Κοινότητας, η οποία
καθίσταται µε τον τρόπο αυτό θυγατρική της.

Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων.
2.

(2)

Όταν η άδεια λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)
χορηγείται σε άµεσα ή έµµεσα θυγατρική µιας ή περισσοτέρων µητρικών
επιχειρήσεων διεποµένων από το δίκαιο τρίτης χώρας, η διάρθρωση του
οµίλου επιχειρήσεων πρέπει να προσδιορίζεται στη γνωστοποίηση την οποία
υποβάλλουν οι αρµόδιες αρχές στην Επιτροπή."

Το άρθρο 29β παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
"Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις του πρώτου εδαφίου, µπορεί επίσης να
αποφασιστεί ανά πάσα στιγµή, παράλληλα µε τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/675/ΕΟΚ*
του Συµβουλίου, ότι οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών οφείλουν να περιορίζουν
ή να αναστέλλουν τις αποφάσεις τους σχετικά µε:
α)
τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας που έχουν κατατεθεί κατά τη
στιγµή της απόφασης ή κατατίθενται µεταγενέστερα·
β)
τις αποκτήσεις συµµετοχών στις οποίες προβαίνουν άµεσα ή έµµεσα µητρικές
επιχειρήσεις διεπόµενες από το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας.
* ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 32."
Άρθρο 5
Οδηγία 91/675/ΟΚ

Η οδηγία 91/675/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
(1)

Στον τίτλο, οι λέξεις "Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων" αντικαθίστανται από τις
λέξεις "Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων".

(2)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Άρθρο 1
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων που συστάθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής
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[…/2003], εφεξής "η επιτροπή". Η επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των
κρατών µελών και προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής.
2.
Κάθε αντιπροσωπεία κράτους µέλους θεωρείται ότι είναι ένα µέλος της
επιτροπής.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων που συστάθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής
2003/.../ΕΚ37 συµµετέχει στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως παρατηρητής.
3.
Η επιτροπή µπορεί να καλεί εµπειρογνώµονες και παρατηρητές στις
συνεδριάσεις της.

(3)

4.

Η γραµµατεία της επιτροπής εξασφαλίζεται από την Επιτροπή.

5.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της."

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Άρθρο 2
"Όταν πράξεις που θεσπίζονται στους τοµείς της πρωτασφάλισης κατά ζηµιών και
της πρωτασφάλισης ζωής, της αντασφάλισης και των επαγγελµατικών συντάξεων
αναθέτουν στην Επιτροπή εξουσίες για την εκτέλεση των κανόνων που καθορίζουν
οι πράξεις αυτές, εφαρµόζονται η διαδικασία "επιτροπολογίας" του άρθρου 5 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 της
απόφασης αυτής.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες."

(4)

Τα άρθρα 3 και 4 καταργούνται.
Άρθρο 6
Οδηγία 2002/83/ΕΚ

Η οδηγία 2002/83/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1.

Στην πρώτη φράση του άρθρου 46 παράγραφος 9, οι λέξεις "υποβάλλει ανά διετία
στην επιτροπή ασφαλιστικών θεµάτων" αντικαθίστανται από τις λέξεις "συντάσσει".

2.

Το άρθρο 65 παράγραφοι 1 και 3 καταργείται.

37

ΕΕ C... της..., σ.
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Κεφάλαιο ΙΙΙ
Τροποποιήσεις στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ για τον τοµέα των
κινητών αξιών
Άρθρο 7
Οδηγία 85/611/ΕΟΚ
Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
(1)

Το άρθρο 6γ τροποποιείται ως εξής:
α)

Στην παράγραφο 9, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:

"Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τις περιπτώσεις αυτές."
β)

Στην παράγραφο 10, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:

"Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τις περιπτώσεις αυτές."
(2)

Το άρθρο 14 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο καταργείται.

(3)

Το άρθρο 21 παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:
α)

Η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

"Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν αντικείµενο ανταλλαγής απόψεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών."
β)

Προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

"Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5
εντός πέντε ετών από την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Η
Επιτροπή προτείνει, εφόσον είναι αναγκαίο, κατάλληλα µέτρα."
(4)

Στο άρθρο 22 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
"Οι γνωστοποιήσεις αυτές µπορούν να αποτελούν αντικείµενο ανταλλαγής απόψεων
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών."

(5)

Ο τίτλος του Τµήµατος Χ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών"

(6)

Το άρθρο 53 καταργείται.
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(7)

Το άρθρο 53α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Άρθρο 53α
"Οι τεχνικές τροποποιήσεις που γίνονται στην παρούσα οδηγία στους ακόλουθους
τοµείς θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 53β παράγραφος 2:
(α) αποσαφήνιση των ορισµών ώστε να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας σε όλη την Κοινότητα·
(β) ευθυγράµµιση της ορολογίας και αναδιατύπωση των ορισµών σε συνάρτηση
µε µεταγενέστερες πράξεις για τους ΟΣΕΚΑ και για συναφή θέµατα.

(8)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 53β:
"Άρθρο 53β
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που
συστάθηκε από την οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση
αγοράς)*, εφεξής "η επιτροπή".
2.
Κάθε φορά που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η
διαδικασία "επιτροπολογίας" του άρθρου 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 3 και του άρθρου 8 της
απόφασης αυτής.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
* ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16."

Κεφάλαιο IV
Τροποποιήσεις στην οδηγία 2002/87/ΕΟΚ για τους
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
Άρθρο 8
Οδηγία 2002/87/ΕΚ
1.

Το άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/87/ΕΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
"2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 300 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή, επικουρούµενη από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων και την Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων
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Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων εξετάζουν τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την κατάσταση που προκύπτει από αυτές."
2.

Στο άρθρο 28, οι λέξεις "Η Επιτροπή και η επιτροπή ασφαλιστικών θεµάτων"
αντικαθίστανται από τις λέξεις "Με την επιφύλαξη του άρθρου 300 παράγραφοι 1
και 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή,
επικουρούµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών
Συντάξεων".

3.

Στο άρθρο 29 παράγραφος 11, οι λέξεις "Συµβουλευτική Επιτροπή Τραπεζών"
αντικαθίστανται από τις λέξεις "Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών να".

Κεφάλαιο V
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 9
Μεταφορά της οδηγίας
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ της αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία ένα µήνα µετά την έναρξη ισχύος
της το αργότερο.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους.
Ο τρόπος της αν αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 11
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 0

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Εσωτερικές πολιτικές

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
Οδηγία για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και
94/19/ΕΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 2000/12/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, µε σκοπό τη
θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των επιτροπών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:
Άρθρο 47 παράγραφος 2
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ:
∆ηµιουργία νέας οργανωτικής διάρθρωσης για τις επιτροπές στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
(Το µέτρο δεν έχει δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις)

ΤΡΕΧΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2003
(εκατ. EUR)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
12 ΜΗΝΩΝ
(εκατ. EUR)

ΕΠΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2004
(εκατ. EUR)

5.0

∆ΑΠΑΝΕΣ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
- ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
- ΛΟΙΠΩΝ

0

0

0

5.1

ΕΣΟ∆Α
- Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚ
(ΕΙΣΦΟΡΕΣ/∆ΑΣΜΟΙ)
- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

0

0

0

2005

2006

2007

2008

5.0.1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

0

0

0

0

5.1.1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α

0

0

0

'

5.2

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν εφαρµόζεται

6.0

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΕΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ;

∆εν
εφαρµόζεται

6.1

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΕΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ;

∆εν
εφαρµόζεται

6.2

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ;

Όχι

6.3

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ;

Όχι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η πρόταση αντικαθιστά δύο υφιστάµενες επιτροπές µε δύο νέες επιτροπές και υπάγει µια άλλη επιτροπή στο
πεδίο αρµοδιοτήτων υφιστάµενης επιτροπής. ∆εν έχει συνεπώς καµία δηµοσιονοµική επίπτωση.
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