ΠΡΟΣΘΗΚΗ

—

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Ι

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
στο σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Οικονομικών
με τίτλο
((Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και
τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 153 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της
χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση,
τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της
Απόψασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την
προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών
2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την
προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ)
1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον
Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών
συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή
διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 202 1/338 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της Ιόης Φεβρουαρίου 2021 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αψορά τις απαιτήσεις παροχής
πληροφοριών, την παρακολούθηση των Προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών
2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αψορά την εψαρμογή τους στις εταιρείες
επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της ΟνΙΟ-19, και
συναψείς διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Μόνο
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022
Οι πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 αυξάνονται κατά το
των δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων εκατομμυρίων (2600000000) ευρώ.

ποσό

Ειδικότερα:

Ι

1. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου
Οικονομικών του ειδικού ψορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», αυξάνονται
κατά δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) ευρώ ως εξής:
α) κατά διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) ευρώ υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό
Εξόδου 2910101001 «Αποθεματικό (άρθρο 59 παρ. Ι του ν. 4270/2014»>, και
β) κατά ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (1.720.000.000) ευρώ υπό τον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εψαρμογής δράσεων
προγραμμάτων)>.
2. Οι πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
συγκεκριμένα του ειδικού ψορέα 1035-501-0000000 «Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό!
Αναπληρωτές Υπουργούς! Υψυπουργούς! Υπηρεσιακό Γραμματέα, ή λειτουργούν στο
Υπουργείο», αυξάνονται κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω
πιστώσεις εγγράψονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601001 «Πιστώσεις για
δαπάνες εψαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του ως άνω ψορέα και ειδικού ψορέα.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΗΚΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
στο σχέδιο νόμου
του Υπουργειου Οικονομικών
μετίτλο
«Ενσωματωση α) της Οδηγιας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαικου Κοινοβουλίου και του
Συμβουλιου της 27ης Νοεμβριου 2019 σχετικα με την εκδοση καλυμμενων ομολογων
και τη δημοσια εποπτεια καλυμμενων ομολογων και την τροποποιηση των Οδηγιων
2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγιας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαικου
Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου για τη θεσπιση κανονων με σκοπο τη διευκολυνση
της χρησης χρηματοοικονομικων και αλλων ιιληροφοριων για την προληιμη, την
ανιχνευση, τη διερευνηση η τη διωξη ορισμενων ποινικων αδικηματων και την
καταργηση της Αποφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλιου, γ) της Οδηγιας (ΕΕ)
2019/2034 σχετικα με την προληπτικη εποπτεια επιχειρησεων επενδυσεων, την
τροιιοποιηση των Οδηγιων 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ,
2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογη στον Κανονισμο (ΕΕ) 2019/2033
σχετικα με τις απαιτησεις προληπτικης εποπτειας επιχειρησεων επενδυσεων και την
τροποποιηση των Κανονισμων (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ)
806/2014, δ) του αρθρου 1 της Οδηγιας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποιηση της
Οδηγιας 2014/65/ΕΕ για τις αγορες χρηματοπιοτωτικων μεσων, ε) της Οδηγιας (ΕΕ)
2020/1504 για την τροποποιηση της Οδηγιας 2014/65/ΕΕ για τις αγορες
χρηματοι-ιιατωτικων μεσων και την προσαρμογη στον Κανονισμο (ΕΕ) 2020/1503
σχετικα με τους Ευρωπαιους παροχους υπηρεσιων συμμετοχικης χρηματοδοτησης για
επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της Ιόης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση
των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878
οσον αφορα την εφαρμογη τους στις εταιρειες ει·ιενδυσεων, με σκοπο τη διευκολυνση
της ανακαμψης απο την κριση της ονιο 19, και συναφεις διαταξεις»
-

Επισπεύδον Υπουργείο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας:
ΓραΦείο Υπουργού Οικονομικών
(οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 2103332441, Δήμητρα Καββαδά, Παναγιώτα Μιχελή,
ηλ. ταχ.: πιπ
Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης,
τηλ.: 2103338263, 2103338303, 2103338558, 2103338349
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Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλ οιο τον Τομέα τους Τομείς νομο9έτησης
στους οποίους αφορούν σι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:.
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Χ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο μόνο

Η αξιολογούμενη ρύθμιση προωθείται στο πλαίσιο των μέτρων, τα οποία λαμβάνονται για
την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και εκτάκτων αναγκών, που ανέκυψαν λόγω
της ενεργειακής κρίσης και της συνεπακόλουθης αύξησης των τιμών των αγαθών, ως
αποτέλεσμα των πρόσψατων δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις για καύσιμα και

στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
επαγγελματικών ομάδων, όπως οι εκμεταλλευτές και οδηγοί ταξί, επιχειρήσεων, καθώς και
στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα, μέσω της υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου
Αγροτική ς Ανάπτυξης και Τροψίμων. Επίσης, καλύπτονται οι αυξημένες δαπάνες ενέργειας
και καυσίμων των ψορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
ηλεκτρική

ενέργεια

και

στοχεύουν

στη

Ι

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νσμοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

Οι προαναψερόμενες παρεμβάσεις απαιτούν πόρους που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες
πιστώσεις των αποθεματικών του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και, ταυτόχρονα, δεν
είναι εψικτό να πραγματοποιηθούν με άλλες μεταψορές ή ανακατανομές πιστώσεων, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του ίδιου νόμου.
Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται αναγκαία η υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα
στην περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, δυνάμει του οποίου το Ελληνικό
Δημοσιονομικό Συμβούλιο διατύπωσε την από 7.4.2022 σύμψωνη γνώμη του επί της
πρότασης ψήψισης συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Προτείνεται δε συνολική αύξηση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού κατά το
ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων εκατομμυρίων (2.600.000.000) ευρώ, τα οποία
επιμερίζονται ως εξής: ποσό δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000) ευρώ στον τακτικό
προϋπολογισμό και ποσό εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) ευρώ στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο μόνο
Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης του άρθρου περί συμπληρωματικού προϋπολογισμού
είναι να

καταστεί εψικτή

και να διασψαλισθεί

από

δημοσιονομικής

πλευράς

η

αποτελεσματική υλοποίηση του συνόλου των κυβερνητικών μέτρων, που έχουν ληψθεί ή
πρόκειται να ληψθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής Κρίσης και της
επακόλουθης αύξησης των τιμών των αγαθών, ως αποτέλεσμα των πρόσψατων δυσμενών
γεωπολιτικών εξελίξεων.

3.

Ποιους Φορείς

ή ττληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο μόνο
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά σε Φυσικά και νομικά πρόσωπα, εντός και εκτός της Γενικής
Κυβέρνησης, και ψορείς χωρίς νομική προσωπικότητα, τα οποία επλήγησαν από την
ενεργειακή κρίση.

Ι

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΟΧΙ Χ
Άρθρο μόνο
ΝΑΙ
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι Το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

5.

Γιατί δεν Είναι δυνατό να αντιμετωιτιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Άρθρο μόνο
Ο απρόβλεπτος και έκτακτος χαρακτήρας της ενεργειακής Κρίσης
σε συνδυασμό με την αδυναμία αντιμετώπισής της είτε με τη
ι) με αλλαγή προεδρικού

διατάγματος,
υπουργικης αποψασης
η αλλης κανονιστικης
πράξης;

χρήση των διαθέσιμων πιστώσεων των αποθεματικών του άρθρου

59 του ν. 4270/2014, είτε με μεταψορές και ανακατανομές, βάσει
ί·ιοε
του αρθρου 71 του ιδιου νομου, επιτασσει την
αντιμετώπιση
απαραίτητη

και διαχείρισή τους.
η

ψήψιση

Ως εκ τούτου,

συμπληρωματικού

κρίνεται
Κρατικού

προϋπολογισμού (άρθρο 60 του ν. 4270/2014).

1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτική ς
συ μπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Άρθρο μόνο
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα μπορούσαν να εισαχθούν με
αλλαγή

διοικητικής

πρακτικής,

συμπεριλαμβανομένης

της

δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης
νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.

Άρθρο μόνο
ί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Η διάθεση περισσότερων ανθρώιτινων και υλικών πόρων δεν
δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων των
προτεινόμενων άρθρων με νομοθετική πρόβλεψη.

6. Συναψείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές;
Άρθρο μόνο
ΝΑΙ ΟΧΙ Χ
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

7

1) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε.

ή του

ΟΟΣΑ:

11) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙι) σε διεθνείς οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξισλογούμενη ρύθμιση
Χ
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8.

Η

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο μόνο
Η αντιμετώπιση και η κατά το δυνατόν άμβλυνση των
συνεπειών που επέψερε σε ψυσικά και νομικά πρόσωπα η
1) βραχυπρόθεσμοι:

αύξηση των τιμών των αγαθών λόγω της ενεργειακής
κρίσης.

ίέ) μακροπρόθεσμοι:

9

Κατ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Στόχος

Άρρο

Μόνο

Η

προτεινομενη

διαταξη

ιτροωθειται

στο

πλαισιο

των

μέτρων, τα οποία λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των
εξαιρετικά

επειγουσών

και

ανέκυψαν

λόγω

ενεργειακής

συνεπακόλουθης
αποτέλεσμα
εξελίξεων.

της

αύξησης

των

εκτάκτων

τιμών

των

πρόσψατων

Ειδικότερα,

τα

αναγκών,
κρίσης
των

δυσμενών

μέτρα

αυτά

που

και

της

αγαθών,

ως

γεωπολιτικών

περιλαμβάνουν,

μεταξύ άλλων, οικονομικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις για
καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια και στοχεύουν στη στήριξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, επαγγελματικών ομάδων,
όπως σι εκμεταλλευτές και οδηγοί ταξί, επιχειρήσεων, καθώς
και

στην

ενίσχυση

του

αγροτικού

τομέα,

μέσω

της

υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροψίμων. Επίσης, καλύπτονται οι αυξημένες δαπάνες
ενέργειας

και

καυσίμων

των

ψορέων

της

Γενικής

Κυβέρνησης.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α[’ΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤ
ΙΚΟΤΗΤ
Α

Αύξηση
εσόδων
Μείωση
δαπανών
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΆΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αττοδοτικότη

τα/
αποτελεσματι

κότητα

1ο

Άλλο

Χ

Χ

Βελτίωση
πορεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξη μένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών

Χ

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο μόνο: Με την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 δημιουργείται
επάρκεια διαθέσιμων ιτιστώσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων νια την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης.

19.

Κόπος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΙΙΣΙΙ,
ΔΙΛΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιιισμός /
ιτροεταιμιισιιι

ΛΙΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΙΙΣ

Πρασλήψεις /
κινητικότητιι
Γνη μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλα

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Χ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση

Χ

Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

δύο
δισεκατομμύρια
εξακόσιει
εκατομμύρια
ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΙΙΕΡΙΗΛΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

(2.600.000.000

Σχολιασμός

/ ποιοτική

20.

αποτίμηση:

Κίνδυνοι αξιολοούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοτιισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διιιττίσΐωστι
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντ ιστάθ μ ισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΓΙ ιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της ρύομισιις
Συνεχής
αξιολόγηση
διοδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας
22.

από την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την
υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς

Χ

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

ΓΙ

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς
Ανεξάρτητες Αρχές

/

Διεθνής διαβούλευση

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο μόνο Άρθρα 22, 78, 79 Σ.

25.

Π

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ όανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

ΓΙ

Οδηγία

13

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή

συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Διεθνείς συμβάσεις

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

29.

ή

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύι9μ ισης

30.

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολοούμενης ρύμισης που

προόλέπουν κατάργηση

Καταρ,ούμενες διατάξεις

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμιση ς

Συναρμόδια Υπουργεία
Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς
—

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Άρθρο μόνο

Οικονομικών
Γενική
Διεύθυνση
Υπη ρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Παροχή απόψεων επί της αύξησης των
πιστώσεων του συγχρη ματοδοτού μενου
σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και συγκεκριμένα του ειδικού ψορέα 1035μονάδες/
«Λοιπές
501-0000000
αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σι οποίες
υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές
Υπουργούς/Υψυπουργούς/Υπηρεσιακό
Γραμματέα

ή λειτουργούν στο Υπουργείο».

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

32.

Εξουσιοδοτικη
διαταξη

Ειδος
πραξης

Αρμόδισή
επισπευδον
Υπουργειο η
υπηρεσια

1
Αντικειμενο

Χρονοδιαγραμμα
(ενδεικτικη η αποκλειαπκη

,τροιεσμία)

ΑΘήνα, 8 Ατιριλου 2022

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ —ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΕΟΙΞ1ΟΡ3)1
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αριθμ. 110! 10 / 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο:
«Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση
καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Οέσπιση
κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων
πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη
ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης
2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την
προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών
2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ
και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις
προλητιτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των
Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014,
δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ)
2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής
χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη
διασυνοριακή διανομή Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας
(ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ιόης
Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά
τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και
τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την
εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της
ανάκαμψης από την κρίση της [ΟνιιΞ-ι9, και συναφείς διατάξεις».
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας αυξάνονται οι πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 κατά το ποσό των δύο
δισεκατομμυρίων εξακοσίων εκατομμυρίων (2.600.000.000) ευρώ. Ειδικότερα
αυξάνονται οι πιστώσεις:
του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου
Οικονομικών του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»,
κατά δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) ευρώ,

-

Ι
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του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ.

-

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του Κρατικού
Β.
προϋπολογισμού δαπάνη ποσού 2,6 δις ευρώ Περίπου, από τη θεσμοθέτηση
συμπληρωματικού Κρατικού προϋπολογισμού, για το τρέχον οικονομικό έτος, προς
αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και εκτάκτων αναγκών, που ανέκυψαν
λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ
08.04.2022 16:26

Ιουλία Γ. Αρμάγου

2

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικύ με
την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία
καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ
και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Οέσπιση κανόνων με σκοπό τη
διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών
για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων
ποινικών αδικημάτων και την Κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΛΕΥ
του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την
προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ
προσαρμογήστονΪνισμόΪ(ΕΕ)Ί2ΌΤ972033
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων
επενδύσεων και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010,
(ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου Ι της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ)
2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών
συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και
2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της Ιόης Φεβρουαρίου
2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις
απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων
και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878
όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη
διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της ίΞΟνιυ-19, και
συναφείς διατάξεις»
Από Τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη ποσού 2,6 δις ευρώ περίπου, από τη
θεσμοθέτηση συμπληρωματικού Κρατικού προϋπολογισμού, για το τρέχον
οικονομικό έτος, προς αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και εκτάκτων
αναγκών, που ανέκυψαν λόγιο της ενεργειακής κρίσης.

\

ΕΡΑΝΙΣΤΙΚΟ.ΥΓΙΕΣΕΙΔ

ΙΙ ανωτέρω δαπάνη Θα καλυφθεί από έσοδα του Κρατικού προϋπολογισμού
δανεισμό.
και

Αθήνα, 8 Απριλίου 2022
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