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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Lipsa unei reglementări financiare adecvate la nivel european și fragilitatea mecanismelor de 
supraveghere a pieței au ieșit clar în evidență în timpul crizei economice și financiare care a 
lovit Europa, ale cărei repercusiuni se fac încă simțite. Comisia a elaborat patru propuneri -
pentru parcursul cărora în cadrul Parlamentului Comisia pentru afaceri economice și monetare 
este competentă în fond - bazate pe raportul unui grup de experți prezidat de Jacques de 
Larosière.

Comisia pentru afaceri constituționale a încercat, în avizul său, să examineze cu atenție modul 
în care noua Autoritate europeană de supraveghere și noul Comitet european pentru riscuri 
sistemice, create prin aceste propuneri, se pot integra mai bine în sistemul instituțional. Avizul 
se referă, de asemenea, la chestiunea standardelor tehnice armonizate pentru serviciile
financiare, pentru a se asigura că efectele lor sunt coerente, pe de o parte, și pe de altă parte, 
pentru a garanta depunătorilor, investitorilor și consumatorilor din Uniunea Europeană o 
protecție adecvată. Relația cu instituțiile din sectorul privat a fost analizată cu o atenție 
deosebită în prezentul aviz, alături de relațiile dintre Autoritatea europeană de supraveghere și 
autoritățile naționale de supraveghere. În fine, am atras atenția asupra problemelor legate de 
supravegherea instituțiilor transfrontaliere.

Criza financiară din 2008 impune un răspuns european la problemele Europei: beneficiind de 
noi puteri datorită Tratatului de la Lisabona, Parlamentul trebuie să aibă un rol decisiv în toate 
aceste chestiuni. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI        
de înființare a Autorității Bancare
Europene

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 
înființare a Autorității europene de 
supraveghere (sectorul bancar)
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos 
la lumină deficiențe majore ale 
supravegherii în sectorul financiar, atât în 
cazuri individuale, cât și la nivelul 
sistemului în ansamblu. Modelele naționale 
de supraveghere nu au reușit să țină pasul 
cu realitatea piețelor financiare europene, 
bazate de integrare și interconectare, în 
cadrul cărora numeroase societăți 
financiare desfășoară activități 
transfrontaliere. Criza a adus în prim plan 
deficiențe la nivelul cooperării, 
coordonării, aplicării coerente a legislației
comunitare și al încrederii între autoritățile 
naționale de supraveghere. 

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos 
la lumină deficiențe majore ale 
supravegherii în sectorul financiar, atât în 
cazuri individuale, cât și la nivelul 
sistemului în ansamblu. Modelele naționale 
de supraveghere nu au reușit să țină pasul 
cu realitatea piețelor financiare europene, 
bazate de integrare și interconectare, în 
cadrul cărora numeroase societăți 
financiare desfășoară activități 
transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan 
deficiențe la nivelul cooperării, 
coordonării, aplicării coerente a legislației 
UE și al încrederii între autoritățile 
naționale de supraveghere. 

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari trebuie să fie o rețea de autorități
de supraveghere naționale și comunitare, 
supravegherea cotidiană a instituțiilor 
financiare fiind lăsată în seama instituțiilor 
la nivel național, iar rolul central în 
supravegherea grupurilor transfrontaliere 
fiind acordat colegiilor autorităților de 
supraveghere. Trebuie, de asemenea, 
realizată o mai mare armonizare și o 
aplicare coerentă a normelor aplicabile 
instituțiilor financiare și piețelor pe întreg 
teritoriul comunitar. Trebuie instituită o 
Autoritate bancară europeană, împreună 
cu o Autoritate europeană pentru asigurări 

(7) Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari trebuie să fie o rețea de autorități
de supraveghere naționale și ale Uniunii, 
supravegherea cotidiană a instituțiilor 
financiare care nu au o dimensiune UE
fiind lăsată în seama autorităților 
naționale. Colegiile autorităților de 
supraveghere ar trebui să supravegheze 
instituțiile transfrontaliere care nu au o 
dimensiune UE. Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar) -
denumită în continuare „Autoritatea” - ar 
trebui să preia în mod treptat 
supravegherea instituțiilor cu o 
dimensiune UE. Ar trebui, de asemenea, 
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și pensii ocupaționale și o Autoritate 
europeană pentru valori mobiliare și piețe
(Autoritățile europene de supraveghere).

realizată o mai mare armonizare și o 
aplicare coerentă a normelor aplicabile 
instituțiilor financiare și piețelor pe întreg 
teritoriul Uniunii. Împreună cu
Autoritatea, ar trebui instituite o 
Autoritate europeană de supraveghere 
(asigurări și pensii ocupaționale) și o 
Autoritate europeană de supraveghere 
(valori mobiliare și piețe), precum și o 
Autoritate europeană de supraveghere
(Comitetul comun) - denumit în 
continuare „Comitetul comun”. Comitetul 
european pentru riscuri sistemice ar 
trebui să facă parte din Sistemul 
european de supraveghere financiară.
(Modificările aduse denumirilor 
autorităților urmează să se aplice 
întregului text.)

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În cauza C-217/04 (Regatul Unit 
împotriva Parlamentului European și a 
Consiliul Uniunii Europene), Curtea de 
Justiție a hotărât că: „nimic din 
formularea articolului 95 din Tratatul CE 
nu implică faptul că destinatarii 
măsurilor adoptate prin legislația 
comunitară pe baza acelei dispoziții pot fi 
doar statele membre individuale.  
Legiuitorul poate considera necesară 
instituirea unui organism comunitar care 
să aibă responsabilitatea de a contribui la 
punerea în aplicare a unui proces de 
armonizare în cazurile în care, pentru a 
facilita punerea în practică și aplicarea 
uniformă a actelor bazate pe acele 
dispoziții, pare a fi oportună adoptarea de 
măsuri de sprijin și de măsuri-cadru fără 
caracter obligatoriu1”. Măsurile adoptate 
în temeiul articolului 95 din Tratatul CE 
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(în prezent, ca urmare a intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene) pot lua 
forma unor directive sau a unor 
regulamente. De exemplu, Agenția 
Europeană pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor a fost instituită 
prin Regulamentul (CE) nr. 460/2004 din 
10 martie 2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului2, iar 
Autoritatea va fi instituită, la rândul său, 
printr-un regulament. 
1Hotărârea din 2 mai 2006, ECR 2006, p. I-3771, 
alineatul 44.
2 JO L 77, 13.3.2004, p. 1.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
privește serviciile financiare pentru a 
garanta, și printr-o reglementare unică, 
condiții egale de concurență și un nivel 
adecvat de protecție a deponenților, 
investitorilor și consumatorilor din întreaga 
Europă. Ar fi util și oportun ca 
Autoritatea, în calitate de organism cu 
înaltă specializare, să aibă sarcina de a 
elabora, în domeniile definite de legislația 
comunitară, proiecte de standarde tehnice 
care nu presupun alegeri de politică. 
Comisia trebuie să aprobe respectivele 
proiecte de standarde tehnice în 
conformitate cu legislația comunitară, 
pentru ca acestea să producă efecte 
juridice obligatorii. Proiectele de 
standarde tehnice trebuie adoptate de 
Comisie. Ele ar suferi modificări dacă, de 
exemplu, proiectele de standarde tehnice 

(14) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
privește serviciile financiare pentru a 
garanta, și printr-o reglementare unică, 
condiții egale de concurență și un nivel 
adecvat de protecție a deponenților, 
investitorilor și consumatorilor din întreaga 
Uniune. Ar fi util și oportun ca 
Autoritatea, în calitate de organism cu 
înaltă specializare, să aibă sarcina de a 
elabora, în domeniile definite de legislația 
Uniunii, proiecte de standarde tehnice care 
nu presupun alegeri de politică. Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
privind standardele tehnice în serviciile 
financiare.
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ar fi incompatibile cu dreptul comunitar, 
nu ar respecta principiul 
proporționalității sau ar contraveni 
principiilor fundamentale ale pieței 
interne pentru servicii financiare 
reflectate de acquis-ul comunitar al 
serviciilor financiare. Pentru a asigura 
adoptarea rapidă și fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia trebuie 
să respecte un termen limită pentru a lua 
decizia privind aprobarea acestora.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Procesul de elaborare a standardelor 
tehnice în temeiul prezentului regulament 
nu aduce atingere dreptului Comisiei de a 
adopta din proprie inițiativă măsuri de 
aplicare în cadrul procedurilor de 
comitologie de nivel 2 ale structurii 
Lamfalussy prevăzute de legislația 
comunitară aplicabilă în domeniu. 
Chestiunile aferente standardelor tehnice 
nu presupun decizii de politică, iar 
conținutul acestora este încadrat de actele 
comunitare adoptate la nivelul 1. 
Elaborarea de proiecte de standarde de 
către Autoritate garantează faptul că 
acestea vor beneficia pe deplin de 
competența specializată a autorităților 
naționale de supraveghere.

(15) Comisia ar trebui să aprobe 
respectivele proiecte de standarde tehnice 
pentru ca acestea să producă efecte 
juridice obligatorii. Ele vor fi modificate 
dacă, de exemplu, sunt incompatibile cu 
dreptul Uniunii, nu respectă principiul 
proporționalității sau contravin 
principiilor fundamentale ale pieței 
interne a serviciilor financiare, astfel cum 
sunt reflectate în acquis-ul Uniunii în 
materie de servicii financiare. Pentru a 
asigura adoptarea rapidă și fără probleme 
a respectivelor standarde, Comisia trebuie 
să respecte un termen limită pentru a lua 
decizia privind aprobarea acestora.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 16

Text propus de Comisie Amendamentul

(16) În domeniile neacoperite de 
standardele tehnice, Autoritatea trebuie să 

(16) În domeniile neacoperite de 
standardele tehnice, Autoritatea trebuie să 
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aibă dreptul de a emite orientări și 
recomandări neobligatorii cu privire la 
aplicarea legislației Comunitare. Pentru a 
asigura transparența și a încuraja 
respectarea legislației de către autoritățile
naționale de supraveghere prin intermediul 
respectivelor orientări și recomandări, 
autoritățile naționale trebuie să fie obligate 
să dea explicații în cazul în care nu 
urmează aceste orientări și recomandări.

aibă dreptul de a emite orientări și 
recomandări cu privire la aplicarea 
legislației Uniunii. Pentru a asigura 
transparența și a încuraja respectarea 
legislației de către autoritățile naționale de 
supraveghere prin intermediul respectivelor 
orientări și recomandări, autoritățile 
naționale ar trebui să fie obligate să dea 
explicații publice în cazul în care nu 
urmează aceste orientări și recomandări 
pentru a asigura o transparență deplină 
față de actorii pieței. În domeniile care nu 
sunt reglementate de standardele tehnice, 
Autoritatea ar trebui să instituie și să 
promulge bune practici.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Garantarea aplicării corecte și 
integrale a legislației comunitare este o 
condiție esențială pentru integritatea, 
eficiența și buna funcționare a piețelor 
financiare, pentru stabilitatea sistemului 
financiar și pentru existența unor condiții 
neutre de concurență pentru instituțiile 
financiare din Comunitate. Prin urmare, 
trebuie instituit un mecanism prin care 
Autoritatea să soluționeze cazurile de 
aplicare incorectă sau insuficientă a 
legislației comunitare. Acest mecanism 
trebuie să se aplice în domeniile în care 
legislația comunitară definește obligații 
clare și necondiționale. 

(17) Garantarea aplicării corecte și 
integrale a legislației Uniunii este o 
condiție esențială pentru integritatea, 
transparența, eficiența și buna funcționare 
a piețelor financiare, pentru stabilitatea 
sistemului financiar și pentru existența 
unor condiții neutre de concurență pentru 
instituțiile financiare din Uniune. Prin 
urmare, trebuie instituit un mecanism prin 
care Autoritatea să soluționeze cazurile de 
aplicare incorectă sau insuficientă a 
legislației Uniunii. Acest mecanism trebuie 
să se aplice în domeniile în care legislația 
Uniunii definește obligații clare și 
necondiționate.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Atunci când autoritatea națională nu 
dă curs recomandării, Comisia trebuie să 
aibă dreptul de a emite o decizie către 
autoritatea națională de supraveghere în 
cauză pentru a garanta respectarea 
dreptului comunitar, producând efecte 
juridice directe care pot fi invocate în fața 
instanțelor și autorităților naționale și care 
trebuie respectate în temeiul articolului 
226 din tratat. 

(19) Atunci când autoritatea națională nu 
dă curs recomandării într-un termen 
stabilit de către Autoritate, Autoritatea 
trebuie să emită fără întârziere o decizie 
către autoritatea națională de supraveghere 
în cauză pentru a garanta respectarea 
dreptului UE, producând efecte juridice 
directe care pot fi invocate în fața 
instanțelor și autorităților naționale și care 
trebuie respectate în temeiul articolului 
258 din tratat. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Comunitate necesită o reacție 
rapidă și concertată la nivel comunitar. 
Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Dat fiind 
că determinarea unei situații de urgență 
presupune un grad semnificativ de 
analiză, puterea de a lua această decizie 
trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru 
a garanta o reacție eficientă într-o situație 
de urgență, în cazul în care autoritățile 
naționale de supraveghere competente nu 
iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, 
decizii adresate direct instituțiilor 
financiare în domeniile legislației 
comunitare direct aplicabile acestora, 

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Uniune necesită o reacție 
rapidă și concertată la nivelul Uniunii. Prin 
urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Comitetul 
european pentru riscuri sistemice ar 
trebui să stabilească dacă există sau nu o 
situație de urgență. Pentru a garanta o 
reacție eficientă într-o situație de urgență, 
în cazul în care autoritățile naționale de 
supraveghere competente nu iau nicio 
măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul 
de a adopta, în ultimă instanță, decizii 
adresate direct instituțiilor financiare în 
domeniile legislației UE direct aplicabile 
acestora, menite să diminueze efectele 
crizei și să restabilească încrederea în piețe. 
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menite să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă și efectivă, precum și o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităților competente din 
diferite state membre, Autoritatea trebuie 
să aibă puterea de a soluționa dezacordurile 
dintre aceste autorități competente, decizia 
sa având caracter obligatoriu, inclusiv în 
ceea ce privește colegiile autorităților de 
supraveghere. Trebuie prevăzută o fază de 
conciliere, în cursul căreia autoritățile 
competente pot ajunge la un acord. Sfera 
de competențe a Autorității trebuie să 
acopere dezacordurile aferente obligațiilor 
procedurale în procesul de cooperare, 
precum și în ceea ce privește interpretarea 
și aplicarea legislației comunitare în 
deciziile în materie de supraveghere. 
Mecanismele de conciliere existente
prevăzute de legislația sectorială trebuie 
respectate. În cazul lipsei de acțiune din 
partea autorităților naționale de 
supraveghere implicate, Autoritatea trebuie 
să aibă puterea să adopte, ca ultimă soluție, 
decizii adresate direct instituțiilor 
financiare în domeniile din legislația 
comunitară direct aplicabilă acestora. 

(22) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă și efectivă, precum și o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităților competente din 
diferite state membre, Autoritatea trebuie 
să aibă puterea de a soluționa dezacordurile 
dintre aceste autorități competente, decizia 
sa având caracter obligatoriu, inclusiv în 
ceea ce privește colegiile autorităților de 
supraveghere. Trebuie prevăzută o fază de 
conciliere, în cursul căreia autoritățile 
competente pot ajunge la un acord. Sfera 
de competențe a Autorității trebuie să 
acopere dezacordurile aferente obligațiilor 
procedurale în procesul de cooperare, 
precum și în ceea ce privește interpretarea 
și aplicarea legislației Uniunii în deciziile 
în materie de supraveghere. Mecanismele 
de conciliere existente prevăzute de 
legislația sectorială trebuie respectate. În 
cazul lipsei de acțiune din partea 
autorităților naționale de supraveghere 
implicate, Autoritatea trebuie să aibă 
puterea să adopte, ca ultimă soluție, decizii 
adresate direct instituțiilor financiare în 
domeniile din legislația Uniunii direct 
aplicabilă acestora. Același lucru se aplică 
dezacordurilor din cadrul unui colegiu de 
supraveghetori.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Criza a adus la suprafață deficiențe 
majore în abordările existente față de 
supravegherea instituțiilor financiare 
transfrontaliere, în special cele mai mari 
și mai complexe instituții, al căror 
faliment poate produce daune sistemice. 
Aceste deficiențe sunt cauzate de diversele 
domenii de activitate ale instituțiilor 
financiare, pe de o parte, și de organele de 
supraveghere, pe de altă parte. Instituțiile 
financiare activează într-o piață fără 
frontiere, iar organele de supraveghere 
verifică zilnic dacă jurisdicția lor se 
termină la frontierele naționale.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) S-a demonstrat în mod clar că 
mecanismul de cooperare care se aplică 
pentru a rezolva această asimetrie nu este 
suficient. Așa cum se subliniază în 
Raportul Turner, publicat în martie 2009, 
„mecanismele actuale, care combină 
drepturi de desfășurarea a activității în 
altă țară, supravegherea din țara de 
origine și asigurarea pentru depozite la 
nivel pur național nu constituie o bază 
solidă pentru reglementarea și 
supravegherea viitoare a băncilor 
europene transfrontaliere pentru 
persoane fizice”1.
_____________
1 la p. 101.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 22c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22c) Există doar două soluții pentru a 
rezolva această problemă: acordarea unor 
competențe consolidate autorităților de 
supraveghere din statul gazdă sau crearea 
unei autorități europene alternative 
autentice. Conform Raportul Turner, 
„mecanismele mai solide necesită fie 
existența unor competențe naționale 
consolidate, având ca implicație o piață 
unică mai puțin deschisă, fie un nivel mai 
mare de integrare europeană”. 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 22d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22d) Soluția națională implică faptul că 
statul gazdă poate refuza sucursalelor 
locale dreptul de a opera, pentru a obliga 
instituțiile străine să își desfășoare 
activitatea numai prin intermediul 
filialelor, și nu prin intermediul 
sucursalelor, și pentru a supraveghea 
capitalul și lichiditățile băncilor care 
operează în țara respectivă, fapt care ar 
avea ca rezultat un nivel mai mare de 
protecționism.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 22e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22e) Soluția europeană implică 
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consolidarea poziției colegiilor 
autorităților de supraveghere în 
supravegherea instituțiilor 
transfrontaliere, precum și transferul 
treptat al competențelor de supraveghere 
a instituțiilor cu o dimensiune UE către o 
autoritate europeană. Instituțiile 
financiare cu o dimensiune UE includ 
instituțiile care desfășoară activități 
transfrontaliere, precum și instituțiile care 
își desfășoară activitatea pe teritoriul 
național, dar al căror faliment ar putea 
amenința stabilitatea pieței financiare 
unice europene. 

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 22f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22f) Colegiile autorităților de 
supraveghere ar trebui să aibă 
competența de a defini normele de 
supraveghere pentru a promova aplicarea 
coerentă a legislației UE. Autoritatea ar 
trebui să aibă drepturi depline de 
participare la colegiile autorităților de 
supraveghere pentru a raționaliza 
funcționarea schimburilor de informații și 
pentru a promova convergența și 
consecvența între colegii în ceea ce 
privește aplicarea legislației Uniunii. 
Autoritatea ar trebui să conducă 
supravegherea instituțiilor financiare 
transfrontaliere care își desfășoară 
activitatea în Uniune. Autoritatea ar 
trebui, de asemenea, să aibă un rol de 
mediere, iar hotărârile ei să fie executorii, 
pentru a rezolva conflictele dintre 
autoritățile naționale de supraveghere.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 22g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22g) Colegiile autorităților de 
supraveghere ar trebui să joace un rol 
important în supravegherea eficientă, 
eficace și consecventă a instituțiilor 
financiare transfrontaliere care nu au o 
dimensiune europeană, însă, în 
majoritatea cazurilor, diferențele dintre 
standardele și practicile naționale 
continuă să existe. Convergența 
regulamentelor financiare de bază nu este 
utilă dacă practicile de supraveghere
rămân fragmentate. Așa cum se arată în 
Raportul Larosière, „denaturarea 
concurenței și arbitrajul de reglementare 
care rezultă din diferite practici de 
supraveghere trebuie evitate, pentru că au 
potențialul de a submina stabilitatea 
financiară, printre altele, prin încurajarea 
orientării activității financiare către țări 
cu supraveghere relaxată. Sistemul de 
supraveghere trebuie să fie perceput ca 
fiind echitabil și echilibrat.”

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Supravegherea prudențială a 
instituțiilor financiare care prezintă o 
dimensiune UE ar trebui încredințată 
Autorități. Autoritățile naționale de 
supraveghere ar trebui să acționeze în 
calitate de agenți ai Autorității și să-și 
desfășoare activitatea în conformitate cu 
instrucțiunile Autorității atunci când 
supraveghează instituțiile financiare 
transfrontaliere cu o dimensiune UE.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Instituțiile financiare cu o 
dimensiune UE ar trebui identificate, 
luând în considerare standardele 
internaționale.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități 
poate fi un instrument util în funcționarea 
rețelei autorităților de supraveghere în 
vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării și prin 
aceasta a raționalizării procesului de 
supraveghere, precum și a reducerii 
sarcinilor impuse instituțiilor financiare. 
Prezentul regulament trebuie, prin urmare, 
să ofere o bază juridică clară pentru această 
delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă 
efectuarea acestora de către o altă 
autoritate de supraveghere în locul 
autorității responsabile, în timp ce 
responsabilitatea deciziilor în materie de 
supraveghere îi revine în continuare 
autorității care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităților, o autoritate 
națională de supraveghere delegată trebuie 
să poată decide într-o chestiune de 
supraveghere în locul unei alte autorități 
naționale de supraveghere, în numele 
acesteia. Delegațiile trebuie să respecte 
principiul conform căruia se alocă o 
competență de supraveghere unei autorități 
de supraveghere care are competența 

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități 
poate fi un instrument util în funcționarea 
rețelei autorităților de supraveghere în 
vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării și prin 
aceasta a raționalizării procesului de 
supraveghere, precum și a reducerii 
sarcinilor impuse instituțiilor financiare. 
Prezentul regulament trebuie, prin urmare, 
să ofere o bază juridică clară pentru această 
delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă 
efectuarea acestora de către o altă 
autoritate de supraveghere în locul 
autorității responsabile, în timp ce 
responsabilitatea deciziilor în materie de 
supraveghere îi revine în continuare 
autorității care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităților, o autoritate 
națională de supraveghere delegată poate
decide într-o chestiune de supraveghere în 
locul Autorității sau al unei alte autorități 
naționale de supraveghere, în numele 
acesteia. Delegațiile trebuie să respecte 
principiul conform căruia se alocă o 
competență de supraveghere unei autorități
de supraveghere care are competența 
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necesară de a întreprinde o acțiune în 
privința chestiunii aflate în discuție. Se 
poate avea în vedere o realocare a 
responsabilităților, de exemplu, din motive 
legate de economiile de scară sau de gamă, 
de coerența la nivelul supravegherii unui 
grup, precum și de utilizarea optimală a 
competențelor tehnice existente printre 
autoritățile naționale de supraveghere. 
Legislația comunitară în acest domeniu 
poate oferi mai multe precizări cu privire la 
principiile realocării responsabilităților 
printr-un acord. Autoritatea trebuie să 
faciliteze acordurile privind delegarea 
sarcinilor convenite între autoritățile 
naționale de supraveghere prin toate 
modalitățile adecvate. Ea trebuie să fie 
informată în prealabil cu privire la 
acordurile privind delegările care urmează 
a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz 
dacă este necesar. Autoritatea trebuie să 
centralizeze publicarea unor astfel de 
acorduri pentru a garanta că tuturor părților 
implicate li se facilitează accesul la 
informații oportune și transparente cu 
privire la acorduri.

necesară de a întreprinde o acțiune în 
privința chestiunii aflate în discuție. Se 
poate avea în vedere o realocare a 
responsabilităților, de exemplu, din motive 
legate de economiile de scară sau de gamă, 
de coerența la nivelul supravegherii unui 
grup, precum și de utilizarea optimală a 
competențelor tehnice existente printre 
autoritățile naționale de supraveghere. 
Legislația Uniunii din acest domeniu poate 
oferi mai multe precizări cu privire la 
principiile realocării responsabilităților 
printr-un acord. Autoritatea trebuie să 
faciliteze și să monitorizeze acordurile 
privind delegarea sarcinilor convenite între 
autoritățile naționale de supraveghere prin 
toate modalitățile adecvate. Ea trebuie să 
fie informată în prealabil cu privire la 
acordurile privind delegările care urmează 
a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz 
dacă este necesar. Autoritatea trebuie să 
centralizeze publicarea unor astfel de 
acorduri pentru a garanta că tuturor părților 
implicate li se facilitează accesul la 
informații oportune și transparente cu 
privire la acorduri. Autoritatea trebuie să 
identifice și să promulge bune practici 
privind delegarea și acordurile de 
delegare.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Evaluările inter pares constituie un 
instrument rentabil și eficient în vederea 
favorizării consecvenței în cadrul rețelei 
supraveghetorilor financiari. Prin urmare, 
Autoritatea trebuie să elaboreze cadrul 
metodologic pentru aceste evaluări și să le 
organizeze în mod regulat. Evaluările 
trebuie să se concentreze nu numai asupra 
convergenței dintre practicile în materie de 
supraveghere, ci și asupra capacității 

(26) Evaluările inter pares constituie un 
instrument rentabil și eficient în vederea 
favorizării consecvenței în cadrul rețelei 
supraveghetorilor financiari. Prin urmare, 
Autoritatea trebuie să elaboreze cadrul 
metodologic pentru aceste evaluări și să le 
organizeze în mod regulat. Evaluările 
trebuie să se concentreze nu numai asupra 
convergenței dintre practicile în materie de 
supraveghere, ci și asupra capacității 
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supraveghetorilor de a ajunge la rezultate 
de înaltă calitate în acest domeniu, precum 
și asupra independenței autorităților 
competente.

supraveghetorilor de a ajunge la rezultate 
de înaltă calitate în acest domeniu, precum 
și asupra independenței autorităților 
competente. Rezultatul evaluărilor inter 
pares ar trebui publicat, iar bunele 
practici ar trebui identificate și făcute 
publice.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere globalizarea 
serviciilor financiare și importanța sporită a 
standardelor internaționale, Autoritatea 
trebuie să promoveze dialogul și 
cooperarea cu autorități de supraveghere 
din afara Comunității. Ea va respecta pe 
deplin actualele roluri și competențe ale 
Instituțiilor europene în relația acestora 
cu autoritățile din afara Comunității și în 
cadrul forumurilor internaționale.

(29) Având în vedere globalizarea 
serviciilor financiare și importanța sporită a 
standardelor internaționale, Autoritatea 
trebuie să reprezinte Uniunea Europeană 
în dialogul și cooperarea cu autorități de 
supraveghere din afara Uniunii. . 

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea 
trebuie să consulte părțile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări și 
recomandări și să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficiență, trebuie înființat în 
acest scop un Grup al părților interesate din 
domeniul bancar, care să reprezinte în 
proporții egale instituțiile comunitare de 
credit și de investiții (inclusiv, după caz, 
investitori instituționali și alte instituții 
financiare care folosesc servicii financiare) 

(33) Autoritatea trebuie să consulte părțile 
interesate cu privire la standarde tehnice, 
orientări și recomandări și să le ofere 
acestora o posibilitate rezonabilă de a 
formula observații cu privire la măsurile 
propuse. Înainte de adoptarea acestor 
proiecte de standarde tehnice, orientări și 
recomandări, Autoritatea trebuie să 
realizeze un studiu de impact. Din motive 
de eficiență, trebuie înființat în acest scop 
un Grup al părților interesate din domeniul 
bancar, care să reprezinte în proporții egale 
instituțiile de credit și de investiții din 
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angajații acestora, precum și consumatorii 
sau alți utilizatori cu amănuntul ai 
serviciilor bancare, inclusiv IMM-urile. 
Grupul părților interesate din domeniul 
bancar trebuie să funcționeze în mod activ 
ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori 
din domeniul serviciilor financiare 
înființate de către Comisie sau de legislația 
comunitară.

Uniune (inclusiv, după caz, investitori 
instituționali și alte instituții financiare care 
folosesc servicii financiare) angajații 
acestora, universitățile, precum și 
consumatorii sau alți utilizatori cu 
amănuntul ai serviciilor bancare, inclusiv 
IMM-urile. Grupul părților interesate din 
domeniul bancar trebuie să funcționeze în 
mod activ ca o interfață cu alte grupuri de 
utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înființate de către Comisie sau 
de legislația UE.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Fără a aduce atingere 
responsabilităților specifice ale statelor 
membre în situații de criză, este evident 
că, în cazul în care un stat membru decide 
să invoce salvgardarea, Parlamentul 
European ar trebui informat în același 
timp cu Autoritatea, Consiliul și Comisia. 
În plus, statul membru ar trebui să 
explice motivele pentru invocarea măsurii 
de salvgardare. Autoritatea ar trebui, în 
cooperare cu Comisia, să stabilească 
măsurile ulterioare care ar trebui luate.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Un președinte cu normă întreagă, ales 
de consiliul de supraveghere printr-un
concurs deschis, trebuie să reprezinte 
Autoritatea. Gestionarea Autorității trebuie 
lăsată în seama unui director executiv, care 
trebuie să aibă dreptul de a participa la 

(38) Un președinte cu normă întreagă, ales 
de Parlamentul European în urma unui
concurs deschis organizat de Comisie și 
după întocmirea unei liste scurte de către 
Comisie, ar trebui să reprezinte 
Autoritatea. Gestionarea Autorității trebuie 
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întrunirile consiliului de supraveghere și 
ale consiliului de administrație fără drept 
de vot.

lăsată în seama unui director executiv, care 
trebuie să aibă dreptul de a participa la 
întrunirile consiliului de supraveghere și 
ale consiliului de administrație fără drept 
de vot.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a garanta consecvența 
transsectorială în ceea ce privește 
activitățile Autorităților europene de 
supraveghere, aceste Autorități trebuie să 
își coordoneze strâns activitățile în cadrul 
unui comitet comun al Autorităților 
europene de supraveghere și să ajungă la 
poziții comune atunci când este necesar. 
Comitetul comun al Autorităților 
europene de supraveghere trebuie să 
asume toate funcțiile Comitetului comun 
pentru conglomerate financiare. Atunci 
când este necesar, actele care sunt 
acoperite și de domeniul de competență al 
Autorității europene pentru asigurări și 
pensii ocupaționale sau al Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe 
trebuie adoptate în paralel de Autoritatea 
europeană de supraveghere în cauză.

(39) Pentru a garanta consecvența 
transsectorială în ceea ce privește 
activitățile Autorităților europene de 
supraveghere, aceste Autorități ar trebui să 
își coordoneze strâns activitățile prin 
intermediul Comitetului comun și să 
ajungă la poziții comune atunci când este 
necesar.  Comitetul comun ar trebui să 
coordoneze funcțiile celor trei Autorități 
europene de supraveghere referitoare la 
conglomeratele financiare. Atunci când 
este necesar, actele care sunt acoperite și 
de domeniul de competență al Autorității 
europene de supraveghere (Asigurări și 
pensii ocupaționale europene) sau al 
Autorității europene de supraveghere
(valori mobiliare și piețe) ar trebui
adoptate în paralel de Autoritățile europene
de supraveghere în cauză. Comitetul 
comun ar trebui să fie prezidat prin 
rotație pe durata unui mandat de 12 luni 
de președinții celor trei Autorități 
europene de supraveghere. Președintele 
Comitetului comun ar trebui să fie și 
vicepreședinte al Comitetului european 
pentru riscuri sistemice. Comitetul comun 
ar trebui să aibă un secretariat 
permanent, al cărui personal va fi detașat 
de la cele trei Autorități europene de 
supraveghere, pentru a permite 
schimburile de informații pe cale 
informală și dezvoltarea unei abordări 
culturale comune în cadrul celor trei 
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Autorități europene de supraveghere. 

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare prevăzut de 
Directiva 2006/48/CE, Directiva 
2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, 
Directiva 2005/60/CE, Directiva 
2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind 
incluse de asemenea toate directivele, 
regulamentele și deciziile adoptate în baza 
acestor acte, precum și orice alte acte 
legislative comunitare care conferă sarcini 
Autorității.

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare prevăzut de 
prezentul regulament și de
Directiva 2006/48/CE, Directiva 
2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, 
Directiva 2005/60/CE, Directiva 
2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind 
incluse de asemenea toate directivele, 
regulamentele și deciziile adoptate în baza 
acestor acte, precum și orice alte acte 
legislative ale UE care conferă sarcini 
Autorității.

Autoritatea acționează, de asemenea, în 
domeniul activităților instituțiilor de 
credit, ale conglomeratelor financiare, ale 
întreprinderilor de investiții, ale 
instituțiilor de plată și ale instituțiilor de 
monedă electronică, inclusiv în ceea ce 
privește chestiuni de guvernanță a 
întreprinderilor, raportare financiară și 
audit, cu condiția ca astfel de acțiuni ale 
Autorității să fie necesare pentru 
asigurarea aplicării eficiente și 
consecvente a legislației menționate la 
prezentul alineat.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea face parte din Sistemul 
european al supraveghetorilor financiari, 
prescurtat în continuare „SESF”, care va 

eliminat
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funcționa ca o rețea de autorități de 
supraveghere, după cum se precizează la 
articolul 39.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea bancară europeană va 
colabora cu Comitetul european pentru 
riscuri sistemice, denumit în continuare 
„CERS”, după cum se prevede la articolul 
21 din prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Sistemul European de Supraveghere 

Financiară
(1) Autoritatea face parte din Sistemul 
european de supraveghere financiară 
(SESF), care funcționează ca o rețea 
integrată de autorități de supraveghere ce 
reunește toate autoritățile de la nivelul
Uniunii și al statelor membre care dețin 
competențe în domeniul supravegherii 
financiare, după cum este prevăzut în 
prezentul regulament și în regulamentele 
UE conexe. Principalul obiectiv al SESF 
este de a asigura o supraveghere 
europeană temeinică și consecventă a 
instituțiilor financiare, astfel încât să 
asigure încrederea în sistemul financiar, 
să sprijine creșterea economică durabilă 
la nivelul Uniunii și să aducă servicii 
intereselor întreprinderilor și ale 
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cetățenilor.
(2) SESF cuprinde:
(a) Comitetul european pentru riscuri 
sistemice înființat prin Regulamentul 
(UE) nr. …/… [CERS];
(b)  Autoritatea europeană de 
supraveghere (valori mobiliare și piețe) 
înființată prin Regulamentul (UE) nr. 
…/… [AEVMP];
(c) Autoritatea europeană de 
supraveghere (asigurări și pensii 
ocupaționale) înființată prin 
Regulamentul (UE) nr. …/…[AEAPO];
(d) Autoritatea;
(e) Comitetul comun al autorităților 
europene de supraveghere (CCAES), 
prevăzut la articolul 40;
(f) autoritățile din statele membre 
menționate la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentele (UE) nr. …/… [AEVMP], 
Regulamentul (UE) nr. …/2009 [AEAPO] 
și Regulamentul (UE) nr. …/… [ABE];
(g) Comisia, în ceea ce privește efectuarea 
sarcinilor menționate la articolele 7 și 9.
(3) Toate părțile la SESF cooperează 
îndeaproape, cu încredere și deplin 
respect reciproc, în conformitate cu 
principiul cooperării loiale, în temeiul 
articolului 4 alineatul (3) din Tratatul 
UE. 
(4) Toate instituțiile financiare se supun 
actelor juridice obligatorii din cadrul 
legislației europene și supravegherii 
autorităților competente ce fac parte din 
SESF.
(5) SESF nu exclude exercitarea unor 
competențe de supraveghere pe plan 
național de către autoritățile competente 
în conformitate cu actele juridice 
obligatorii din cadrul legislației europene 
și cu principiile prudențiale internaționale 
privind supravegherea bancară.
(6) Numai autoritățile de supraveghere 
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care sunt incluse în Sistemul european de 
supraveghere financiară au dreptul să 
supravegheze instituțiile financiare din 
Uniune.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislației comunitare, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
dezacordurilor între autoritățile 
competente, promovarea unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri în situații 
de urgență;

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a standardelor și a legislației, în special 
prin sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și efective a 
prezentului regulament și a legislației 
menționate la articolul 1 alineatul (2), 
prevenirea arbitrajului de reglementare, 
medierea și rezolvarea dezacordurilor între 
autoritățile competente, asigurarea unei 
supravegheri eficace și consecvente a 
instituțiilor financiare care prezintă o 
dimensiune UE și a unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri, printre 
altele, în situații de urgență;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde 
Comisiei spre aprobare.

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice pentru a completa, a actualiza și a 
modifica elemente care nu sunt esențiale 
pentru actele legislative menționate la 
articolul 1 alineatul (2). Standardele 
tehnice respective nu implică decizii 
strategice, iar conținutul acestora este 
delimitat de către actele legislative în 
temeiul cărora au fost elaborate.
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și 
analizează eventualele costuri și beneficii 
aferente. 

Autoritatea efectuează consultări publice 
deschise cu privire la proiectele de 
standarde tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente 
înainte de adoptarea acestora. Autoritatea 
solicită, de asemenea, un aviz sau o 
recomandare din partea Grupului părților 
interesate din domeniul bancar.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea prezintă Comisiei spre 
aprobare proiectul de standarde tehnice, 
prezentându-l concomitent Parlamentului 
European și Consiliului.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. Ea poate 
aproba proiectele de standarde doar 
parțial sau cu amendamente atunci când 
acest lucru este impus de interesele 
comunitare. 

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde tehnice, Comisia 
decide cu privire la aprobarea, respingerea 
sau modificarea acestora. Comisia poate 
prelungi respectiva perioadă cu o lună. Ea 
informează Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la decizia sa, 
explicând motivele. 
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia nu aprobă 
standardele sau le aprobă doar parțial sau 
cu amendamente, ea informează 
Autoritatea cu privire la motivele sale. 

eliminat

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin 
intermediul regulamentelor sau deciziilor 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(2) Comisia adoptă standarde tehnice în 
conformitate cu articolele 7a-7d, sub 
forma unor regulamente sau decizii.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Exercitarea delegării competenței de a 

adopta standarde tehnice
(1) Competența de a adopta standarde 
tehnice sub forma actelor delegate 
menționate la articolul 7 este conferită 
Comisiei pentru o durată nedeterminată. 
(2) De îndată ce adoptă standarde tehnice, 
Comisia le notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(3) Competența de a adopta standarde 



PE439.143v02-00 26/53 AD\811768RO.doc

RO

tehnice este conferită Comisiei în funcție 
de condițiile stabilite la articolele 7b-7d.
(4) În raportul președintelui, menționat la 
articolul 35, Autoritatea informează 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la standardele tehnice care au fost 
aprobate și care nu au fost respectate de 
către autoritățile naționale.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Revocarea delegării competenței de a 

adopta standarde tehnice
(1) Delegarea competenței de a adopta 
standarde tehnice, menționată la articolul 
7, poate fi revocată de Parlamentul 
European sau de Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă revocă 
delegarea de competențe va face eforturi 
să informeze cealaltă instituție și Comisia 
într-un termen rezonabil înaintea 
adoptării unei decizii finale, indicând 
standardele tehnice care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum și motivele 
acesteia.
(3) Decizia de revocare indică motivele 
revocării și pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte imediat 
sau de la o dată ulterioară, menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
validității standardelor tehnice deja în 
vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
Obiecții la standardele tehnice

1. Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un standard 
tehnic timp de patru luni de la data 
înștiințării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă poate fi prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea acestei 
perioade, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au prezentat obiecții față de 
standardul tehnic, acesta se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data menționată în 
cuprinsul său. 
Înainte de expirarea acelei perioade și în 
cazuri excepționale și în mod 
corespunzător justificate, Parlamentul 
European și Consiliul pot informa 
Comisia că nu intenționează să ridice 
obiecții față de un standard tehnic. În 
astfel de cazuri, standardul tehnic se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intră în vigoare la data 
menționată în cuprinsul său.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul au obiecții la un 
standard tehnic, acesta nu intră în 
vigoare. Instituția care prezintă obiecții își 
expune motivele pentru care are obiecții 
privind standardul tehnic.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 7d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7d
Neaprobarea sau modificarea 

standardelor tehnice
(1) În cazul în care nu aprobă un 
standard tehnic sau în cazul în care aduce 
modificări la acesta, Comisia informează 
Autoritatea, Parlamentul European și 
Consiliul, prezentându-și motivele. 
(2) Parlamentul European sau Consiliul 
pot să-l convoace pe comisarul 
responsabil, împreună cu președintele 
Autorității, în termen de o lună, la o 
reuniune ad-hoc, în care aceștia să își 
prezinte divergențele de opinie. 

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea efectuează consultări publice 
deschise cu privire la orientări și 
recomandări și analizează eventualele 
costuri și beneficii aferente. Autoritatea 
solicită, de asemenea, un aviz sau o 
recomandare din partea Grupului părților 
interesate.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să facă În termen de două luni de la emiterea 
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toate eforturile necesare pentru a respecta 
aceste orientări și recomandări. 

unei orientări sau a unei recomandări, 
fiecare autoritate competentă decide dacă 
intenționează să respecte orientarea sau 
recomandarea în cauză. Atunci când o 
autoritate competentă nu intenționează să 
se conformeze, aceasta trebuie să 
informeze Autoritatea, prezentându-și 
motivele. Autoritatea publică aceste 
motive.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul privind activitățile sale, 
menționat la articolul 32 alineatul (6), 
Autoritatea informează Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia cu privire 
la orientările și recomandările emise, 
menționând autoritatea națională care nu 
le-a respectat și explicând modalitatea 
prin care Autoritatea intenționează să se 
asigure că autoritățile naționale vor 
respecta recomandările și orientările sale 
în viitor.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când autoritatea competentă nu 
aplică respectivele orientări sau 
recomandări, aceasta trebuie să informeze 
Autoritatea cu privire la motivele sale.

eliminat
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a 
reușit să garanteze faptul că o instituție 
financiară îndeplinește cerințele prevăzute 
de respectiva legislație, Autoritate are 
competențele stabilite la alineatele (2), (3) 
și (6) ale prezentului articol. 

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat actele legislative obligatorii și
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) sau le-a aplicat într-un mod care pare 
a fi o încălcare a dreptului Uniunii, 
inclusiv standardele tehnice stabilite în 
conformitate cu articolul 7, mai precis nu 
a reușit să garanteze faptul că o instituție 
financiară îndeplinește cerințele prevăzute 
de respectiva legislație, Autoritatea are 
competențele stabilite la alineatele (2), (3) 
și (6) ale prezentului articol. 

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Comisiei sau din 
proprie inițiativă și după ce a informat 
autoritatea competentă vizată, Autoritatea 
poate cerceta presupusa aplicare incorectă
a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Parlamentului 
European, a Consiliului a Comisiei, a 
Grupului părților interesate din sectorul 
bancar sau din proprie inițiativă și după ce 
a informat autoritatea competentă vizată, 
Autoritatea poate cerceta presupusa 
încălcare sau neaplicare a dreptului 
Uniunii.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorității, 

(4) Dacă, în termenul de 10 zile lucrătoare 
prevăzut la alineatul (3) al doilea 
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autoritatea competentă nu s-a conformat 
legislației comunitare, Comisia, după ce a 
fost informată de Autoritate sau din 
proprie inițiativă, poate lua o decizie prin 
care să îi ceară autorității competente să ia 
măsurile necesare pentru a respecta dreptul
comunitar.

paragraf din prezentul articol, autoritatea 
competentă nu s-a conformat legislației
Uniunii, Autoritatea adoptă o decizie prin 
care solicită autorității competente să ia 
măsurile necesare pentru a respecta dreptul
Uniunii.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să ia această decizie în
termen de cel mult trei luni de la adoptarea 
recomandării. Comisia poate prelungi 
această perioadă cu o lună.

Autoritatea ia această decizie în termen de 
cel mult o lună de la adoptarea 
recomandării.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că dreptul destinatarilor 
deciziei de a se exprima este respectat.

Autoritatea se asigură că dreptul 
destinatarilor deciziei de a se exprima este 
respectat.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea și autoritățile competente 
trebuie să-i transmită Comisiei toate 
informațiile necesare. 

Autoritățile competente transmit 
Autorității toate informațiile necesare. 
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menționate la alineatul 
(4), autoritatea competentă informează 
Comisia și Autoritatea cu privire la 
măsurile pe care le-a întreprins sau pe care 
are intenția să le întreprindă pentru a pune 
în aplicare decizia Comisiei.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menționate la alineatul 
(4), autoritatea competentă informează 
Comisia și Autoritatea cu privire la 
măsurile pe care le-a întreprins sau pe care 
are intenția să le întreprindă pentru a pune 
în aplicare decizia Autorității.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea, în conformitate cu
legislația menționată la articolul 1 alineatul
(2), adoptă o decizie individuală adresată 
unei instituții financiare prin care să-i 
impună acesteia să ia măsurile necesare 
pentru a se conforma obligațiilor sale în 
temeiul dreptului Uniunii, inclusiv 
încetarea oricărei activități.
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia autorității trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4). 

Decizia autorității trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată în temeiul alineatului 
(4). 

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) (7a) În raportul menționat la 
articolul 32 alineatul (6), Autoritatea 
indică autoritățile naționale și instituțiile 
financiare care nu au respectat deciziile 
menționate la alineatele (4) și (6).

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul
Uniunii, CERS, din proprie inițiativă sau 
în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu, Parlamentul 
European sau Comisie, poate emite un 
avertisment prin care declară existența 
unei situații de urgență pentru a permite 
Autorității să adopte, fără alte cerințe, 
deciziile individuale menționate la 
alineatul (3).
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) De îndată ce emite un avertisment, 
CERS informează simultan Parlamentul 
European, Consiliul, Comisia și 
Autoritatea în legătură cu acesta.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii
individuale cerându-le autorităților
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când se declară existența unei 
situații de urgență în temeiul alineatului
(1), Autoritatea adoptă deciziile
individuale care se impun pentru a se 
asigura că autoritățile competente iau
măsurile necesare în conformitate cu 
legislația menționată la articolul 1 alineatul
(2) pentru a elimina orice riscuri care ar 
putea pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia, prin garantarea 
faptului că participanții la piețele
financiare și autoritățile competente 
îndeplinesc cerințele prevăzute în 
respectiva legislație.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor (3) Fără a aduce atingere competențelor 
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Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității menționată 
la alineatul (2) în termenul prevăzut, 
Autoritatea poate, în cazul în care 
cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul respectivei 
legislații, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

Comisiei în temeiul articolului 258 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității menționată 
la alineatul (2) în termenul prevăzut, 
Autoritatea adoptă, în temeiul cerințelor
aplicabile în respectivul caz prevăzute de 
legislația menționată la articolul 1 alineatul
(2), o decizie individuală adresată unei 
instituții financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
respectivei legislații, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) CERS revizuiește decizia menționată 
la alineatul (1) din proprie inițiativă sau 
la cererea Autorității, a Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În raportul menționat la articolul 32 
alineatul (6), Autoritatea prezintă deciziile 
individuale adresate autorităților 
naționale și instituțiilor financiare în 
conformitate cu alineatele (3) și (4).
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Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 
uneia sau mai multor autorități competente 
în cauză, poate sprijini autoritățile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la
alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, din proprie 
inițiativă sau la cererea uneia sau mai 
multor autorități competente în cauză, își 
asumă rolul principal în sprijinirea 
autorităților în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatele (2)-(4).

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea trebuie să stabilească un 
termen limită pentru concilierea 
autorităților competente, ținând seama de 
eventualele termene specificate în legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2), 
precum și de complexitatea și urgența 
situației. 

(2) Autoritatea trebuie să stabilească un 
termen limită pentru concilierea 
autorităților competente, ținând seama de 
eventualele termene specificate în legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2),
precum și de complexitatea și urgența 
situației. În această etapă, Autoritatea 
îndeplinește rolul de mediator.
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 
reușit să ajungă la un acord, Autoritatea
poate lua o decizie cerându-le acestora, în
vederea soluționării problemei, să adopte 
anumite măsuri sau să se abțină de la a 
acționa, în conformitate cu legislația
comunitară.

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 
reușit să ajungă la un acord, Autoritatea ia
o decizie, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 29 alineatul (1) al 
doilea paragraf, pentru a soluționa 
diferendul și a le cere acestora să adopte 
anumite măsuri în conformitate cu 
legislația Uniunii, decizia având un 
caracter obligatoriu pentru autoritățile 
competente vizate.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității, nereușind 
astfel să garanteze faptul că o instituție 
financiară respectă cerințele care îi sunt 
direct aplicabile în temeiul legislației 
menționate la articolul 1 alineatul (2), 
Autoritatea poate adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului 
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

(4) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității, nereușind 
astfel să garanteze faptul că o instituție 
financiară respectă cerințele care îi sunt 
direct aplicabile în temeiul legislației 
menționate la articolul 1 alineatul (2), 
Autoritatea adoptă o decizie individuală 
adresată unei instituții financiare prin care 
să-i impună acesteia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul dreptului comunitar, 
inclusiv încetarea oricărei activități.
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Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (4) prevalează asupra oricărei 
decizii adoptate anterior de autoritățile 
naționale de supraveghere cu privire la 
aceeași chestiune.
Orice măsură luată de autoritățile 
naționale de supraveghere în legătură cu 
faptele care fac obiectul deciziei în 
temeiul alineatului (3) sau (4) trebuie să 
fie compatibilă cu respectivele decizii.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Autoritatea include în raportul 
menționat la articolul 32 alineatul (6) o 
descriere a dezacordurilor dintre 
autoritățile competente, înțelegerile la 
care s-a ajuns și deciziile adoptate în 
vederea soluționării unor astfel de 
dezacorduri.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Soluționarea dezacordurilor dintre 
autoritățile competente din sectoare 

diferite
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Comitetul comun soluționează, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 11, dezacordurile ce pot apărea 
între autoritățile competente care își 
exercită atribuțiile în conformitate cu 
articolul 42. 

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea contribuie la promovarea 
funcționării eficiente și consecvente a 
colegiilor autorităților de supraveghere 
prevăzute de Directiva 2006/48/CE și la 
stimularea coerenței aplicării legislației 
comunitare de către toate colegiile.

(1) Autoritatea contribuie la promovarea și 
monitorizarea funcționării eficiente, 
eficace și consecvente a colegiilor 
autorităților de supraveghere prevăzute de 
Directiva 2006/48/CE și la stimularea 
coerenței aplicării dreptul Uniunii de către 
toate colegiile.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea participă în calitate de 
observator la colegiile autorităților de 
supraveghere după cum consideră că acest 
lucru este necesar. În ceea ce privește 
această participare, Autoritatea este 
considerată drept „autoritate competentă” 
în sensul legislației relevante și trebuie să 
primească, la cerere, toate informațiile 
necesare schimbate între membrii 
colegiului.

(2) Autoritatea participă la colegiile 
autorităților de supraveghere după cum 
consideră că acest lucru este necesar. În 
ceea ce privește această participare, 
Autoritatea este considerată drept 
„autoritate competentă” în sensul legislației 
relevante și trebuie să primească, la cerere, 
toate informațiile necesare schimbate între 
membrii colegiului.
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Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea poate emite standarde 
tehnice, orientări și recomandări adoptate 
în temeiul articolelor 7 și 8 în vederea 
armonizării activităților de supraveghere 
și a bunelor practici adoptate de colegiile 
autorităților de supraveghere.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Un rol de mediere, obligatoriu din 
punct de vedere juridic, ar trebui să 
permită noilor autorități să rezolve 
dezacordurile dintre autoritățile naționale 
de supraveghere pe baza procedurii 
instituite la articolul 11. În cazul în care 
nu se poate ajunge la un acord între 
autoritățile de supraveghere ale unei 
instituții transfrontaliere, Autoritatea 
trebuie să aibă competența de a adopta 
decizii în materie de supraveghere care să 
fie direct aplicabile instituției în cauză.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Supravegherea instituțiilor financiare 

care au o dimensiune UE
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(1) Acționând în calitate de agenți ai 
Autorității și urmând instrucțiunile emise 
de aceasta, autoritățile naționale 
desfășoară activități de supraveghere 
prudențială a instituțiilor financiare care 
au o dimensiune UE pentru a garanta 
aplicarea unor norme de supraveghere 
identice pe întregul teritoriu al Uniunii. 
(2) Autoritatea își prezintă Comisiei 
proiectul de norme de supraveghere, 
transmițându-l concomitent 
Parlamentului European și Consiliului. 
Comisia aprobă proiectul de norme de 
supraveghere pe baza procedurii stabilite 
la articolul 7 sau 8. 
(3) O decizie adoptată de Consiliul de 
supraveghere în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 29 
alineatul (1) identifică instituțiile 
financiare semnificative care au o 
dimensiune UE. Criteriile de identificare 
a unor astfel de instituții financiare țin 
seama de criteriile stabilite de Consiliul 
pentru stabilitate financiară, Fondul 
Monetar Internațional și Banca pentru 
Reglemente Internaționale.
(4) Autoritatea, în colaborare cu 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice, elaborează un model 
informațional adresat instituțiilor 
importante, în vederea asigurării unei 
bune gestionări a riscurilor sistemice ale 
acestora. 
(5) Pentru a asigura coresponsabilitatea 
instituțiilor financiare care au o 
dimensiune europeană, a proteja 
interesele depunătorilor europeni și a 
reduce costurile suportate de contribuabili 
în caz de criză financiară sistemică, se 
instituie un Fond european de protecție 
financiară (Fondul). Fondului îi va 
reveni un rol în asistarea instituțiilor 
financiare ale Uniunii care se confruntă 
cu dificultăți, în cazul în care aceste 
dificultăți ar putea periclita stabilitatea 
financiară a pieței financiare unice a 
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Uniunii. Fondul este finanțat prin 
intermediul contribuțiilor din partea 
instituțiilor financiare în cauză. 
Contribuția fiecărei instituții financiare se 
calculează conform unor criterii care 
recompensează buna gestionare. Aceste 
contribuții le înlocuiesc pe cele făcute în 
folosul unor fonduri naționale cu caracter 
similar. 
(6) În cazul în care resursele acumulate 
pe baza contribuțiilor făcute de bănci nu 
sunt suficiente pentru soluționarea crizei, 
Fondul are capacitatea de a-și mări 
resursele cu ajutorul emisiunii de titluri 
de creanță. În circumstanțe excepționale, 
statele membre pot facilita emisiunea de 
titluri de creanță de către Fond cu 
ajutorul garanțiilor și în schimbul unei 
taxe care să reflecte în mod adecvat riscul 
asumat. Aceste garanții sunt comune 
statelor membre, în conformitate cu 
criteriile stabilite la alineatul (7).
(7) În cazul în care, în circumstanțe 
extreme și excepționale, în contextul unei 
crize sistemice, una sau mai multe 
instituții devin insolvabile, iar resursele 
disponibile nu sunt suficiente, statele 
membre afectate își asumă această 
sarcină în conformitate cu principiile 
stabilite în Memorandumul de înțelegere 
în vigoare, astfel cum a fost modificat. 
Mecanismele de partajare a sarcinii ar 
putea include unul dintre următoarele 
criterii sau o combinație a acestora: 
depozitele instituției; activele instituției 
(fie sub formă de valori contabile, valori 
de piață sau valori ponderate în funcție de 
riscuri), fluxurile de venituri și ponderea 
fluxurilor din cadrul sistemului de plăți al 
instituției. 
(8) Calitatea de membru al Fondului 
înlocuiește apartenența la sistemele de 
garantare a depozitelor existente la nivel 
național în cazul instituțiilor Uniunii care 
participă la acesta. Fondul este gestionat 
de un consiliu numit de Autoritatea 
europeană de supraveghere (sectorul 
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bancar) pe o perioadă de cinci ani. 
Membrii consiliului sunt aleși din rândul 
angajaților autorităților naționale. Se 
instituie un consiliu consultativ compus 
din reprezentanții instituțiilor financiare 
care participă la Fond.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea delegă autorităților din 
statele membre sarcinile și 
responsabilitățile de control al 
supravegherii prudențiale a instituțiilor 
financiare care au o dimensiune UE, 
astfel cum este menționat la articolul 12a.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea reprezintă Uniunea 
Europeană în toate forurile internaționale 
având ca subiect reglementarea și 
supravegherea instituțiilor care intră sub 
incidența legislației menționate la 
articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor 
Instituțiilor comunitare, Autoritatea poate 
stabili contacte cu autoritățile de 

Fără a aduce atingere competențelor 
instituțiilor Uniunii și ale statelor membre, 
Autoritatea poate stabili contacte și poate 
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supraveghere din țări terțe. Ea poate 
încheia acorduri administrative cu
organizațiile internaționale și cu 
administrațiile din țări terțe.

încheia acorduri administrative cu
autorități de supraveghere, organizații
internaționale și organisme administrative
din țări terțe.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu 
CERS. Ea pune la dispoziția CERS 
informații regulate și actualizate necesare 
pentru ca acesta să-și poată îndeplini 
atribuțiile. Orice date necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar 
sub formă de rezumat sau sub formă de
date colective trebuie puse la dispoziția 
CERS fără întârziere la primirea unei cereri 
motivate, după cum se menționează la 
articolul [15] din regulamentul (CE) nr. 
.../... [CERS].

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu 
CERS. Ea pune la dispoziția CERS
informații regulate și actualizate necesare 
pentru ca acesta să-și poată îndeplini 
atribuțiile. Orice date necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar 
sub formă de rezumat sau sub formă de 
date colective trebuie puse la dispoziția 
CERS fără întârziere la primirea unei cereri 
motivate, după cum se menționează la 
articolul [15] din regulamentul (CE) nr. 
.../... [CERS]. Autoritatea elaborează un 
protocol corespunzător pentru 
comunicarea informațiilor confidențiale 
privind instituții financiare individuale.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în niciun fel responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre.

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în mod direct și semnificativ
responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre.
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Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să 
justifice și să demonstreze în mod clar din 
ce cauză și în ce fel decizia respectivă 
afectează responsabilitățile sale fiscale.

În notificarea sa, statul membru trebuie să 
justifice din ce cauză și să ofere o evaluare 
a impactului cu privire la măsura în care
decizia respectivă afectează 
responsabilitățile sale fiscale.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Președintele este numit de consiliul de 
supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecție deschisă, pe criterii de merit, 
competențe, cunoașterea instituțiilor 
financiare și a piețelor și experiență în 
domeniul supravegherii și al reglementării 
financiare.

(2) Președintele este numit de consiliul de 
supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecție deschisă organizată și gestionată 
de Comisie, pe criterii de merit, 
competențe, cunoașterea instituțiilor 
financiare și a piețelor și experiență în 
domeniul supravegherii și al reglementării 
financiare.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului 
European o listă cu trei candidați finaliști. 
După desfășurarea audierilor, 
Parlamentul European selectează unul 
dintre candidații respectivi. Candidatul 
astfel selectat este numit de consiliul de 
supraveghere.
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Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Parlamentul European 
consideră că niciunul dintre candidații 
finaliști nu îndeplinește în măsură 
suficientă calificările stabilite la primul 
paragraf, procedura deschisă de selecție 
se repetă.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a fi numit, candidatul 
selecționat de consiliul de supraveghere 
trebuie să primească acordul 
Parlamentului European.

eliminat

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul european poate invita
președintele sau locțiitorul acestuia, 
respectând pe deplin independența 
acestora, să facă periodic o declarație în 
fața comitetului competent și să răspundă
la întrebările adresate de membrii 
respectivului comitet.

(1) Președintele face o declarație, cel puțin 
o dată pe trimestru, în fața Parlamentului 
European și răspunde la oricare dintre
întrebările adresate de deputați.
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Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European poate, de
asemenea, invita președintele să prezinte
un raport privind exercitarea atribuțiilor 
sale.

(2) Președintele prezintă Parlamentului
European, la cerere și cu cel puțin 15 zile 
înainte de declarația menționată la 
alineatul (1), un raport privind exercitarea 
atribuțiilor sale.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv este numit de 
consiliul de supraveghere, în urma unei 
proceduri de selecție deschisă, pe criterii de 
merit, competențe, cunoașterea instituțiilor 
financiare și a piețelor și experiență în 
domeniul supravegherii și al reglementării 
financiare, precum și în materie de 
management.

(2) Directorul executiv este numit de 
consiliul de supraveghere, în urma unei 
proceduri de selecție deschisă, organizată 
și gestionată de Comisie și după 
aprobarea de către Parlamentul 
European, pe criterii de merit, competențe, 
cunoașterea instituțiilor financiare și a 
piețelor și experiență în domeniul 
supravegherii și al reglementării financiare, 
precum și în materie de management.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat
Componență

1. Autoritatea face parte din SESF, care 
va funcționa ca o rețea de autorități de 
supraveghere.
2. SESF cuprinde:
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(a) autoritățile din statele membre care 
sunt menționate la articolul 1 
alineatul (2) prezentul regulament, la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO] și 
la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. …/… [AEVMP]; 
(b) Autoritatea; 
(c) Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale înființată 
în temeiul articolului 1 din Regulamentul 
(CE) nr. …/… [AEAPO]; 
(d) Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe înființată în temeiul 
articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 
…/… [AEVMP];
(e) Comitetul comun al Autorităților 
europene de supraveghere prevăzut la 
articolul 40; 
(f) Comisia, în ceea ce privește efectuarea 
sarcinilor menționate la articolele 7, 9 și 
10.
3. Prin Comitetul comun al Autorităților 
europene de supraveghere prevăzut la 
articolul 40, Autoritatea cooperează 
îndeaproape și în mod regulat cu 
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și cu Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și 
piețe, garantează consecvența 
transsectorială a lucrărilor acestora și 
ajunge la poziții comune cu celelalte două 
Autorități în ceea ce privește domeniul 
supravegherii conglomeratelor financiare 
și alte chestiuni transsectoriale.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Capitolul IV – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul comun al Autorităților europene Comitetul comun
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de supraveghere

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială cu 
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și cu Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe. 

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează la nivel transsectorial
coerența și schimbul de experiențe cu 
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și cu Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe, 
îndeosebi în ceea ce privește: 
– conglomeratele financiare;
– contabilitate și audit;

– analize microprudențiale în vederea 
evaluării stabilității financiare;
– produse de investiții cu amănuntul;
– măsurile de combatere a spălării 
banilor, precum și
– schimburile de informații cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
dezvoltarea relațiilor dintre Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea alocă resursele adecvate în 
vederea acordării de sprijin administrativ 
Comitetului comun al Autorităților
europene de supraveghere. Acest sprijin 
cuprinde cheltuieli cu personalul, 

(3) Comitetul comun va avea un 
secretariat permanent al cărui personal va 
fi detașat de la cele trei Autorități
europene de supraveghere. Autoritatea 
contribuie într-o proporție echitabilă la 
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cheltuieli administrative, de infrastructură 
și operaționale.

cheltuielile administrative, de 
infrastructură și operaționale.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Numai autoritățile de supraveghere 
care sunt incluse în Sistemul european al 
autorităților de supraveghere financiară 
au dreptul să supravegheze instituțiile 
financiare din Uniune.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40a
Supravegherea

În cazul în care o instituție financiară 
transfrontalieră semnificativă își 
desfășoară activitatea în mai multe 
sectoare, Comitetul comun decide cu 
privire la autoritatea europeană de 
supraveghere care urmează să aibă rol de 
autoritate competentă principală și/sau să 
adopte decizii obligatorii în vederea 
soluționării problemelor apărute între 
autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul răspunderii necontractuale, (1) În cazul răspunderii necontractuale, 



AD\811768RO.doc 51/53 PE439.143v02-00

RO

Autoritatea oferă despăgubiri, în 
conformitate cu principiile generale 
comune legislației statelor membre, pentru 
orice daune produse de ea însăși sau de 
membrii personalului său în exercițiul 
funcțiunii. Curtea de Justiție deține 
competențe de jurisdicție în litigiile privind 
despăgubirile în cazul unor asemenea 
prejudicii.

Autoritatea oferă despăgubiri, în 
conformitate cu principiile generale 
comune legislației statelor membre, pentru 
orice daune nejustificabile produse de ea 
însăși sau de membrii personalului său în 
exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție 
deține competențe de jurisdicție în litigiile 
privind despăgubirile în cazul unor 
asemenea prejudicii.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Raportul Comisiei evaluează, printre 
altele: gradul de convergență al 
practicilor standard de supraveghere 
realizat de autoritățile naționale; 
funcționarea colegiilor autorităților de 
supraveghere; mecanismul de 
supraveghere a instituțiilor 
transfrontaliere, în special a celor care au 
o dimensiune UE; funcționarea 
articolului 23 în ceea ce privește 
garanțiile și autoritățile de reglementare; 
convergența în materie de supraveghere 
în domeniul gestionării și soluționării 
crizelor din Uniune și problema 
combinării sau separării practicilor 
prudențiale și a desfășurării de activități. 
Acesta include propuneri referitoare la 
modul de dezvoltare în continuare a 
rolului Autorității și al SESF, în vederea 
creării unei cadru european integrat de 
supraveghere.
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