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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Instituirea unei uniuni bancare care să dispună de un mecanism de supraveghere unic, centrat 
pe Banca Centrală Europeană (BCE), ridică probleme constituționale foarte importante care 
trebuie abordate de Parlamentul European. 

Temeiul juridic ales de Consiliul European și de Comisia Europeană îl constituie articolul 127 
alineatul (6) din TFUE, care prevede:

(6) Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în conformitate cu o 
procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a Băncii 
Centrale Europene, poate încredința Băncii Centrale Europene misiuni specifice 
privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit și a 
altor instituții financiare, cu excepția întreprinderilor de asigurări.

Obiectivului raportorului pentru aviz este să garanteze că se menține coeziunea generală a 
Uniunii Europene și că se respectă pe deplin legislația UE atunci când se creează un 
mecanism de supraveghere unic eficient și eficace. În acest sens, raportorul pentru aviz 
prezintă 41 de amendamente la propunerea Comisiei de regulament al Consiliului care sunt 
sintetizate mai jos. 

Amendamente Conținut
1, 2 Stabilesc contextul politic.
4 Propune o actualizare.
5, 20, 27 Participarea nu trebuie să fie opțională pentru statele din zona euro. Se 

presupune că participarea statelor din afara zonei euro (în faza de 
preaderare) este regula. Doar Regatul Unit are o clauză de derogare de la 
moneda euro (Protocolul nr. 15). 

6 Se utilizează BCE pentru că ea are deja competențe de executare.
7 Se extinde domeniul de aplicare pentru a include toate băncile, fără 

excepție.
8, 11 Dispoziții contractuale aplicabile statelor participante din afara zonei euro
9, 10, 22, 23 Este necesar să se respecte mandatul Autorității bancare europene și 

integritatea pieței unice.
12, 30 Statut egal pentru toate statele în ceea ce privește mecanismul de 

supraveghere unic
12, 18, 35 Raportul dintre noul Consiliu de supraveghere și Consiliul guvernatorilor 

al BCE
13, 24, 33, 34 Transparența
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Alegerea președintelui de către Parlamentul European și responsabilitatea 
Consiliului de supraveghere

16, 19, 40 Controlul legalității și căile de atac
41 Clauza de revizuire
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Îmbunătățiri de redactare



PE498.084v01-00 4/25 PA\917116RO.doc

RO

Raportorul pentru aviz atrage atenția asupra necesității ca Parlamentul să-și armonizeze deplin 
poziția față de acest regulament (Raportul Thyssen) și cu poziția față de propunerea de 
regulament privind ABE (Raportul Giegold). 
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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Actuala criza economică și financiară 
a dus aproape la falimentul sistemului 
bancar european. Integritatea monedei 
unice și a pieței unice este amenințată de 
fragmentarea sectorului financiar. În 
momentul de față este esențial să se 
intensifice integrarea sectorului bancar 
pentru a stimula unitatea europeană, a 
reinstaura stabilitatea financiară și a 
pune bazele redresării economice.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Instituirea rapidă a uniunii bancare 
este un prim pas esențial în procesul care 
va conduce la uniunea fiscală și, în cele 
din urmă, la uniunea politică. Nu trebuie 
subestimată importanța constituțională a 
prezentului regulament pentru evoluția pe 
termen lung a Uniunii Europene. O 
uniune bancară bine concepută și bine 
gestionată va reuși să-și atingă obiectivele 
de sporire a încrederii politice și a 
încrederii pieței în procesul integrării 
europene, pe când o uniune bancară prost 
concepută și prost gestionată riscă să 
provoace mari diviziuni între statele 
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membre, falimentul monedei euro și chiar 
dezmembrarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea bancară europeană (ABE), 
înființată în 2011 prin Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de 
instituire a Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea bancară 
europeană), precum și Sistemul european 
de supraveghere financiară instituit prin 
articolul 2 din regulamentul respectiv și din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană de asigurări și 
pensii ocupaționale) (AEAPO) și prin 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe) (AEVMP ) au 
îmbunătățit în mod semnificativ cooperarea 
dintre autoritățile de supraveghere bancară 
din cadrul Uniunii. ABE aduce contribuții 
importante la crearea unui cadru de 
reglementare unic pentru serviciile 
financiare din Uniune și a avut un rol 
fundamental în punerea în aplicare cu 
consecvență a recapitalizării instituțiilor de 
credit majore din Uniune, astfel cum a 
convenit Consiliul European în octombrie 
2011.

(6) Autoritatea bancară europeană (ABE), 
înființată în 2011 prin Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de 
instituire a Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea bancară 
europeană), precum și Sistemul european 
de supraveghere financiară instituit prin 
articolul 2 din regulamentul respectiv și din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană de asigurări și 
pensii ocupaționale) (AEAPO) și prin 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe) (AEVMP ) au 
îmbunătățit în mod semnificativ cooperarea 
dintre autoritățile de supraveghere bancară 
din cadrul Uniunii. ABE aduce contribuții 
importante la crearea unui cadru de 
reglementare unic pentru serviciile 
financiare din întreaga Uniune și a avut un 
rol fundamental în punerea în aplicare cu 
consecvență a recapitalizării instituțiilor de 
credit majore din Uniune, astfel cum a 
convenit Consiliul European în octombrie 
2011.

Or. en
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Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La 18 octombrie 2012, Consiliul 
European a afirmat că procesul pentru o 
uniune economică și monetară mai 
aprofundată trebuie să se bazeze pe 
cadrul instituțional și juridic al Uniunii și 
să se caracterizeze prin deschidere și 
transparență față de statele membre din 
afara zonei euro și prin respectarea 
integrității pieței unice. Cadrul financiar 
integrat va dispune de un mecanism de 
supraveghere unic (MSU) care va fi cât 
mai deschis posibil față de statele membre 
care doresc să participe.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Ar trebui deci instituită o uniune 
bancară europeană, susținută de un
adevărat cadru de reglementare unic pentru 
serviciile financiare, care să acopere în 
întregime piața unică și să fie compus, pe 
de o parte, dintr-un mecanism de 
supraveghere unic și, pe de altă parte, 
dintr-un cadru de asigurare a depozitelor și 
un cadru de rezoluție comune. Având în 
vedere de legăturile strânse și 
interacțiunile dintre statele membre care 
participă la moneda comună, uniunea 
bancară trebuie să se aplice cel puțin 
pentru toate statele membre din zona euro.
În vederea menținerii și aprofundării pieței 
interne și în măsura în care acest lucru este 

(9) Ar trebui deci instituită o uniune 
bancară europeană, susținută de un cadru 
de reglementare unic cuprinzător și 
detaliat pentru serviciile financiare, care să 
acopere în întregime piața unică și să fie 
compus, pe de o parte, dintr-un mecanism 
de supraveghere unic și, pe de altă parte, 
dintr-un cadru de asigurare a depozitelor și 
un cadru de rezoluție comune. Având în 
vedere interdependența dintre statele 
membre care participă la moneda comună, 
uniunea bancară trebuie să includă toate 
statele membre din zona euro și ar trebui 
să includă totodată toate celelalte state 
membre care intenționează să adere la 
moneda euro și se pregătesc în acest sens.
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posibil din punct de vedere instituțional, 
uniunea bancară ar trebui de asemenea să 
fie deschisă participării altor state 
membre.

În vederea menținerii și aprofundării pieței 
interne și în măsura în care acest lucru este 
posibil din punct de vedere instituțional, 
uniunea bancară ar trebui de asemenea să 
fie deschisă eventualei participări a 
Regatului Unit sau oricărui alt stat 
membru neparticipant.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În calitate de bancă centrală a zonei 
euro, cu o vastă experiență în probleme de 
stabilitate macroeconomică și financiară, 
BCE este bine plasată pentru a îndeplini 
sarcini de supraveghere, având ca obiectiv 
principal protejarea stabilității sistemului 
financiar din Europa. Într-adevăr, în multe 
state membre, băncile centrale sunt deja 
responsabile cu supravegherea bancară. 
Băncii Centrale Europene ar trebui să-i fie, 
prin urmare, atribuite sarcini specifice 
privind politicile legate de supravegherea 
instituțiilor de credit din zona euro.

(11) În calitate de bancă centrală a zonei 
euro, cu o vastă experiență în probleme de 
stabilitate macroeconomică și financiară și 
cu competențe proprii de executare, BCE 
este bine plasată pentru a îndeplini sarcini 
de supraveghere, având ca obiectiv 
principal protejarea stabilității sistemului 
financiar din Europa. Într-adevăr, în multe 
state membre, băncile centrale sunt deja 
responsabile cu supravegherea bancară. 
Băncii Centrale Europene ar trebui să-i fie, 
prin urmare, atribuite sarcini specifice 
privind politicile legate de supravegherea 
prudențială a instituțiilor de credit din 
zona euro.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Siguranța și soliditatea băncilor de 
mari dimensiuni este esențială pentru a 
asigura stabilitatea sistemului financiar. Cu 
toate acestea, experiența recentă arată că 

(13) Siguranța și soliditatea băncilor de 
mari dimensiuni este esențială pentru a 
asigura stabilitatea sistemului financiar. Cu 
toate acestea, experiența recentă arată că 
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băncile de mici dimensiuni pot prezenta, de 
asemenea, o amenințare la adresa 
stabilității financiare. Prin urmare, BCE ar 
trebui să fie în măsură să își exercite 
sarcinile de supraveghere în raport cu toate 
băncile din statele membre participante.

băncile de mici dimensiuni pot prezenta, de 
asemenea, o amenințare la adresa 
stabilității financiare. Prin urmare, BCE ar 
trebui să fie în măsură să își exercite 
sarcinile de supraveghere în raport cu toate 
băncile din statele membre participante,
fără excepție.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) BCE trebuie să aibă competența de 
a conveni dispozițiile contractuale 
împreună cu autoritățile naționale 
competente ale statelor membre din afara 
zonei euro care participă la uniunea 
bancară pentru ca ea să poată îndeplini 
aceleași sarcini de supraveghere și în ceea 
ce privește băncile din afara zonei euro.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atribuirea unor sarcini de 
supraveghere Băncii Centrale Europene în 
ceea ce privește o parte a statelor membre 
ar trebui să fie în concordanță cu cadrul 
Sistemului european de supraveghere 
financiară (SESF) înființat în 2010 și cu 
obiectivul său fundamental de a elabora 
cadrul de reglementare unic și de a spori 
convergența practicilor de supraveghere pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cooperarea dintre 
autoritățile de supraveghere bancară și 

(24) Atribuirea unor sarcini de 
supraveghere Băncii Centrale Europene ar 
trebui să fie în concordanță cu cadrul 
Sistemului european de supraveghere 
financiară (SESF) înființat în 2010 și cu 
obiectivul său fundamental de a elabora 
cadrul de reglementare unic și de a spori 
convergența practicilor de supraveghere pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cooperarea dintre 
autoritățile de supraveghere bancară și 
autoritățile de supraveghere a piețelor 
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autoritățile de supraveghere a piețelor 
asigurărilor și valorilor mobiliare este 
importantă pentru a aborda chestiunile de 
interes comun și a asigura o supraveghere 
adecvată a instituțiilor de credit care 
operează și în sectorul asigurărilor și al 
valorilor mobiliare. Prin urmare, BCE ar 
trebui să fie obligată să coopereze strâns cu 
ABE, cu Autoritatea Europeană pentru 
valori mobiliare și piețe și cu Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale, în cadrul SESF.

asigurărilor și valorilor mobiliare este 
importantă pentru a aborda chestiunile de 
interes comun și a asigura o supraveghere 
adecvată a instituțiilor de credit care 
operează și în sectorul asigurărilor și al 
valorilor mobiliare. Prin urmare, BCE ar 
trebui să fie obligată să coopereze strâns cu 
ABE, cu Autoritatea Europeană pentru 
valori mobiliare și piețe și cu Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale, fără a aduce atingere 
competențelor acestora.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura coerența dintre 
responsabilitățile de supraveghere 
conferite BCE și procesul de luare a 
deciziilor din cadrul ABE, BCE ar trebui 
să coordoneze o poziția comună a 
reprezentanților autorităților naționale ale
statelor membre participante în ceea ce 
privește aspectele care intră în sfera sa de 
competențe.

(25) Pentru a menține integritatea pieței
unice, BCE ar trebui doar să coordoneze o 
poziție a reprezentanților statelor membre 
participante în ceea ce privește chestiunile
care intră în sfera sa de competențe, atunci 
când statele membre participante sunt 
direct implicate în chestiunile în cauză. 
BCE trebuie să respecte pe deplin rolul 
ABE atât la crearea unui set unic de 
reglementări pentru sectorul bancar 
european, cât și în monitorizarea aplicării 
acestor reglementări în întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În ceea ce privește supravegherea 
băncilor transfrontaliere, active atât în 

(29) În ceea ce privește supravegherea 
băncilor transfrontaliere, active atât în 



PA\917116RO.doc 11/25 PE498.084v01-00

RO

interiorul cât și în afara zonei euro, BCE ar 
trebui să coopereze îndeaproape cu 
autoritățile competente ale statelor membre 
neparticipante. În calitate de autoritate 
competentă, BCE trebuie să se supună 
obligațiilor aferente de cooperare și schimb 
de informații în conformitate cu legislația 
Uniunii și ar trebui să participe pe deplin în 
cadrul colegiilor autorităților de 
supraveghere. În plus, deoarece exercitarea 
atribuțiilor de supraveghere de către o 
instituție europeană aduce beneficii clare în 
ceea ce privește stabilitatea financiară și 
integrarea sustenabilă a pieței, statele 
membre care nu participă la moneda 
comună ar trebui să aibă și ele, prin 
urmare, posibilitatea de a participa la noul 
mecanism. Cu toate acestea, condiția 
prealabilă necesară pentru exercitarea cu 
eficiență a atribuțiilor de supraveghere este 
ca deciziile de supraveghere să fie puse în 
aplicare pe deplin și fără întârziere. Statele 
membre care doresc să participe la noul 
mecanism ar trebui, prin urmare, să se 
angajeze să ia toate măsurile pentru ca 
autoritățile lor naționale competente să 
respecte și să adopte toate măsurile 
solicitate de BCE în legătură cu instituțiile 
de credit. BCE ar trebui să fie în măsură 
să stabilească o cooperare strânsă cu 
autoritățile competente ale unui stat 
membru care nu participă la moneda 
comună. Aceasta ar trebui să fie obligată 
să stabilească cooperarea în cazul în care 
sunt îndeplinite condițiile prevăzute în 
prezentul regulament. Condițiile în care 
reprezentanții autorităților competente ale 
statelor membre care au stabilit o 
cooperare strânsă iau parte la activitățile 
consiliului de supraveghere ar trebui să 
permită cea mai mare implicare posibilă a 
acestor reprezentanți, luând în 
considerare limitele ce decurg din Statutul 
SEBC și al BCE, în special în ceea ce 
privește integritatea procesului său 
decizional.

interiorul cât și în afara zonei euro, BCE ar 
trebui să coopereze îndeaproape cu 
autoritățile competente ale statelor membre 
neparticipante. În calitate de autoritate 
competentă, BCE trebuie să se supună 
obligațiilor aferente de cooperare și schimb 
de informații în conformitate cu legislația 
Uniunii și ar trebui să participe pe deplin în 
cadrul colegiilor autorităților de 
supraveghere. În plus, deoarece exercitarea 
atribuțiilor de supraveghere de către o 
instituție europeană aduce beneficii clare în 
ceea ce privește stabilitatea financiară și 
integrarea sustenabilă a pieței, statele 
membre care nu participă la moneda 
comună ar trebui să aibă și ele, prin 
urmare, posibilitatea de a participa la noul 
mecanism. Cu toate acestea, condiția 
prealabilă necesară pentru exercitarea cu 
eficiență a atribuțiilor de supraveghere este 
ca deciziile de supraveghere să fie puse în 
aplicare pe deplin și fără întârziere. Statele 
membre din afara zonei euro care
participă la noul mecanism ar trebui, prin 
urmare, să se angajeze să ia toate măsurile
pentru ca autoritățile lor naționale 
competente să respecte și să adopte toate 
măsurile solicitate de BCE în legătură cu 
instituțiile de credit. BCE ar trebui să 
stabilească dispoziții contractuale 
obligatorii cu autoritățile competente ale 
statelor membre participante din afara 
zonei euro. Statele membre participante 
din afara zonei euro ar trebui să fie 
obligate să legifereze în mod 
corespunzător în jurisdicțiile lor naționale 
pentru a pune în aplicare politicile de 
supraveghere ale BCE.

Or. en
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Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Condițiile în care reprezentanții 
autorităților competente ale statelor 
membre din afara zonei euro iau parte la 
activitățile Consiliului de supraveghere ar 
trebui să asigure o reprezentare deplină a 
acestora în Consiliul de supraveghere și 
același statut ca și cel al autorităților 
competente ale statelor membre din zona 
euro. Consiliul de supraveghere ar trebui 
să aibă competența de a planifica și a 
executa sarcinile de supraveghere ale 
BCE. Acesta ar trebui să-și exercite 
competențele, recunoscând în totalitate că 
Consiliul guvernatorilor al BCE este în 
ultimă instanță autoritatea executivă a 
BCE.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În ceea ce privește procedurile sale 
decizionale, BCE ar trebui să se supună 
normelor și principiilor generale ale 
Uniunii referitoare la un proces echitabil și 
la transparență. Dreptul destinatarilor 
deciziilor BCE de a fi audiați ar trebui să 
fie pe deplin respectat.

(33) În ceea ce privește procedurile sale 
decizionale, BCE ar trebui să se supună 
normelor și principiilor generale ale 
Uniunii referitoare la un proces echitabil și 
la transparență. Dreptul destinatarilor 
deciziilor BCE de a fi audiați ar trebui să
fie pe deplin respectat. Consiliul de 
supraveghere ar trebui să publice 
procesele sale verbale. 

Or. en
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Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Delegarea sarcinilor de supraveghere 
implică o responsabilitate semnificativă 
pentru BCE de a proteja stabilitatea 
financiară în Uniune și de a-și folosi 
competențele de supraveghere în modul cel 
mai eficient și proporțional. BCE ar trebui, 
prin urmare, să răspundă pentru 
îndeplinirea acestor sarcini în fața 
Parlamentului European și a Consiliului 
de Miniștri, respectiv a Eurogrupului, ca 
instituții democratice legitime care 
reprezintă cetățenii Europei și statele 
membre. Acest lucru ar trebui să includă 
raportarea periodică și obligativitatea de a 
răspunde la întrebări. În cazul în care 
autoritățile naționale de supraveghere iau 
măsuri în conformitate cu prezentul 
regulament, modalitățile de 
responsabilizare prevăzute de legislația 
națională ar trebui să continue să se aplice.

(34) Delegarea sarcinilor de supraveghere 
implică o responsabilitate semnificativă 
pentru BCE de a proteja stabilitatea 
financiară în Uniune și de a-și folosi 
competențele de supraveghere în modul cel 
mai eficient și proporțional. Deși BCE ar 
trebui să-și păstreze independența în 
domeniul politicii monetare, ea ar trebui 
să facă obiectul unor noi forme de 
responsabilitate democratică în ceea ce 
privește competențele sale de 
supraveghere. Acest lucru ar trebui să 
includă raportarea periodică și 
obligativitatea de a răspunde la întrebări. În 
cazul în care autoritățile naționale de 
supraveghere iau măsuri în conformitate cu 
prezentul regulament, modalitățile de 
responsabilizare prevăzute de legislația 
națională ar trebui să continue să se aplice.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Consiliul de supraveghere ar trebui 
să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European și Consiliului. 
Reprezentanții Consiliului de 
supraveghere pot fi invitați să apară în 
fața comisiilor competente ale 
Parlamentului European sau ale 
parlamentelor naționale ale statelor 
membre participante. Parlamentul 
European ar trebui să aibă dreptul de a 
institui o comisie temporară de anchetă 
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privind activitățile Consiliului de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 34 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34b) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la articolul 263 din TFUE, Curtea de 
Justiție ar trebui să poată examina 
legalitatea actelor BCE, în exercitarea 
funcției sale de supraveghere, care sunt 
menite să producă efecte juridice asupra 
unor terțe părți.

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Mai exact, în cadrul BCE ar trebui 
instituit un consiliu de supraveghere care 
să includă expertiza specifică a autorităților 
naționale de supraveghere și să fie 
responsabil cu pregătirea deciziilor în 
materie de supraveghere. Consiliul ar 
trebui să fie, prin urmare, prezidat de un 
președinte și de un vicepreședinte aleși de 
consiliul guvernatorilor al BCE și compus, 
pe lângă aceștia, din reprezentanți ai BCE 
și ai autorităților naționale. Pentru a 
permite o rotație adecvată, asigurând 
totodată independența deplină a 
președintelui și a vicepreședintelui, 
mandatul  nu ar trebui să depășească cinci 
ani și nu ar trebui să poată fi reînnoit.
Pentru a asigura o coordonare deplină cu 

(36) Mai exact, în cadrul BCE ar trebui 
instituit un Consiliu de supraveghere care 
să includă expertiza specifică a autorităților 
naționale de supraveghere și să fie 
responsabil cu pregătirea deciziilor în 
materie de supraveghere. Președintele 
Consiliului de supraveghere ar trebui
numit de Consiliul guvernatorilor al BCE 
și ales de Parlamentul European. 
Consiliul ar trebui compus, pe lângă 
acesta, din reprezentanți ai BCE și ai 
autorităților naționale. Pentru a permite o 
rotație adecvată, asigurând totodată 
independența deplină a președintelui, 
mandatul său nu ar trebui să depășească 
cinci ani și nu ar trebui să poată fi reînnoit.
Pentru a asigura o coordonare deplină cu 
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activitățile ABE și cu politicile prudențiale 
ale Uniunii, Autoritatea bancară europeană 
și Comisia Europeană ar trebui să aibă 
calitatea de observatori în consiliul de 
supraveghere. Îndeplinirea sarcinilor de 
supraveghere atribuite BCE impune 
adoptarea unui număr mare de acte și 
decizii complexe din punct de vedere 
tehnic, inclusiv decizii privind instituțiile 
de credit individuale. Pentru îndeplinirea 
cu eficiență a acestor sarcini în 
conformitate cu principiul separării de 
sarcinile legate de politica monetară, 
consiliul guvernatorilor al BCE ar trebui să 
fie în măsură să delege consiliului de 
supraveghere anumite sarcini de 
supraveghere și decizii aferente definite cu 
claritate, sub rezerva supravegherii și a 
responsabilității consiliul guvernatorilor
care poate furniza instrucțiuni și orientări 
acestui organism. Consiliul de 
supraveghere poate fi sprijinit de către un 
comitet director, cu o componență mai 
limitată.

activitățile ABE și cu politicile prudențiale 
ale Uniunii, Autoritatea bancară europeană 
și Comisia Europeană ar trebui să aibă 
calitatea de observatori în Consiliul de 
supraveghere. Îndeplinirea sarcinilor de 
supraveghere atribuite BCE impune 
adoptarea unui număr mare de acte și 
decizii complexe din punct de vedere 
tehnic, inclusiv decizii privind instituțiile 
de credit individuale. Pentru îndeplinirea
cu eficiență a acestor sarcini în 
conformitate cu principiul separării de 
sarcinile legate de politica monetară, 
Consiliul guvernatorilor al BCE ar trebui 
să fie în măsură să delege Consiliului de 
supraveghere anumite sarcini de 
supraveghere și decizii aferente definite cu 
claritate, sub rezerva supravegherii și a 
responsabilității Consiliul guvernatorilor.
Consiliul de supraveghere poate fi sprijinit 
de către un comitet director, cu o 
componență mai limitată.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Consiliul de supraveghere ar trebui 
să fie responsabil de pregătirea și 
executarea deciziilor Consiliului 
guvernatorilor al BCE. Propunerile 
Consiliului de supraveghere ar trebui 
acceptate de Consiliul guvernatorilor, cu 
excepția cazului în care o majoritate 
calificată a membrilor săi le respinge.

Or. en
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Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 36 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36b) În cazul în care o autoritate 
națională competentă nu este de acord cu 
o decizie legată de procesul de 
supraveghere a BCE, ar trebui să o poată 
contesta în fața Autorității bancare 
europene, care ar trebui să numească un 
organ de apel corespunzător ale cărui 
decizii ar trebui să fie adresate Consiliului 
de supraveghere. În cazul în care 
activitățile BCE, în exercitarea funcției 
sale de supraveghere, sunt atacate în fața 
unei instanțe judecătorești dintr-un stat 
membru de origine sau un stat membru 
gazdă, BCE ar trebui să fie parte la 
procedură. 

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „stat membru participant” înseamnă un 
stat membru a cărui monedă este euro;

1. „stat membru participant” înseamnă un 
stat membru a cărui monedă este euro și 
orice alt stat membru care alege să 
participe la mecanismul de supraveghere 
unic;

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „stat membru neparticipant” 
înseamnă un stat membru a cărui monedă 
nu este euro și care alege să nu participe 
la mecanismul de supraveghere unic;

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

BCE cooperează îndeaproape cu 
Autoritatea bancară europeană, cu 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe, cu Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale și cu Comitetul european 
pentru risc sistemic, care fac parte din 
Sistemului european de supraveghere 
financiară instituit prin articolul 2 din 
Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) 
nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

BCE, în exercitarea funcției sale de 
supraveghere, cooperează îndeaproape cu 
Autoritatea bancară europeană, cu 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe, cu Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale și cu Comitetul european 
pentru risc sistemic, care fac parte din 
Sistemului european de supraveghere 
financiară instituit prin articolul 2 din 
Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) 
nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu dispozițiile relevante 
ale dreptului Uniunii, BCE deține 
competența exclusivă, în scopuri de 
supraveghere prudențială, în ceea ce 
privește îndeplinirea următoarelor sarcini 
în legătură cu toate instituțiile de credit 
stabilite în statele membre participante:

(1) În conformitate cu dispozițiile relevante 
ale dreptului Uniunii și fără a aduce 
atingere competențelor ABE, BCE deține 
competența exclusivă, în scopuri de 
supraveghere prudențială, în ceea ce 
privește îndeplinirea următoarelor sarcini 
în legătură cu toate instituțiile de credit 
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stabilite în statele membre participante:

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) efectuarea, în cazul instituțiilor de 
credit, a unor teste de stres de supraveghere 
cu scopul de a sprijini supravegherea 
prudențială;

(h) efectuarea, în cazul instituțiilor de 
credit, a unor teste de stres de supraveghere 
cu scopul de a sprijini supravegherea 
prudențială și publicarea rezultatelor 
acestor teste;

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) coordonarea și exprimarea unei poziții 
comune a reprezentanților autorităților 
competente ale statelor membre 
participante, atunci când participă în 
Consiliul supraveghetorilor și în Consiliul 
de administrație al Autorității bancare 
europene, în privința problemelor legate de 
atribuțiile conferite BCE prin prezentul 
regulament.

(l) elaborarea unei poziții comune a 
reprezentanților autorităților competente 
ale statelor membre participante, atunci 
când participă în Consiliul 
supraveghetorilor și în Consiliul de 
administrație al Autorității bancare 
europene, în privința problemelor direct 
legate de atribuțiile conferite BCE prin 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament nu aduce atingere 
responsabilităților și competențele aferente 
ale autorităților competente ale statelor 
membre participante privind îndeplinirea 
acelor atribuții de supraveghere care nu 
sunt menționate în prezentul regulament.

(4) Prezentul regulament nu aduce atingere 
responsabilităților și competențele aferente 
ale autorităților competente ale statelor 
membre participante privind îndeplinirea 
acelor atribuții de supraveghere care nu 
sunt conferite prin prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperare strânsă cu autoritățile 
competente ale statelor membre 
neparticipante

Participarea statelor membre a căror 
monedă nu este euro la mecanismul de 
supraveghere unic

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, BCE poate prezenta orientări 
sau adresa cereri autorității naționale 
competente a statului membru 
neparticipant.

În acest scop, BCE poate prezenta orientări 
sau adresa cereri autorității naționale 
competente a respectivului stat membru.

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cooperarea strânsă dintre BCE și 
autoritatea națională competentă a unui stat 
membru neparticipant se stabilește printr-o 
decizie adoptată de BCE, atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(2) Cooperarea strânsă dintre BCE și 
autoritatea națională competentă a unui stat 
membru a cărui monedă nu este euro, dar 
care a ales să participe, se stabilește 
printr-o decizie adoptată de BCE, atunci 
când sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu Statutul SEBC și al 
BCE, decizia menționată la alineatul (2) 
stabilește condițiile în care reprezentanții 
autorităților competente ale statelor 
membre care au stabilit o cooperare 
strânsă în conformitate cu prezentul 
articol iau parte la lucrările Consiliului de 
supraveghere.

(3) În conformitate cu Statutul SEBC și al 
BCE, decizia menționată la alineatul (2) 
stabilește condițiile în care reprezentanții 
autorităților competente ale statelor 
membre participante ale căror monedă nu 
este euro iau parte pe deplin și în condiții 
de egalitate cu reprezentanții statelor 
membre a căror monedă este euro la 
lucrările Consiliului de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus, consiliul de supraveghere 
include un președinte ales de membrii 
Consiliului guvernatorilor dintre membri 
Comitetului executiv, cu excepția 
președintelui acestuia, și un 
vicepreședinte ales de către Consiliul 
guvernatorilor al BCE dintre membrii săi.

(2) În plus, Consiliul de supraveghere 
include un președinte sau o președintă
aleși de Parlamentul European pe baza 
numirii acestora de către Consiliul 
guvernatorilor al BCE.
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Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Reprezentanții autorității competente 
din statele membre care au stabilit o 
cooperare strânsă în conformitate cu 
articolul 6 iau parte la activitățile 
consiliului de supraveghere în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
decizia adoptată conform alineatelor 2 și 
3 de la articolul 6, respectând Statutul 
SEBC și al BCE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consiliul guvernatorilor adoptă 
regulamentul de procedură al Consiliului 
de supraveghere, inclusiv normele privind 
mandatele președintelui și 
vicepreședintelui. Mandatul nu depășește 
cinci ani și nu poate fi reînnoit.

(7) Consiliul guvernatorilor adoptă
propriul regulament de procedură și pe cel 
al Consiliului de supraveghere și le 
publică. Regulamentul de procedură al 
Consiliului de supraveghere garantează 
un tratament egal pentru toți membrii săi. 
Acest regulament instituie dispozițiile care 
prevăd mandatul președintelui, care nu 
depășește cinci ani și nu poate fi reînnoit.

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Consiliul de supraveghere publică 
procesele sale verbale.

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Procedura de luare a deciziilor

Consiliul de supraveghere, cu majoritate 
simplă, face propuneri Consiliului 
guvernatorilor al BCE sub forma unor 
proiecte de decizie. Consiliul 
guvernatorilor poate accepta aceste 
proiecte de decizii, le poate trimite înapoi 
Consiliului de supraveghere cu observații 
sau le poate respinge. În cazul în care 
Consiliul guvernatorilor respinge 
proiectele de decizie ale Consiliului de 
supraveghere, acesta acționează cu 
majoritatea a două treimi dintre membrii 
săi cu drept de vot în conformitate cu 
articolul 10 din Statutul SEBC și al BCE. 
Un proiect de decizie se consideră adoptat, 
cu excepția cazului în care Consiliul 
guvernatorilor acționează în termen de 
trei săptămâni.

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) BCE prezintă în fiecare an (1) BCE prezintă un raport anual
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Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și Eurogrupului un raport privind 
executarea sarcinilor care îi sunt atribuite 
prin prezentul regulament.

Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei, Eurogrupului și parlamentelor 
naționale ale statelor membre participante
privind executarea sarcinilor care îi sunt 
atribuite prin prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Președintele Consiliului de 
supraveghere al BCE prezintă raportul
sus-menționat Parlamentului European și 
Eurogrupului în prezența reprezentanților 
oricărui stat membru neparticipant care 
colaborează strâns cu BCE în 
conformitate cu articolul 6.

(2) Președintele Consiliului de 
supraveghere al BCE prezintă respectivul 
raport Parlamentului European și 
Eurogrupului în prezența reprezentanților 
oricăror alte state membre participante.

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cererea Parlamentului European, 
președintele Consiliului de supraveghere 
poate fi audiat de către comisiile 
competente ale Parlamentului European
cu privire la executarea sarcinilor de 
supraveghere ale acestuia.

(3) La cererea Parlamentului European, 
președintele Consiliului de supraveghere 
participă la o audiere cu privire la 
executarea sarcinilor de supraveghere ale 
acestuia în fața comisiilor competente ale 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) BCE răspunde oral sau în scris 
întrebărilor adresate de Parlamentul 
European sau de Eurogrup.

(4) BCE răspunde oral sau în scris 
întrebărilor adresate de Parlamentul 
European sau de Consiliu.

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Căi de atac

O autoritate competentă dintr-un stat 
membru participant poate contesta o 
decizie a BCE în fața Comisiei de apel 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010. 

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul este transmis Parlamentului 
European și Consiliului. După caz, 
Comisia va face propunerile care se impun.

Raportul este transmis Parlamentului 
European și Consiliului. După caz, comisia 
face propunerile care se impun, inclusiv 
propuneri pentru integrarea tuturor 
autorităților și mecanismelor de 
supraveghere actuale într-o autoritate 
europeană unică pentru serviciile 
financiare care acoperă întregul sector.

Or. en
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