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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 12 septembrie 2012, Comisia a adoptat un pachet de propuneri în vederea creării unui 
mecanism de supraveghere unic (MSU), care conține:

 o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii 
Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de sarcinile de supraveghere 
prudențială a instituțiilor de credit (propunerea privind MSU) și

 o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu 
Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii 
Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a 
instituțiilor de credit. 

Obiectul prezentului aviz este propunerea privind ABE, al cărei scop este de a alinia 
Regulamentul în vigoare nr. 1093/2010 privind instituirea Autorității bancare europene (ABE) 
la cadrul modificat al supravegherii bancare.

Numărul și amploarea modificărilor ce vor fi aduse Regulamentului nr. 1093/2010 depinde 
însă de concepția concretă a mecanismului de supraveghere unic și de rolul pe care îl va avea 
ABE în cadrul acestui mecanism. 

 Cele două propuneri trebuie, așadar, examinate în paralel, fiind importantă prezentarea unei 
perspective globale asupra acestui pachet legislativ referitor la supravegherea bancară. 

Mecanismul de supraveghere unic și rolul ABE

Actuala criză economică și financiară a scos în evidență necesitatea unei evoluții a Uniuni 
Europene și a unei aprofundări a integrării economice și politice. 

Se consideră că, în cadrul acestui proces de avansare către o autentică uniune economică și 
monetară, este esențial să se stabilească un cadru financiar integrat - așa-numita uniune 
bancară europeană - pentru a se asigura stabilitatea sistemului financiar, a se restabili 
credibilitatea sectorului și a se promova soliditatea instituțiilor de credit.

Printre elementele-cheie ale uniunii bancare se numără un mecanism de supraveghere unic 
(MSU) găzduit de Banca Centrală Europeană, care cuprinde zona euro și este deschis tuturor 
statelor membre care nu fac parte din zona euro. BCE i se vor atribui sarcini de supraveghere 
în baza articolului 127 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 
autorizează Consiliul să încredințeze Băncii Centrale Europene, hotărând în unanimitate pe 
baza unei propuneri a Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Băncii 
Centrale Europene, „misiuni specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale 
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a instituțiilor de credit și a altor instituții financiare, cu excepția întreprinderilor de 
asigurări”.

Există mai multe motive pentru care BCE ar trebui să fie instituția răspunzătoare de 
supravegherea bancară. Astfel, în afara faptului că, prin articolul 127 alineatul (6) din TFUE, 
se autorizează atribuirea de sarcini de supraveghere BCE, raportorul pentru aviz consideră că 
implicarea BCE, având în vedere competențele sale solide în materie de stabilitate financiară, 
va contribui la îmbunătățirea credibilității și a eficacității mecanismului integrat de 
supraveghere. Pe de altă parte, băncile centrale din majoritatea statelor membre sunt 
răspunzătoare de supravegherea bancară, fiind astfel important să se valorifice această 
oportunitate de consolidare a rolului BCE de autentică bancă centrală în contextul unei 
perspective pe termen lung ce vizează realizarea unei uniuni economice și monetare mai 
strânse. În plus, această soluție are avantajul de a nu spori complexitatea structurii 
instituționale a UE, în comparație cu propunerile privind crearea în viitor a unei noi autorități 
europene răspunzătoare de supravegherea bancară.

Cu toate acestea, înființarea unui mecanism de supraveghere unic sub auspiciile Băncii 
Centrale Europene ridică unele întrebări de ordin constituțional, în special în ceea ce privește 
situația statelor membre care nu au adoptat euro dar doresc să facă parte din uniunea bancară. 

În primul rând, pentru că, întrucât prin articolul 139 din TFUE sunt excluse statele membre 
care fac obiectul unei derogări de la aplicarea articolului 132 din TFUE, se pare că orice act 
adoptat de BCE, inclusiv recomandările și avizele, se aplică numai statelor membre din zona 
euro, ceea ce ridică întrebarea dacă participarea statelor membre care nu fac parte din zona 
euro este întru totul compatibilă cu tratatul. În acest sens, la articolul 6 din propunerea privind 
MSU se precizează că statele membre care nu fac parte din zona euro vor putea iniția o 
cooperare strânsă în materie de supraveghere cu BCE, cu condiția să satisfacă anumite cerințe 
specifice. Printre acestea se numără cerința ca statele membre în cauză să se angajeze să 
garanteze că autoritățile lor competente de la nivel național vor adopta și vor respecta orice 
măsuri impuse de BCE în raport cu instituțiile lor de credit, precum și obligația de a adopta 
acte juridice la nivel național prin care să garanteze că autoritățile competente naționale 
respective sunt obligate să adopte orice măsuri impuse de BCE în raport cu instituțiile lor de 
credit. Prin urmare, respectarea actelor adoptate de BCE se face în mod voluntar, ceea ce este 
pe deplin compatibil cu dispozițiile tratatului.

Cea de a doua problemă ține de implicarea statelor membre din afara zonei euro care optează 
pentru participarea la procesul decizional. 

În acest sens, ar trebui remarcat faptul că propunerea privind MSU prevede participarea unor 
reprezentanți ai acestor state membre în activitățile consiliului de supraveghere instituit prin 
acest regulament, pentru a planifica și executa sarcinile BCE în domeniul supravegherii 
prudențiale a instituțiilor de credit. Condițiile în care aceștia iau parte la activitățile consiliului 
de supraveghere sunt incluse în cuprinsul deciziei prin care se stabilește o cooperare strânsă și 



PA\918318RO.doc 5/12 PE500.374v02-00

RO

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” (considerentul 29).  

Cu toate acestea, conform tratatelor în vigoare, consiliul de supraveghere poate fi conceput 
numai ca un organism a cărui sarcină este pregătirea, nu și luarea unor decizii finale privind 
supravegherea bancară. Consiliul guvernatorilor al BCE ar trebui să poarte răspunderea finală 
pentru deciziile sale, iar componența acestuia nu poate fi schimbată prin intermediul 
legislației secundare pentru a include guvernatorii băncilor centrale din statele membre care 
nu fac parte din zona euro. 

Pentru a depăși aceste obstacole, se impune, pe termen mediu, modificarea tratatului. O astfel 
de modificare a tratatului ar putea consta în:

 introducerea unei noi dispoziții în Statutul SEBC și al BCE, prin care consiliul de 
supraveghere să fie instituit ca organism decizional în domeniul supravegherii bancare 
sau

 modificarea articolului 283 din TFUE și a articolului 10 alineatul (1) din statut, 
prevăzându-se o componență specială a Consiliului guvernatorilor în care să fie 
reprezentate statele membre din afara zonei euro și care să fie aplicabilă pentru 
exercitarea competențelor conferite prin articolul 127 alineatul (6) din TFUE, în 
conformitate cu procedurile aplicate în cadrul funcționării ECOFIN și a Eurogrupului.

Între timp, ca soluție provizorie, statele membre din afara zonei euro vor putea participa cu 
drepturi depline și în condiții de egalitate în consiliul de supraveghere, inclusiv în ceea ce 
privește drepturile de vot. Din această perspectivă, este de asemenea important să se 
întărească, cât mai mult cu putință, rolul consiliului de supraveghere, prevăzându-se, de 
exemplu, o obligație pentru Consiliul guvernatorilor de a justifica cazurile de îndepărtare de la 
propunerile și proiectele de decizii pregătite de consiliul de supraveghere. 

De asemenea, pentru a menține și în acest caz integritatea pieței financiare unice, ABE își va 
păstra rolul și toate competențele și sarcinile sale existente: aceasta va continua să dezvolte 
cadrul de reglementare unic aplicabil tuturor statelor membre și să asigure punerea sa în 
aplicare, precum și să sporească gradul de convergență a practicilor de supraveghere pe tot 
teritoriul Uniunii. În plus, ABE ar trebui să i se încredințeze pregătirea unui ghid de 
supraveghere unic, care să completeze cadrul de reglementare unic al UE și să asigure 
consecvența supravegherii bancare. În acest scop, este esențial să se garanteze că procesul 
decizional din cadrul ABE va fi și în continuare echilibrat, iar BCE trebuie să devină o 
autoritate competentă comparabilă cu autoritățile competente ale statelor membre din afara 
zonei euro. De fapt, având în vedere faptul că este imposibil să se confere statelor membre din 
afara zonei euro care doresc să adere la mecanismul de supraveghere unic o poziție de 
egalitate în luarea deciziilor de supraveghere în cadrul BCE, eliminarea cerinței „respectă sau 
explică” ar putea fi considerată o soluție pe termen mediu, până la remedierea acestei 
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probleme printr-o modificare a tratatului, astfel încât acestor state să li se asigure o poziție 
mai echilibrată.

Din punct de vedere constituțional, ar trebui tratate în mod adecvat și problema legată de 
separarea clară între politica monetară a BCE și funcțiile sale de supraveghere, precum și cea 
legată de răspunderea democratică a noii autorități unice de supraveghere.
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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 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atribuirea unor sarcini de supraveghere 
Băncii Centrale Europene în sectorul 
bancar pentru o parte a statelor membre ale 
Uniunii nu trebuie să compromită în niciun 
fel funcționarea pieței interne în domeniul 
serviciilor financiare. Prin urmare, este 
necesar ca, în urma atribuirii sus-
menționate, să se asigure buna 
funcționare a ABE.

(4) Atribuirea unor sarcini de supraveghere 
Băncii Centrale Europene în sectorul 
bancar pentru o parte a statelor membre ale 
Uniunii nu trebuie să compromită în niciun 
fel funcționarea pieței interne în domeniul 
serviciilor financiare. ABE ar trebui, 
așadar, să își păstreze rolul și toate 
competențele și sarcinile sale existente. 
Aceasta ar trebui să dezvolte în 
continuare cadrul de reglementare unic 
aplicabil tuturor statelor membre și să 
asigure punerea sa în aplicare, precum și 
să sporească gradul de convergență a 
practicilor de supraveghere pe tot 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a asigura consecvența 
practicilor de supraveghere pe tot 
teritoriul Uniunii, ABE ar trebui să 
elaboreze și un ghid de supraveghere 
unic, care să completeze cadrul de 
reglementare unic al UE.

Or. en
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere sarcinile de 
supraveghere atribuite BCE de 
Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului 
[Regulamentul 127(6)], ABE trebuie să 
aibă capacitatea de a-și îndeplini sarcinile 
și în raport cu BCE. Pentru a garanta 
faptul că mecanismele existente de 
soluționare a dezacordurilor și de 
intervenție în situații de urgență rămân 
eficace, trebuie prevăzută o procedură 
specifică. În speță, în cazul în care BCE 
nu respectă una dintre măsurile adoptate 
de ABE pentru a soluționa un dezacord 
sau pentru a interveni într-o situație de 
urgență, BCE trebuie să aibă obligația de 
a explica motivele care stau la baza 
deciziei sale. Într-o astfel de situație, 
atunci când ABE poate adopta o decizie 
individuală adresată instituției financiare 
vizate în baza dispozițiilor prevăzute de 
legislația direct aplicabilă a Uniunii, ABE 
trebuie să procedeze astfel.

(5) Având în vedere sarcinile de 
supraveghere atribuite BCE de 
Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului 
[Regulamentul 127(6)], ABE trebuie să 
aibă capacitatea de a-și îndeplini sarcinile 
și în raport cu BCE în același mod ca față 
de alte autorități competente.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a garanta că sunt luate în 
considerare în mod adecvat interesele 
tuturor statelor membre și pentru a permite 
buna funcționare a ABE în vederea 
menținerii și extinderii pieței interne în 
domeniul serviciilor financiare,
modalitățile de vot în cadrul consiliului 
supraveghetorilor trebuie adaptate, mai ales 
în ceea ce privește deciziile adoptate de 

(6) Pentru a garanta că sunt luate în 
considerare în mod adecvat interesele 
tuturor statelor membre și pentru a permite 
buna funcționare a ABE în vederea 
menținerii și extinderii pieței interne în 
domeniul serviciilor financiare, este 
esențial să se asigure reprezentarea 
corectă a tuturor statelor membre în 
procesul decizional al ABE. Modalitățile 
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ABE cu majoritate simplă. de vot în cadrul consiliului 
supraveghetorilor trebuie adaptate, mai ales 
în ceea ce privește deciziile adoptate de 
ABE cu majoritate simplă.

Or. en

Amendamentul5
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010
Articolul 8 – alineatul 2 – litera k (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 8 alineatul (2), se adaugă 
următoarea literă:
„(k) de a elabora un ghid unic în 
domeniul supravegherii.”

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(3) Atunci când Consiliul a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (2) și în 
situații excepționale în care este necesară 
acțiunea coordonată a autorităților 
competente pentru a reacționa la evoluții 
negative care pot pune în pericol grav 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistem financiar din Uniune sau a unei 
părți a acestuia, Autoritatea poate 
adopta decizii individuale care să 
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impună autorităților competente să ia 
măsurile necesare în conformitate cu 
legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2) pentru a aborda orice astfel 
de evoluții prin garantarea faptului că 
instituțiile financiare și autoritățile 
competente îndeplinesc cerințele 
prevăzute în respectiva legislație.”

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010
Articolul 18 – alineatul 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după alineatul (3) se introduce 
următorul alineat:

eliminat

„(3a) Atunci când Autoritatea solicită 
BCE în calitate de autoritate competentă 
să ia măsurile necesare în conformitate 
cu alineatul (3), BCE dă curs solicitării 
sau, în termen de cel mult 48 de ore, 
prezintă Autorității motivele întemeiate 
care justifică nerespectarea ei.”

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 19, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Fără a aduce atingere 
competențelor prevăzute la articolul 17, 
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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 cazurile specificate în 
actele menționate la articolul 1 alineatul 
(2), 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 
alineatele (2)-(4) din prezentul articol.
În cazurile prevăzute de legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) și 
în cazul în care, pe baza unor criterii 
obiective, poate fi identificat un 
dezacord între diferite autorități
competente [...], Autoritatea poate, din 
proprie inițiativă, să sprijine autoritățile 
în efortul acestora de a ajunge la un 
acord în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatele (2)-(4).”

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010
Articolul 19 – alineatul 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La articolul 19, după alineatul (3) se 
introduce următorul alineat:

eliminat

„(3a) Atunci când Autoritatea solicită 
BCE în calitate de autoritate competentă 
să ia măsuri specifice sau să se abțină de 
la adoptarea de măsuri în conformitate cu 
alineatul (3), BCE dă curs solicitării sau, 
în termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea solicitării, prezintă Autorității 
motivele întemeiate care justifică 
nerespectarea ei.”
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