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Amendamentul 404
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

BCE sau autoritățile competente din statele 
membre participante informează Comitetul 
cu privire la orice măsură a cărei adoptare 
o impun unei instituții sau unui grup ori pe 
care o adoptă în temeiul articolului 13b din 
Regulamentul (UE) nr. [ ] al Consiliului, în 
temeiul articolului 23 alineatul (1) sau al 
articolului 24 din Directiva [ ] ori în 
temeiul articolului 104 din 
Directiva 2013/36/UE.

BCE sau autoritățile competente din statele 
membre participante, ulterior unei 
solicitări de aviz din partea BCE,
informează Comitetul cu privire la orice 
măsură a cărei adoptare o impun unei 
instituții sau unui grup ori pe care o adoptă 
în temeiul articolului 13b din 
Regulamentul (UE) nr. [ ] al Consiliului, în 
temeiul articolului 23 alineatul (1) sau al 
articolului 24 din Directiva [ ] ori în 
temeiul articolului 104 din 
Directiva 2013/36/UE.

Or. en

Amendamentul 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

BCE sau autoritățile competente din 
statele membre participante informează 
Comitetul cu privire la orice măsură a cărei 
adoptare o impun unei instituții sau unui 
grup ori pe care o adoptă în temeiul 
articolului 13b din Regulamentul (UE) 
nr. [ ] al Consiliului, în temeiul 
articolului 23 alineatul (1) sau al 
articolului 24 din Directiva [ ] ori în 
temeiul articolului 104 din 
Directiva 2013/36/UE.

BCE informează Comitetul cu privire la 
orice măsură a cărei adoptare o impun unei 
instituții sau unui grup ori pe care o adoptă 
în temeiul articolului 13b din 
Regulamentul (UE) nr. [ ] al Consiliului, în 
temeiul articolului 23 alineatul (1) sau al 
articolului 24 din Directiva [ ] ori în 
temeiul articolului 104 din 
Directiva 2013/36/UE.

Or. en
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Amendamentul 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul transmite Comisiei orice 
informație pe care a primit-o în temeiul 
primului paragraf.

eliminat

Or. en

Amendamentul 407
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la data primirii informațiilor 
menționate la alineatul (1) și fără a aduce 
atingere competențelor conferite BCE și 
autorităților competente de alte acte 
legislative ale Uniunii, Comitetul poate 
pregăti rezoluția instituției sau a grupului 
vizat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 408
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul consultă programul 
instituțional de protecție al unei instituții 
atunci când intenționează să adopte 
măsuri de intervenție timpurie. Comitetul 
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intervine numai dacă un program 
instituțional de protecție nu poate 
împiedica intrarea în criză a instituției 
sale membre.

Or. en

Amendamentul 409
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul are competența: (3) Comitetul consultă instituția în cauză 
sau programul instituțional de protecție 
atunci când intenționează să adopte 
măsuri de intervenție timpurie. Comitetul 
are competența de a adopta următoarele 
măsuri numai dacă instituția se confruntă 
sau este susceptibilă de a se confrunta cu 
dificultăți majore sau dacă un program 
instituțional de protecție nu poate 
împiedica intrarea în criză a unei instituții 
membre:

Or. en

Amendamentul 410
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) BCE sau autoritatea competentă și 
Comitetul asigură consecvența dintre 
măsura suplimentară menționată la 
alineatul (4) și orice acțiune a Comitetului 
care vizează pregătirea rezoluției în temeiul 
alineatul (2).

(5) BCE sau autoritatea competentă și 
Comitetul asigură consecvența dintre 
măsura suplimentară menționată la 
alineatul (4) și orice acțiune a Comitetului 
care vizează pregătirea rezoluției în temeiul 
alineatul (2) și se asigură că nu sunt 
discriminatorii în ceea ce privește statele 
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membre sau entitățile din statele membre 
care nu participă.

Or. en

Amendamentul 411
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când acționează, în sfera 
responsabilităților lor, în cadrul procedurii 
de rezoluție prevăzute la articolul 16, 
Comisia și Comitetul țin seama de 
obiectivele rezoluției și aleg instrumentele 
și competențele care, în opinia lor, sunt 
cele mai în măsură să atingă obiectivele 
relevante pentru fiecare situație în parte.

(1) Atunci când acționează, în sfera 
responsabilităților lor, în cadrul procedurii 
de rezoluție prevăzute la articolul 16, 
Comitetul ține seama de obiectivele 
rezoluției și alege instrumentele și 
competențele care, în opinia sa, sunt cele 
mai în măsură să atingă obiectivele 
relevante pentru fiecare situație în parte.

Or. en

Amendamentul 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când acționează, în sfera 
responsabilităților lor, în cadrul procedurii 
de rezoluție prevăzute la articolul 16, 
Comisia și Comitetul țin seama de 
obiectivele rezoluției și aleg instrumentele 
și competențele care, în opinia lor, sunt 
cele mai în măsură să atingă obiectivele 
relevante pentru fiecare situație în parte.

(1) Atunci când acționează, în sfera 
responsabilităților lor, în cadrul procedurii 
de rezoluție prevăzute la articolul 16, 
Comitetul ține seama de obiectivele 
rezoluției și alege instrumentele și 
competențele care, în opinia sa, sunt cele 
mai în măsură să atingă obiectivele 
relevante pentru fiecare situație în parte.

Or. en
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Amendamentul 413
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele rezoluției menționate la 
alineatul (1) sunt următoarele:

Obiectivele rezoluției menționate la 
alineatul (1) sunt stabilite la articolul 26 
din Directiva privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare [ ].

Or. en

Justificare

Obiectivele rezoluției sunt definite în Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare, prin urmare reproducerea textului directivei respective în prezentul articol este 
inutilă.

Amendamentul 414
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea continuității funcțiilor 
critice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 415
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea continuității funcțiilor 
critice;

(a) asigurarea continuității funcțiilor 
bancare de bază;



PE521.793v01-00 8/166 AM\1007249RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 416
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) evitarea efectelor negative 
semnificative asupra stabilității 
financiare, inclusiv prevenirea 
contagiunii, și menținerea disciplinei pe 
piață;

eliminat

Or. en

Amendamentul 417
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) evitarea efectelor negative 
semnificative asupra stabilității financiare, 
inclusiv prevenirea contagiunii, și 
menținerea disciplinei pe piață;

(b) evitarea efectelor negative
semnificative asupra stabilității financiare 
în primul rând la nivel național, 
prevenirea contagiunii și menținerea 
disciplinei pe piață;

Or. en

Amendamentul 418
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) evitarea efectelor negative 
semnificative asupra stabilității financiare, 
inclusiv prevenirea contagiunii, și 
menținerea disciplinei pe piață;

(b) evitarea efectelor negative 
semnificative asupra stabilității financiare, 
economice și sociale, inclusiv prevenirea 
contagiunii, și menținerea disciplinei pe 
piață;

Or. en

Justificare

Înainte de a adopta o decizie, Comisia, dar și Comitetul atunci când face o recomandare 
Comisiei ar trebui să examineze și să ia în considerare pe deplin impactul negativ asupra 
economiei reale și asupra situației sociale a fiecărui stat membru în care își desfășoară 
activitatea un grup. În special, ar trebui examinat rolul pe care îl are orice filială sau 
sucursală în ceea ce privește creditele acordate persoanelor naturale și IMM-urilor, precum 
și în ceea ce privește furnizorul de locuri de muncă.

Amendamentul 419
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) protejarea fondurilor publice prin 
reducerea la minimum a dependenței de 
sprijinul financiar public extraordinar;

eliminat

Or. en

Amendamentul 420
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) protejarea depunătorilor care intră 
sub incidența Directivei 94/19/CE și a 

eliminat



PE521.793v01-00 10/166 AM\1007249RO.doc

RO

investitorilor aflați sub incidența 
Directivei 97/9/CE21.
__________________
21 Directiva 97/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
3 martie 1997 privind sistemele de 
compensare pentru investitori, JO L 084, 
26.3.1997, p. 22.

Or. en

Amendamentul 421
Nuno Melo

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) protejarea depunătorilor care intră sub 
incidența Directivei 94/19/CE și a 
investitorilor aflați sub incidența 
Directivei 97/9/CE21.

(d) protejarea depunătorilor, indiferent de 
natura și valoarea depozitelor și a 
investitorilor aflați sub incidența 
Directivei 97/9/CE21.

__________________ __________________
21 Directiva 97/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 martie 1997 
privind sistemele de compensare pentru 
investitori, JO L 084, 26.3.1997, p. 22.

21 Directiva 97/9/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 3 martie 1997 
privind sistemele de compensare pentru 
investitori, JO L 084, 26.3.1997, p. 22.

Or. pt

Amendamentul 422
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) protejarea depunătorilor care intră sub 
incidența Directivei 94/19/CE și a 
investitorilor aflați sub incidența 

(d) protejarea depunătorilor care intră sub 
incidența Directivei 94/19/CE și a 
investitorilor aflați sub incidența 



AM\1007249RO.doc 11/166 PE521.793v01-00

RO

Directivei 97/9/CE21. Directivei 97/9/CE21 și reducerea la 
minimum a impactului asupra tuturor 
celorlalți depunători.

__________________ __________________
21 Directiva 97/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 martie 1997 
privind sistemele de compensare pentru 
investitori, JO L 084, 26.3.1997, p. 22.

21 Directiva 97/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 martie 1997 
privind sistemele de compensare pentru 
investitori, JO L 084, 26.3.1997, p. 22.

Or. en

Amendamentul 423
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) protejarea depunătorilor care intră sub 
incidența Directivei 94/19/CE și a 
investitorilor aflați sub incidența 
Directivei 97/9/CE21.

(d) protejarea depunătorilor care intră sub 
incidența Directivei 94/19/CE;

__________________
21 Directiva 97/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
3 martie 1997 privind sistemele de
compensare pentru investitori, JO L 084, 
26.3.1997, p. 22.

Or. en

Amendamentul 424
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) contribuirea la o creștere economică 
durabilă și echilibrată;
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Or. en

Justificare

Este posibil ca băncile care sunt prea mari pentru a intra în criză să crească volatilitatea 
economică pe timp de criză. Prin urmare, dezavantajele băncilor care au atins o dimensiune 
critică sunt mai mari decât beneficiile lor economice.

Amendamentul 425
Nuno Melo

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) luarea în considerare, în special, a 
garantării tuturor depozitelor persoanelor 
fizice, indiferent de natura și valoarea lor, 
ținând seama de faptul că posibila 
atribuire a lor către acțiunile din lanțul de 
gestionare a trezoreriei, cu precădere de 
către întreprinderi, fundații, organizații 
caritabile și altele, plata salariilor, 
materiile prime, serviciile, costurile fiscale 
și administrative determină în mod 
inevitabil un impact economic, financiar, 
social, al muncii și fiscal insuportabil, în 
cazul creditelor în scopuri de rezoluție 
bancară.

Or. pt

Amendamentul 426
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când urmăresc obiectivele 
menționate anterior, Comisia și Comitetul 
depun eforturi pentru a evita distrugerea 
inutilă de valori și a reduce la minimum

Atunci când urmăresc obiectivele 
menționate anterior, Comisia și Comitetul 
depun eforturi pentru a reduce la minimum 
costul rezoluției și acționează mai degrabă 
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costul rezoluției. în interesul general global decât în 
interesul acționarilor și al creditorilor.

Or. en

Amendamentul 427
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când urmăresc obiectivele
menționate anterior, Comisia și Comitetul 
depun eforturi pentru a evita distrugerea 
inutilă de valori și a reduce la minimum 
costul rezoluției.

Atunci când urmăresc aceste obiective, 
Comitetul depun eforturi pentru a evita 
distrugerea inutilă de valori și a reduce la 
minimum costul rezoluției fără a 
discrimina direct sau indirect niciun stat 
membru sau grup de state membre.

Or. en

Amendamentul 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când urmăresc obiectivele 
menționate anterior, Comisia și Comitetul 
depun eforturi pentru a evita distrugerea 
inutilă de valori și a reduce la minimum 
costul rezoluției.

Atunci când urmăresc obiectivele 
menționate anterior, Comitetul depun 
eforturi pentru a evita distrugerea inutilă de 
valori și a reduce la minimum costul 
rezoluției.

Or. en

Amendamentul 429
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia evaluează obiectivele 
menționate la alineatul (2) în funcție de 
natura și de circumstanțele proprii 
fiecărui caz.

eliminat

Or. en

Amendamentul 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia evaluează obiectivele 
menționate la alineatul (2) în funcție de 
natura și de circumstanțele proprii 
fiecărui caz.

eliminat

Or. en

Amendamentul 431
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia evaluează obiectivele 
menționate la alineatul (2) în funcție de 
natura și de circumstanțele proprii fiecărui 
caz.

(3) Comisia și Comitetul evaluează 
obiectivele menționate la alineatul (2) în 
funcție de natura și de circumstanțele 
proprii fiecărui caz.

Or. en
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Amendamentul 432
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia evaluează obiectivele 
menționate la alineatul (2) în funcție de 
natura și de circumstanțele proprii fiecărui 
caz.

(3) Comitetul și Comisia evaluează 
obiectivele menționate la alineatul (2) în 
funcție de natura și de circumstanțele 
proprii fiecărui caz.

Or. en

Amendamentul 433
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia evaluează obiectivele 
menționate la alineatul (2) în funcție de 
natura și de circumstanțele proprii fiecărui 
caz.

(3) Comitetul și Comisia evaluează 
obiectivele menționate la alineatul (2) în 
funcție de natura și de circumstanțele 
proprii fiecărui caz.

Or. en

Amendamentul 434
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când acționează în cadrul 
procedurii de rezoluție prevăzute la 
articolul 16, Comisia și Comitetul iau toate 
măsurile necesare pentru a garanta că 
procedurile de rezoluție se desfășoară în 
conformitate cu următoarele principii:

(1) Atunci când acționează în cadrul 
procedurii de rezoluție prevăzute la 
articolul 16, Comitetul ia toate măsurile 
necesare pentru a garanta că procedurile de 
rezoluție se desfășoară în conformitate cu 
principiile prevăzute la articolul 29 din 
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Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare [ ].

Or. en

Justificare

Principiile generale care reglementează rezoluția sunt prevăzute în Directiva privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, prin urmare reproducerea textului directivei 
respective în prezentul articol este inutilă.

Amendamentul 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când acționează în cadrul 
procedurii de rezoluție prevăzute la 
articolul 16, Comisia și Comitetul iau toate 
măsurile necesare pentru a garanta că 
procedurile de rezoluție se desfășoară în 
conformitate cu următoarele principii:

(1) Atunci când acționează în cadrul 
procedurii de rezoluție prevăzute la 
articolul 16, Comitetul ia toate măsurile 
necesare pentru a garanta că procedurile de 
rezoluție se desfășoară în conformitate cu 
principiile prevăzute în Directiva privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare.

Or. en

Amendamentul 436
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când acționează în cadrul 
procedurii de rezoluție prevăzute la 
articolul 16, Comisia și Comitetul iau toate 
măsurile necesare pentru a garanta că 
procedurile de rezoluție se desfășoară în 
conformitate cu următoarele principii:

(1) Atunci când acționează în cadrul 
procedurii de rezoluție prevăzute la 
articolul 16, autoritățile naționale 
competente și Comitetul iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că procedurile de 
rezoluție se desfășoară în conformitate cu 
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următoarele principii:

Or. en

Amendamentul 437
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acționarii instituției aflate în rezoluție 
sunt primii care suportă pierderi;

eliminat

Or. en

Amendamentul 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acționarii instituției aflate în rezoluție 
sunt primii care suportă pierderi;

eliminat

Or. en

Amendamentul 439
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creditorii instituției aflate în rezoluție 
sunt următorii plasați, după acționari, în 
asumarea pierderilor, în conformitate cu 
ordinea priorității creanțelor acestora, 

eliminat
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stabilită la articolul 15;

Or. en

Amendamentul 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creditorii instituției aflate în rezoluție 
sunt următorii plasați, după acționari, în 
asumarea pierderilor, în conformitate cu 
ordinea priorității creanțelor acestora, 
stabilită la articolul 15;

eliminat

Or. en

Amendamentul 441
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cadrele de conducere ale instituției 
aflate în rezoluție sunt înlocuite, cu 
excepția cazurilor în care menținerea 
acestora, în totalitate sau în parte, în 
funcție de circumstanțe, se consideră 
necesară pentru atingerea obiectivelor 
rezoluției;

eliminat

Or. en

Amendamentul 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt



AM\1007249RO.doc 19/166 PE521.793v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cadrele de conducere ale instituției 
aflate în rezoluție sunt înlocuite, cu 
excepția cazurilor în care menținerea 
acestora, în totalitate sau în parte, în 
funcție de circumstanțe, se consideră 
necesară pentru atingerea obiectivelor 
rezoluției;

eliminat

Or. en

Amendamentul 443
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în condițiile respectării garanțiilor 
procedurale, persoanele fizice și entitățile 
sunt trase la răspundere pentru intrarea 
în criză a instituției aflate în rezoluție, în 
funcție de responsabilitatea fiecăreia, 
conferită de dreptul intern;

eliminat

Or. en

Amendamentul 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în condițiile respectării garanțiilor 
procedurale, persoanele fizice și entitățile 
sunt trase la răspundere pentru intrarea 
în criză a instituției aflate în rezoluție, în 

eliminat
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funcție de responsabilitatea fiecăreia, 
conferită de dreptul intern;

Or. en

Amendamentul 445
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creditorii din aceeași categorie sunt 
tratați în mod egal;

eliminat

Or. en

Amendamentul 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creditorii din aceeași categorie sunt 
tratați în mod egal;

eliminat

Or. en

Amendamentul 447
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) niciun creditor nu trebuie să suporte 
pierderi mai mari decât pierderile pe care 
le-ar fi suportat dacă entitatea menționată 

eliminat
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la articolul 2 ar fi fost lichidată printr-o 
procedură obișnuită de insolvență.

Or. en

Amendamentul 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) niciun creditor nu trebuie să suporte 
pierderi mai mari decât pierderile pe care 
le-ar fi suportat dacă entitatea menționată 
la articolul 2 ar fi fost lichidată printr-o 
procedură obișnuită de insolvență.

eliminat

Or. en

Amendamentul 449
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cadrele de conducere ale instituției 
aflate în rezoluție oferă întreaga asistența 
necesară pentru atingerea obiectivelor de 
rezoluție;

Or. en

Justificare

Unele dintre principiile prevăzute în Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare nu au fost incluse. Pentru a prevedea norme uniforme de rezoluție pentru întreaga 
piață unică, se dorește să se asigure armonizarea în cea mai mare măsură posibilă cu 
Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare.
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Amendamentul 450
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) sunt investigate în detaliu cauzele și 
responsabilitatea pentru intrarea în criză 
a instituției aflate în rezoluție;

Or. en

Justificare

Unele dintre principiile prevăzute în Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare nu au fost incluse. Pentru a prevedea norme uniforme de rezoluție pentru întreaga 
piață unică, se dorește să se asigure armonizarea în cea mai mare măsură posibilă cu 
Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare.

Amendamentul 451
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) creanțele depunătorilor sunt protejate 
în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Unele dintre principiile prevăzute în Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare nu au fost incluse. Pentru a prevedea norme uniforme de rezoluție pentru întreaga 
piață unică, se dorește să se asigure armonizarea în cea mai mare măsură posibilă cu 
Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare.

Amendamentul 452
Sławomir Nitras
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) măsurile de rezoluție se iau în 
conformitate cu garanțiile prevăzute în 
prezenta directivă [ ];

Or. en

Justificare

Unele dintre principiile prevăzute în Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare nu au fost incluse. Pentru a prevedea norme uniforme de rezoluție pentru întreaga 
piață unică, se dorește să se asigure armonizarea în cea mai mare măsură posibilă cu 
Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare.

Amendamentul 453
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o instituție este o 
entitate care aparține unui grup, Comisia, 
dacă este cazul, și Comitetul aplică 
instrumentele de rezoluție și își exercită 
competențele de rezoluție într-un mod 
care să reducă la minimum impactul
asupra altor entități din grup și asupra 
grupului ca întreg, precum și efectele 
negative asupra stabilității financiare în 
Uniune și, în special, în statele membre în 
care grupul își desfășoară activitatea.

eliminat

Or. en

Amendamentul 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o instituție este o 
entitate care aparține unui grup, Comisia, 
dacă este cazul, și Comitetul aplică 
instrumentele de rezoluție și își exercită 
competențele de rezoluție într-un mod 
care să reducă la minimum impactul 
asupra altor entități din grup și asupra 
grupului ca întreg, precum și efectele 
negative asupra stabilității financiare în 
Uniune și, în special, în statele membre în 
care grupul își desfășoară activitatea.

eliminat

Or. en

Amendamentul 455
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o instituție este o 
entitate care aparține unui grup, Comisia, 
dacă este cazul, și Comitetul aplică 
instrumentele de rezoluție și își exercită 
competențele de rezoluție într-un mod care 
să reducă la minimum impactul asupra 
altor entități din grup și asupra grupului ca 
întreg, precum și efectele negative asupra 
stabilității financiare în Uniune și, în 
special, în statele membre în care grupul își 
desfășoară activitatea.

(2) În cazul în care o instituție este o 
entitate care aparține unui grup, 
autoritățile naționale competente, dacă 
este cazul, și Comitetul aplică 
instrumentele de rezoluție și își exercită 
competențele de rezoluție într-un mod care 
să reducă la minimum impactul asupra 
altor entități din grup și asupra grupului ca 
întreg, precum și efectele negative asupra 
stabilității financiare în Uniune și, în 
special, în statele membre în care grupul își 
desfășoară activitatea.

Or. en

Amendamentul 456
Robert Goebbels
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o instituție este o 
entitate care aparține unui grup, Comisia, 
dacă este cazul, și Comitetul aplică 
instrumentele de rezoluție și își exercită 
competențele de rezoluție într-un mod care 
să reducă la minimum impactul asupra 
altor entități din grup și asupra grupului ca 
întreg, precum și efectele negative asupra 
stabilității financiare în Uniune și, în 
special, în statele membre în care grupul își 
desfășoară activitatea.

(2) În cazul în care o instituție este o 
entitate care aparține unui grup, Comisia, 
dacă este cazul, și Comitetul aplică 
instrumentele de rezoluție și își exercită 
competențele de rezoluție într-un mod care 
să reducă la minimum impactul asupra 
altor entități din grup și asupra grupului ca 
întreg, precum și efectele negative asupra 
stabilității financiare, economice și sociale
în Uniune și, în special, în statele membre 
în care grupul își desfășoară activitatea.

Or. en

Justificare

Înainte de a adopta o decizie, Comisia, dar și Comitetul atunci când face o recomandare 
Comisiei ar trebui să examineze și să ia în considerare pe deplin impactul negativ asupra 
economiei reale și asupra situației sociale a fiecărui stat membru în care își desfășoară 
activitatea un grup. În special, ar trebui examinat rolul pe care îl are orice filială sau 
sucursală în ceea ce privește creditele acordate persoanelor naturale și IMM-urilor, precum 
și în ceea ce privește furnizorul de locuri de muncă.

Amendamentul 457
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care o instituție aparține 
unui program instituțional de protecție, 
Comitetul aplică instrumentele de 
rezoluție și își exercită competențele de 
rezoluție numai dacă programul 
instituțional de protecție nu poate 
împiedica intrarea în criză a instituției 
sale membre.

Or. en
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Amendamentul 458
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care unei entități 
menționate la articolul 2 i se aplică 
instrumentul de vânzare a activității, 
instrumentul băncii-punte sau 
instrumentul de separare a activelor, se 
consideră că entitatea respectivă face 
obiectul unei proceduri de faliment sau al 
unei proceduri asemănătoare de 
insolvență în sensul articolului 5 
alineatul (1) din Directiva 2001/23/CE22.

eliminat

__________________
22 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în 
cazul transferului de întreprinderi, unități 
sau părți de întreprinderi sau unități, 
JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendamentul 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care unei entități 
menționate la articolul 2 i se aplică 
instrumentul de vânzare a activității, 
instrumentul băncii-punte sau 
instrumentul de separare a activelor, se
consideră că entitatea respectivă face 

eliminat
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obiectul unei proceduri de faliment sau al 
unei proceduri asemănătoare de 
insolvență în sensul articolului 5 
alineatul (1) din Directiva 2001/23/CE22.
__________________
22 Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în 
cazul transferului de întreprinderi, unități 
sau părți de întreprinderi sau unități, 
JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendamentul 460
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o instituție financiară în cazul 
în care condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite în ceea ce 
privește atât instituția financiară, cât și 
întreprinderea-mamă.

(1) BCE inițiază o măsură de rezoluție în 
legătură cu o instituție financiară în cazul 
în care condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite și în 
conformitate cu articolul 28 din Directiva 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare [ ] în ceea ce privește atât 
instituția financiară, cât și întreprinderea-
mamă.

Or. en

Justificare

Rezoluția instituțiilor financiare și a întreprinderii-mamă este prevăzută în Directiva privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, prin urmare reproducerea textului directivei 
respective în prezentul articol este inutilă.

Amendamentul 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o instituție financiară în cazul 
în care condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite în ceea ce 
privește atât instituția financiară, cât și 
întreprinderea-mamă.

(1) Comitetul ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o instituție financiară în cazul 
în care condițiile prevăzute în Directiva 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare sunt îndeplinite în ceea ce privește 
atât instituția financiară, cât și 
întreprinderea-mamă.

Or. en

Amendamentul 462
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o instituție financiară în cazul 
în care condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite în ceea ce 
privește atât instituția financiară, cât și 
întreprinderea-mamă.

(1) Autoritățile naționale competente iau
o măsură de rezoluție în legătură cu o 
instituție financiară în cazul în care 
condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite în ceea ce 
privește atât instituția financiară, cât și 
întreprinderea-mamă.

Or. en

Amendamentul 463
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o instituție financiară în cazul 

(1) Comisia, pe baza unui proiect de 
decizie elaborat de Comitet, ia o măsură de 
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în care condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite în ceea ce 
privește atât instituția financiară, cât și 
întreprinderea-mamă.

rezoluție în legătură cu o instituție 
financiară în cazul în care condițiile 
specificate la articolul 16 alineatul (2) sunt 
îndeplinite în ceea ce privește atât instituția 
financiară, cât și întreprinderea-mamă.

Or. en

Amendamentul 464
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o instituție financiară în cazul 
în care condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite în ceea ce 
privește atât instituția financiară, cât și 
întreprinderea-mamă.

(1) Comisia și Comitetul iau o măsură de 
rezoluție în legătură cu o instituție 
financiară în cazul în care condițiile 
specificate la articolul 16 alineatul (2) sunt 
îndeplinite în ceea ce privește atât instituția 
financiară, cât și întreprinderea-mamă.

Or. en

Amendamentul 465
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o întreprindere-mamă 
menționată la articolul 2 litera (b) în 
cazul în care condițiile specificate la 
articolul 16 alineatul (2) sunt îndeplinite 
în ceea ce privește atât întreprinderea-
mamă respectivă, cât și una sau mai 
multe filiale care sunt instituții.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o întreprindere-mamă 
menționată la articolul 2 litera (b) în cazul 
în care condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite în ceea ce 
privește atât întreprinderea-mamă 
respectivă, cât și una sau mai multe filiale 
care sunt instituții.

(2) Comitetul ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o întreprindere-mamă 
menționată la articolul 2 litera (b) în cazul 
în care condițiile prevăzute în Directiva 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare sunt îndeplinite în ceea ce privește 
atât întreprinderea-mamă respectivă, cât și 
una sau mai multe filiale care sunt 
instituții.

Or. en

Amendamentul 467
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o întreprindere-mamă 
menționată la articolul 2 litera (b) în cazul 
în care condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite în ceea ce 
privește atât întreprinderea-mamă 
respectivă, cât și una sau mai multe filiale 
care sunt instituții.

(2) Autoritățile naționale competente iau
o măsură de rezoluție în legătură cu o 
întreprindere-mamă menționată la 
articolul 2 litera (b) în cazul în care 
condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite în ceea ce 
privește atât întreprinderea-mamă 
respectivă, cât și una sau mai multe filiale 
care sunt instituții.

Or. en

Amendamentul 468
Elisa Ferreira
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia ia o măsură de rezoluție în 
legătură cu o întreprindere-mamă 
menționată la articolul 2 litera (b) în cazul 
în care condițiile specificate la articolul 16 
alineatul (2) sunt îndeplinite în ceea ce 
privește atât întreprinderea-mamă 
respectivă, cât și una sau mai multe filiale 
care sunt instituții.

(2) Comisia și Comitetul iau o măsură de 
rezoluție în legătură cu o întreprindere-
mamă menționată la articolul 2 litera (b) în 
cazul în care condițiile specificate la 
articolul 16 alineatul (2) sunt îndeplinite în 
ceea ce privește atât întreprinderea-mamă 
respectivă, cât și una sau mai multe filiale 
care sunt instituții.

Or. en

Amendamentul 469
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2) și fără a aduce atingere 
faptului că o întreprindere-mamă s-ar 
putea să nu îndeplinească condițiile 
stabilite la articolul 16 alineatul (2), 
Comisia poate lua măsuri de rezoluție cu 
privire la întreprinderea-mamă în cauză 
atunci când una sau mai multe filiale care 
sunt instituții îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 16 alineatul (2), iar 
măsurile cu privire la întreprinderea-
mamă în cauză sunt necesare pentru 
rezoluția uneia sau a mai multor filiale 
care sunt instituții ori pentru rezoluția 
grupului ca întreg.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2) și fără a aduce atingere 
faptului că o întreprindere-mamă s-ar 
putea să nu îndeplinească condițiile 
stabilite la articolul 16 alineatul (2), 
Comisia poate lua măsuri de rezoluție cu 
privire la întreprinderea-mamă în cauză 
atunci când una sau mai multe filiale care 
sunt instituții îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 16 alineatul (2), iar 
măsurile cu privire la întreprinderea-
mamă în cauză sunt necesare pentru 
rezoluția uneia sau a mai multor filiale 
care sunt instituții ori pentru rezoluția 
grupului ca întreg.

eliminat

Or. en

Amendamentul 471
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2) și fără a aduce atingere 
faptului că o întreprindere-mamă s-ar putea 
să nu îndeplinească condițiile stabilite la 
articolul 16 alineatul (2), Comisia poate
lua măsuri de rezoluție cu privire la 
întreprinderea-mamă în cauză atunci când 
una sau mai multe filiale care sunt instituții 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 16 alineatul (2), iar măsurile cu 
privire la întreprinderea-mamă în cauză 
sunt necesare pentru rezoluția uneia sau a 

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2) și fără a aduce atingere 
faptului că o întreprindere-mamă s-ar putea 
să nu îndeplinească condițiile stabilite la 
articolul 16 alineatul (2), autoritățile 
naționale competente pot lua măsuri de 
rezoluție cu privire la întreprinderea-mamă 
în cauză atunci când una sau mai multe 
filiale care sunt instituții îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul 16 
alineatul (2), iar măsurile cu privire la 
întreprinderea-mamă în cauză sunt 
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mai multor filiale care sunt instituții ori 
pentru rezoluția grupului ca întreg.

necesare pentru rezoluția uneia sau a mai 
multor filiale care sunt instituții ori pentru 
rezoluția grupului ca întreg.

Or. en

Amendamentul 472
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2) și fără a aduce atingere 
faptului că o întreprindere-mamă s-ar putea 
să nu îndeplinească condițiile stabilite la 
articolul 16 alineatul (2), Comisia poate lua 
măsuri de rezoluție cu privire la 
întreprinderea-mamă în cauză atunci când 
una sau mai multe filiale care sunt instituții 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 16 alineatul (2), iar măsurile cu 
privire la întreprinderea-mamă în cauză 
sunt necesare pentru rezoluția uneia sau a 
mai multor filiale care sunt instituții ori 
pentru rezoluția grupului ca întreg.

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2) și fără a aduce atingere 
faptului că o întreprindere-mamă s-ar putea 
să nu îndeplinească condițiile stabilite la 
articolul 16 alineatul (2), Comisia și 
Comitetul pot lua măsuri de rezoluție cu 
privire la întreprinderea-mamă în cauză 
atunci când una sau mai multe filiale care 
sunt instituții îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 16 alineatul (2), iar 
măsurile cu privire la întreprinderea-mamă 
în cauză sunt necesare pentru rezoluția 
uneia sau a mai multor filiale care sunt 
instituții ori pentru rezoluția grupului ca 
întreg.

Or. en

Amendamentul 473
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate 
în rezoluție și fără a aduce atingere 
pasivelor excluse din sfera de aplicare a 

Statele membre se asigură că, atunci când 
aplică instrumentul de recapitalizare, 
autoritățile de rezoluție își utilizează 
competențele de ajustare pentru 
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instrumentului de recapitalizare internă 
în temeiul articolului 24 alineatul (3), 
Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare 
pentru depreciere și de conversie a 
creanțelor, respectând decizia Comisiei și 
aplicând o ordine de prioritate inversă 
ordinii următoare, care este utilizată în 
procedurile obișnuite de insolvență:

depreciere și de conversie în conformitate 
cerințele prevăzute la articolul 43 din 
Directiva de instituire a unui cadru 
pentru redresarea și rezoluția instituțiilor 
de credit și a întreprinderilor de investiții.

Or. de

Amendamentul 474
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a 
instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul articolului 24 alineatul (3), 
Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie a creanțelor,
respectând decizia Comisiei și aplicând o 
ordine de prioritate inversă ordinii 
următoare, care este utilizată în 
procedurile obișnuite de insolvență:

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a
instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul articolului 24 alineatul (3), 
Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie, în conformitate 
cu articolul 43 din Directivă [ ] care 
instituie un cadru pentru redresarea și 
rezoluția instituțiilor de credit și a 
întreprinderilor de investiții:

Or. en

Amendamentul 475
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a 
instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul articolului 24 alineatul (3), 
Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie a creanțelor,
respectând decizia Comisiei și aplicând o 
ordine de prioritate inversă ordinii 
următoare, care este utilizată în 
procedurile obișnuite de insolvență:

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a 
instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul articolului 24 alineatul (3), 
Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie a creanțelor,
aplicând Directiva privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare [ ].

Or. en

Justificare

Ordinea de prioritate a creanțelor este prevăzută în Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare, prin urmare reproducerea textului directivei respective în prezentul 
articol este inutilă.

Amendamentul 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a 
instrumentului de recapitalizare internă 
în temeiul articolului 24 alineatul (3), 
Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie a creanțelor, 
respectând decizia Comisiei și aplicând o 
ordine de prioritate inversă ordinii 

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție, Comitetul și autoritățile naționale 
de rezoluție din statele membre 
participante își exercită competențele de 
ajustare pentru depreciere și de conversie a 
creanțelor, aplicând ordinea prevăzută în 
Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare.
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următoare, care este utilizată în 
procedurile obișnuite de insolvență:

Or. en

Amendamentul 477
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a 
instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul articolului 24 alineatul (3), 
Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie a creanțelor, 
respectând decizia Comisiei și aplicând o 
ordine de prioritate inversă ordinii 
următoare, care este utilizată în 
procedurile obișnuite de insolvență:

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a 
instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul articolului 24 alineatul (3), 
Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie, respectând 
decizia autorităților naționale competente, 
în conformitate cu articolul 43 din 
Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare.

Or. en

Amendamentul 478
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a 
instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul articolului 24 alineatul (3), 

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a 
instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul articolului 24 alineatul (3), 
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Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie a creanțelor, 
respectând decizia Comisiei și aplicând o 
ordine de prioritate inversă ordinii 
următoare, care este utilizată în procedurile 
obișnuite de insolvență:

Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie a creanțelor, 
respectând decizia Comisiei și a 
Comitetului și aplicând o ordine de 
prioritate inversă ordinii următoare, care 
este utilizată în procedurile obișnuite de 
insolvență:

Or. en

Amendamentul 479
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a 
instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul articolului 24 alineatul (3), 
Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie a creanțelor, 
respectând decizia Comisiei și aplicând o 
ordine de prioritate inversă ordinii 
următoare, care este utilizată în procedurile 
obișnuite de insolvență:

Atunci când aplică instrumentul de 
recapitalizare internă unei instituții aflate în 
rezoluție și fără a aduce atingere pasivelor 
excluse din sfera de aplicare a 
instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul articolului 24 alineatul (3), 
Comitetul și autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante 
își exercită competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie a creanțelor, 
respectând decizia Comisiei, bazată pe un 
proiect de decizie elaborat de Comitet, și 
aplicând o ordine de prioritate inversă 
ordinii următoare, care este utilizată în 
procedurile obișnuite de insolvență:

Or. en

Amendamentul 480
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creanțele legate de depozitele eligibile
și creanțele aferente schemelor de 
garantare a depozitelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 481
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creanțele legate de depozitele eligibile 
și creanțele aferente schemelor de 
garantare a depozitelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 482
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creanțele legate de depozitele eligibile 
și creanțele aferente schemelor de 
garantare a depozitelor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 483
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creanțele legate de depozitele eligibile 
și creanțele aferente schemelor de 
garantare a depozitelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creanțele legate de depozitele eligibile 
și creanțele aferente schemelor de 
garantare a depozitelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 485
Nuno Melo

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creanțele legate de depozitele eligibile 
și creanțele aferente schemelor de 
garantare a depozitelor;

(a) creanțele eligibile, depozitele care nu 
sunt excluse în temeiul articolului 12 
literele (d) și (da);

Or. pt

Amendamentul 486
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creanțele legate de depozitele eligibile 
și creanțele aferente schemelor de 
garantare a depozitelor;

(a) creanțele legate de depozitele eligibile;

Or. en

Justificare

Schemele de garantare a depozitelor nu ar trebui să fie incluse în finanțarea rezoluției.

Amendamentul 487
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creanțele care nu sunt garantate și 
nici privilegiate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 488
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creanțele care nu sunt garantate și 
nici privilegiate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 489
Werner Langen
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Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creanțele care nu sunt garantate și 
nici privilegiate;

eliminat

Or. de

Amendamentul 490
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creanțele care nu sunt garantate și 
nici privilegiate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creanțele care nu sunt garantate și 
nici privilegiate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 492
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) creanțele subordonate, altele decât 
cele menționate la literele (d)-(f);

eliminat

Or. en

Amendamentul 493
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) creanțele subordonate, altele decât 
cele menționate la literele (d)-(f);

eliminat

Or. en

Amendamentul 494
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) creanțele subordonate, altele decât 
cele menționate la literele (d)-(f);

eliminat

Or. de

Amendamentul 495
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) creanțele subordonate, altele decât 
cele menționate la literele (d)-(f);

eliminat

Or. en

Amendamentul 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) creanțele subordonate, altele decât 
cele menționate la literele (d)-(f);

eliminat

Or. en

Amendamentul 497
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creanțele cadrelor superioare de 
conducere și ale directorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 498
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creanțele cadrelor superioare de 
conducere și ale directorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 499
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creanțele cadrelor superioare de 
conducere și ale directorilor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 500
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creanțele cadrelor superioare de 
conducere și ale directorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creanțele cadrelor superioare de 
conducere și ale directorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 502
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creanțele legate de instrumentele 
suplimentare de rangul 1 și de rangul 2;

eliminat

Or. en

Amendamentul 503
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creanțele legate de instrumentele 
suplimentare de rangul 1 și de rangul 2;

eliminat

Or. en

Amendamentul 504
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creanțele legate de instrumentele 
suplimentare de rangul 1 și de rangul 2;

eliminat

Or. de

Amendamentul 505
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creanțele legate de instrumentele 
suplimentare de rangul 1 și de rangul 2;

eliminat

Or. en

Amendamentul 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creanțele legate de instrumentele 
suplimentare de rangul 1 și de rangul 2;

eliminat

Or. en

Amendamentul 507
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) creanțele legate de instrumentele de 
capital comun de rangul 1.

eliminat

Or. en

Amendamentul 508
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) creanțele legate de instrumentele de 
capital comun de rangul 1.

eliminat

Or. en

Amendamentul 509
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) creanțele legate de instrumentele de 
capital comun de rangul 1.

eliminat

Or. de

Amendamentul 510
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) creanțele legate de instrumentele de 
capital comun de rangul 1.

eliminat

Or. en

Amendamentul 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) creanțele legate de instrumentele de 
capital comun de rangul 1.

eliminat

Or. en

Amendamentul 512
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pornește de la litera (f) și se termină cu 
litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 513
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – subparagraful 1



AM\1007249RO.doc 49/166 PE521.793v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pornește de la litera (f) și se termină cu 
litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 514
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pornește de la litera (f) și se termină cu 
litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pornește de la litera (f) și se termină cu 
litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 516
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care BCE sau o autoritate
națională de rezoluție estimează că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (2) literele (a) și (b) cu privire la 
una dintre entitățile menționate la 
articolul 2, aceasta comunică fără întârziere 
Comisiei și Comitetului acea constatare.

(1) În cazul în care o autoritate
competentă, inclusiv BCE, estimează că 
sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (2) literele (a) și (b) cu privire la 
una dintre entitățile menționate la 
articolul 2, aceasta comunică fără întârziere 
Comisiei și Comitetului acea constatare.

Comunicarea menționată în paragraful 
anterior poate fi realizată în urma unei 
solicitări de evaluare din partea 
Comitetului sau a autorității naționale de 
rezoluție, dacă oricare dintre ele 
consideră că există un motiv să considere 
că o instituție se confruntă sau este 
susceptibilă de a se confrunta cu 
dificultăți majore.
Comunicarea menționată la primul 
paragraf are loc după consultarea 
Comitetului și a autorității naționale de 
rezoluție.

Or. en

Amendamentul 517
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care BCE sau o autoritate 
națională de rezoluție estimează că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (2) literele (a) și (b) cu privire la 
una dintre entitățile menționate la 
articolul 2, aceasta comunică fără 
întârziere Comisiei și Comitetului acea 
constatare.

(1) În cazul în care BCE, din proprie 
inițiativă sau în urma unei notificări 
primite de la o autoritate națională de 
rezoluție, decide că sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la alineatul (2) 
literele (a) și (b) cu privire la una dintre 
entitățile menționate la articolul 2, aceasta 
notifică fără întârziere Comisiei și 
Comitetului acea decizie.

Or. en
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Amendamentul 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care BCE sau o autoritate 
națională de rezoluție estimează că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (2) literele (a) și (b) cu privire la 
una dintre entitățile menționate la 
articolul 2, aceasta comunică fără întârziere 
Comisiei și Comitetului acea constatare.

(1) În cazul în care BCE estimează că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (2) literele (a) și (b) cu privire la 
una dintre entitățile menționate la 
articolul 2, aceasta comunică fără întârziere 
Comitetului acea constatare.

Or. en

Amendamentul 519
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care BCE sau o autoritate 
națională de rezoluție estimează că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (2) literele (a) și (b) cu privire la 
una dintre entitățile menționate la 
articolul 2, aceasta comunică fără întârziere 
Comisiei și Comitetului acea constatare.

(1) În cazul în care BCE estimează că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (2) literele (a) și (b) cu privire la 
una dintre entitățile menționate la 
articolul 2, aceasta comunică fără întârziere 
Comisiei și Comitetului acea constatare.

Or. en

Amendamentul 520
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care BCE sau o autoritate
națională de rezoluție estimează că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul
(2) literele (a) și (b) cu privire la una dintre 
entitățile menționate la articolul 2, aceasta 
comunică fără întârziere Comisiei și 
Comitetului acea constatare.

(1) În cazul în care BCE sau autoritatea
națională competentă, astfel cum este 
definită la [articolul 2 alineatul (20) din 
Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare] estimează că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul
(2) literele (a) și (b) cu privire la una dintre 
entitățile menționate la articolul 2, aceasta 
comunică fără întârziere Comisiei și 
Comitetului acea constatare.

Or. nl

Amendamentul 521
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care BCE sau o autoritate 
națională de rezoluție estimează că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (2) literele (a) și (b) cu privire la 
una dintre entitățile menționate la 
articolul 2, aceasta comunică fără întârziere 
Comisiei și Comitetului acea constatare.

(1) În cazul în care BCE sau o autoritate 
națională de rezoluție, ulterior unei 
solicitări de aviz din partea BCE,
estimează că sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (b) 
cu privire la una dintre entitățile 
menționate la articolul 2, aceasta comunică 
fără întârziere Comisiei și Comitetului acea 
constatare.

Or. en

Amendamentul 522
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care BCE sau o autoritate 
națională de rezoluție estimează că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (2) literele (a) și (b) cu privire la 
una dintre entitățile menționate la 
articolul 2, aceasta comunică fără întârziere 
Comisiei și Comitetului acea constatare.

(1) În cazul în care BCE sau o autoritate 
națională de rezoluție, după consultarea 
BCE, estimează că sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la alineatul (2) 
literele (a) și (b) cu privire la una dintre 
entitățile menționate la articolul 2, aceasta 
comunică fără întârziere Comisiei și 
Comitetului acea constatare.

Or. en

Amendamentul 523
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul elaborează și adoptă toate 
deciziile sale aferente procedurii de 
rezoluție în cadrul sesiunii sale executive, 
în conformitate cu articolul 50.

Or. en

Amendamentul 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La primirea unei comunicări în 
temeiul alineatului (1) sau din proprie 
inițiativă, Comitetul evaluează dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(2) BCE evaluează dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

Or. en
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Amendamentul 525
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La primirea unei comunicări în temeiul 
alineatului (1) sau din proprie inițiativă, 
Comitetul evaluează dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

(2) Comitetul sau Comisia poate, de 
asemenea, solicita o evaluare din partea 
unei autorități naționale de rezoluție sau 
a BCE. La primirea unei notificări în 
temeiul alineatului (1), Comitetul 
realizează o evaluare pentru a verifica 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La primirea unei comunicări în temeiul 
alineatului (1) sau din proprie inițiativă,
Comitetul evaluează dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

(2) La primirea unei comunicări în temeiul 
alineatului (1), Comitetul evaluează în 
cadrul sesiunii sale executive dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 527
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) entitatea se confruntă sau este (a) entitatea se confruntă sau este 
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susceptibilă de a se confrunta cu dificultăți 
majore;

susceptibilă de a se confrunta cu dificultăți 
majore, în special din cauza lipsei 
fondurilor sau lichidităților proprii;

Or. en

Amendamentul 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) având în vedere calendarul și alte 
circumstanțe relevante, nu există nicio 
perspectivă rezonabilă ca apariția unei 
situații de dificultate majoră pentru 
entitatea respectivă să poată fi împiedicată 
în timp util prin eventuale măsuri 
alternative, din sectorul privat sau de 
supraveghere (inclusiv prin măsuri de 
intervenție timpurie sau prin ajustarea 
pentru depreciere ori conversia elementelor 
de capital în conformitate cu articolul 14) 
întreprinse în legătură cu acea entitate;

(b) având în vedere calendarul și alte 
circumstanțe relevante, nu există nicio 
perspectivă rezonabilă ca apariția unei 
situații de dificultate majoră pentru 
entitatea respectivă să poată fi împiedicată 
în timp util prin eventuale măsuri 
alternative, din sectorul privat, inclusiv 
măsuri adoptate de sistemul de garantare 
a depozitelor sau a instituției, sau de 
supraveghere (inclusiv prin măsuri de 
intervenție timpurie sau prin ajustarea 
pentru depreciere ori conversia elementelor 
de capital în conformitate cu articolul 14) 
întreprinse în legătură cu acea entitate sau 
prin măsuri de rezoluție a instituției de 
către autoritățile de rezoluție;

Or. de

Amendamentul 529
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) având în vedere calendarul și alte 
circumstanțe relevante, nu există nicio 
perspectivă rezonabilă ca apariția unei 

(b) având în vedere calendarul și alte 
circumstanțe relevante, nu există nicio 
perspectivă rezonabilă ca apariția unei 
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situații de dificultate majoră pentru 
entitatea respectivă să poată fi împiedicată 
în timp util prin eventuale măsuri 
alternative, din sectorul privat sau de 
supraveghere (inclusiv prin măsuri de 
intervenție timpurie sau prin ajustarea 
pentru depreciere ori conversia elementelor 
de capital în conformitate cu articolul 14) 
întreprinse în legătură cu acea entitate;

situații de dificultate majoră pentru 
entitatea respectivă să poată fi împiedicată 
în timp util prin eventuale măsuri 
alternative, din sectorul privat (inclusiv 
măsuri adoptate prin schemele de 
garantare a depozitelor sau prin 
programul instituțional de protecție) sau 
de supraveghere (inclusiv prin măsuri de 
intervenție timpurie sau prin ajustarea 
pentru depreciere ori conversia elementelor 
de capital în conformitate cu articolul 14) 
întreprinse în legătură cu acea entitate;

Or. en

Justificare

Conceptul explicit de scheme de garantare a depozitelor sau de program instituțional de 
protecție ca măsuri alternative din sectorul privat reflectă articolul 27 alineatul (1) litera (b) 
din versiunea de directivă privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare care a fost 
votată în cadrul ECON. Astfel de mecanisme de solidaritate s-au dovedit a fi eficiente în 
unele state membre și, prin urmare, ar trebui să se ofere posibilitatea de a fi recunoscute 
înainte de adoptarea de măsuri în temeiul mecanismului unic de rezoluție.

Amendamentul 530
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) având în vedere calendarul și alte 
circumstanțe relevante, nu există nicio 
perspectivă rezonabilă ca apariția unei 
situații de dificultate majoră pentru 
entitatea respectivă să poată fi împiedicată 
în timp util prin eventuale măsuri 
alternative, din sectorul privat sau de 
supraveghere (inclusiv prin măsuri de 
intervenție timpurie sau prin ajustarea 
pentru depreciere ori conversia elementelor 
de capital în conformitate cu articolul 14) 
întreprinse în legătură cu acea entitate;

(b) având în vedere calendarul și alte 
circumstanțe relevante, nu există nicio 
perspectivă rezonabilă ca apariția unei 
situații de dificultate majoră pentru 
entitatea respectivă să poată fi împiedicată 
în timp util prin eventuale măsuri 
alternative, din sectorul privat (inclusiv 
măsuri adoptate prin schemele de 
garantare a depozitelor sau prin 
programul instituțional de protecție) sau 
de supraveghere (inclusiv prin măsuri de 
intervenție timpurie sau prin ajustarea 
pentru depreciere ori conversia elementelor 
de capital în conformitate cu articolul 14) 
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întreprinse în legătură cu acea entitate;

Or. en

Amendamentul 531
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) având în vedere calendarul și alte 
circumstanțe relevante, nu există nicio 
perspectivă rezonabilă ca apariția unei 
situații de dificultate majoră pentru 
entitatea respectivă să poată fi împiedicată 
în timp util prin eventuale măsuri 
alternative, din sectorul privat sau de 
supraveghere (inclusiv prin măsuri de 
intervenție timpurie sau prin ajustarea 
pentru depreciere ori conversia elementelor 
de capital în conformitate cu articolul 14) 
întreprinse în legătură cu acea entitate;

(b) având în vedere calendarul și alte 
circumstanțe relevante, nu există nicio 
perspectivă rezonabilă ca apariția unei 
situații de dificultate majoră pentru 
entitatea respectivă să poată fi împiedicată 
în timp util printr-un programul 
instituțional de protecție, prin eventuale 
măsuri alternative, din sectorul privat sau 
de supraveghere (inclusiv prin măsuri de 
intervenție timpurie sau prin ajustarea 
pentru depreciere ori conversia elementelor 
de capital în conformitate cu articolul 14) 
întreprinse în legătură cu acea entitate;

Or. en

Amendamentul 532
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când, la inițiativa sa, 
Comitetul face această evaluare, el 
analizează dacă condițiile stabilite la 
alineatul (2) literele (a) și (b) sunt 
îndeplinite în ceea ce privește entitatea 
menționată la articolul 2, în strânsă 
consultare și cooperare cu BCE sau 
autoritatea națională competentă.
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Or. nl

Amendamentul 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) [...] eliminat

Or. en

Justificare

Prevăzut în Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare.

Amendamentul 534
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se necesită un sprijin financiar public 
extraordinar, cu excepția cazului în care, 
pentru a se remedia o perturbare gravă a 
economiei unui stat membru și pentru a se 
menține stabilitatea financiară, respectivul 
sprijin financiar se acordă sub una din 
următoarele forme:

(d) se necesită un sprijin financiar public, 
cu excepția cazului în care, pentru a se 
remedia o perturbare gravă a economiei 
unui stat membru și pentru a se menține 
stabilitatea financiară, respectivul sprijin 
financiar se acordă sub una din următoarele 
forme:

Or. en

Amendamentul 535
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1– litera g – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o injecție de fonduri proprii sau 
achiziționarea de elemente de capital la 
prețuri și în condiții care nu conferă un 
avantaj entității, în cazul în care, la 
momentul acordării sprijinului public, nu 
se aplică nici circumstanțele menționate 
la alineatul (2) literele (a), (b) și (c), nici 
circumstanțele menționate la articolul 14.

eliminat

Or. de

Amendamentul 536
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul alineatului (2) litera (c), o 
măsură de rezoluție este considerată de 
interes public dacă atinge, prin mijloace 
proporționale, cel puțin unul dintre 
obiectivele rezoluției menționate la 
articolul 12, în timp ce lichidarea entității 
conform procedurii obișnuite de insolvență 
nu ar fi permis atingerea acestor obiective 
în aceeași măsură.

(4) În sensul alineatului (2) litera (c), o 
măsură de rezoluție este considerată de 
interes public dacă atinge, prin mijloace 
proporționale, cel puțin unul dintre 
obiectivele rezoluției menționate la 
articolul 12, în timp ce lichidarea entității 
conform procedurii obișnuite de insolvență 
nu ar fi permis atingerea acestor obiective 
în aceeași măsură. Prin urmare, 
instrumentele de rezoluție ar trebui 
aplicate numai instituțiilor importante din 
punct de vedere sistemic, atunci când este 
necesar pentru a atinge obiectivele de 
stabilitate financiară generală.

Or. en

Amendamentul 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul recomandă Comisiei ca 
entitatea să fie supusă procedurii de 
rezoluție. Recomandarea cuprinde cel 
puțin următoarele elemente:

eliminat

(a) recomandarea ca entitatea să fie 
supusă procedurii de rezoluție;
(b) cadrul instrumentelor de rezoluție 
menționate la articolul 19 alineatul (3);
(c) cadrul privind utilizarea fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție în 
conformitate cu articolul 71.

Or. en

Amendamentul 538
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul recomandă Comisiei ca
entitatea să fie supusă procedurii de 
rezoluție. Recomandarea cuprinde cel 
puțin următoarele elemente:

(5) În cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul supune entitatea procedurii de 
rezoluție. Comitetul stabilește cel puțin 
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 539
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul recomandă Comisiei ca entitatea 
să fie supusă procedurii de rezoluție. 
Recomandarea cuprinde cel puțin 
următoarele elemente:

(5) În cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul recomandă autorităților
naționale competente ca entitatea să fie 
supusă procedurii de rezoluție. 
Recomandarea cuprinde cel puțin 
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 540
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul recomandă Comisiei ca
entitatea să fie supusă procedurii de 
rezoluție. Recomandarea cuprinde cel 
puțin următoarele elemente:

(5) În cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul propune Comisiei un proiect de 
decizie potrivit căruia entitatea să fie 
supusă procedurii de rezoluție. Proiectul 
de decizie cuprinde cel puțin următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 541
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul recomandă Comisiei ca entitatea 
să fie supusă procedurii de rezoluție.
Recomandarea cuprinde cel puțin 

(5) În cazul în care constată că sunt 
îndeplinite toate condițiile stabilite la 
alineatul (2), Comitetul recomandă 
Comisiei ca entitatea să fie supusă 
procedurii de rezoluție. Recomandarea 
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următoarele elemente: cuprinde cel puțin următoarele elemente:

Or. nl

Amendamentul 542
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care sunt îndeplinite toate
condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul recomandă Comisiei ca entitatea 
să fie supusă procedurii de rezoluție. 
Recomandarea cuprinde cel puțin 
următoarele elemente:

(5) În cazul în care este îndeplinită una 
dintre condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul recomandă Comisiei ca entitatea 
să fie supusă procedurii de rezoluție. 
Recomandarea cuprinde cel puțin 
următoarele elemente: 

Or. en

Justificare

Măsurile de rezoluție ar trebui să fie cât mai rapide și mai simple cu putință.

Amendamentul 543
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) recomandarea ca entitatea să fie 
supusă procedurii de rezoluție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 544
Sari Essayah
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cadrul privind utilizarea fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție în 
conformitate cu articolul 71.

eliminat

Or. en

Justificare

Utilizarea fondului nu ar intra în domeniul de aplicare al mandatului privind cât mai puține 
costuri.

Amendamentul 545
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea 
Comitetului menționată la alineatul (5), 
dacă este sau nu oportun ca entitatea în 
cauză să fie supusă procedurii de 
rezoluție, pronunțându-se totodată asupra
cadrului instrumentelor de rezoluție care 
trebuie aplicate în ceea ce privește 
entitatea în cauză, precum și asupra 
utilizării fondului pentru a sprijini 
măsura de rezoluție. Comisia poate 
decide, din proprie inițiativă, să supună o 
entitate unei proceduri de rezoluție în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile menționate la alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea 
Comitetului menționată la alineatul (5), 
dacă este sau nu oportun ca entitatea în 
cauză să fie supusă procedurii de 
rezoluție, pronunțându-se totodată asupra 
cadrului instrumentelor de rezoluție care 
trebuie aplicate în ceea ce privește 
entitatea în cauză, precum și asupra 
utilizării fondului pentru a sprijini 
măsura de rezoluție. Comisia poate 
decide, din proprie inițiativă, să supună o 
entitate unei proceduri de rezoluție în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile menționate la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este clar ceea ce presupune caracterul urgent al situației în care Comisia poate adopta 
măsuri și nici nu este clar dacă este oportun să se confere o astfel de competență Comisiei.

Amendamentul 547
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 

eliminat
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alineatul (1) sau recomandarea 
Comitetului menționată la alineatul (5), 
dacă este sau nu oportun ca entitatea în 
cauză să fie supusă procedurii de 
rezoluție, pronunțându-se totodată asupra 
cadrului instrumentelor de rezoluție care 
trebuie aplicate în ceea ce privește 
entitatea în cauză, precum și asupra 
utilizării fondului pentru a sprijini 
măsura de rezoluție. Comisia poate 
decide, din proprie inițiativă, să supună o 
entitate unei proceduri de rezoluție în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile menționate la alineatul (2).

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. de

Amendamentul 548
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea 
Comitetului menționată la alineatul (5), 
dacă este sau nu oportun ca entitatea în 
cauză să fie supusă procedurii de 
rezoluție, pronunțându-se totodată asupra 
cadrului instrumentelor de rezoluție care 
trebuie aplicate în ceea ce privește 
entitatea în cauză, precum și asupra 
utilizării fondului pentru a sprijini 
măsura de rezoluție. Comisia poate 
decide, din proprie inițiativă, să supună o 
entitate unei proceduri de rezoluție în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile menționate la alineatul (2).

eliminat



PE521.793v01-00 66/166 AM\1007249RO.doc

RO

(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Or. en

Justificare

Comisia nu are niciun rol principal în procedura de rezoluție și nu ia nicio decizie referitoare 
la rezoluția unei instituții de credit. Prin urmare, Comisia nu decide dacă o entitate trebuie 
supusă procedurii de rezoluție din cauză că reprezintă o depășire a competențelor sale.

Amendamentul 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea
Comitetului menționată la alineatul (5), 
dacă este sau nu oportun ca entitatea în 
cauză să fie supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care trebuie
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. 
Comisia poate decide, din proprie 
inițiativă, să supună o entitate unei 
proceduri de rezoluție în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile 
menționate la alineatul (2).

(6) În cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile stabilite la alineatul (2) și ținând 
seama de caracterul urgent al situației, 
BCE decide, din proprie inițiativă sau 
luând în considerare eventuala 
recomandare a Comitetului, dacă este sau 
nu oportun ca entitatea în cauză să fie 
supusă procedurii de rezoluție. Comitetul 
se pronunță asupra cadrului instrumentelor 
de rezoluție care sunt aplicate în ceea ce 
privește entitatea în cauză, precum și 
asupra utilizării fondului pentru a sprijini 
măsura de rezoluție.

Or. en

Justificare

Ca urmare a poziției ECON față de Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare, autorității competente (astfel BCE în cadrul mecanismului unic de supraveghere) îi 
revine sarcina de a iniția rezoluția.



AM\1007249RO.doc 67/166 PE521.793v01-00

RO

Amendamentul 550
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea 
Comitetului menționată la alineatul (5), 
dacă este sau nu oportun ca entitatea în 
cauză să fie supusă procedurii de 
rezoluție, pronunțându-se totodată asupra 
cadrului instrumentelor de rezoluție care 
trebuie aplicate în ceea ce privește 
entitatea în cauză, precum și asupra 
utilizării fondului pentru a sprijini măsura 
de rezoluție. Comisia poate decide, din 
proprie inițiativă, să supună o entitate 
unei proceduri de rezoluție în cazul în 
care sunt îndeplinite toate condițiile 
menționate la alineatul (2).

(6) La primirea proiectului de decizie din 
partea Comitetului, Comisia decide să 
adopte proiectul de decizie, pronunțându-
se totodată asupra cadrului instrumentelor 
de rezoluție care sunt aplicate în ceea ce 
privește entitatea în cauză, precum și, dacă 
este cazul, asupra utilizării fondului pentru 
a sprijini măsura de rezoluție. Comisia 
poate solicita Comitetului să își 
revizuiască proiectul de decizie.

Or. en

Amendamentul 551
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea
Comitetului menționată la alineatul (5),
dacă este sau nu oportun ca entitatea în 

(6) Pe baza recomandării Comitetului, 
menționată la alineatul (5) și ținând seama 
de informațiile menționate la alineatul (1), 
Comisia evaluează dacă condițiile 
prevăzute la alineatul (2) litera (c) și 
decide dacă să introducă sau nu entitatea 
în proces de rezoluție. În ceea ce privește 
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cauză să fie supusă procedurii de 
rezoluție, pronunțându-se totodată asupra 
cadrului instrumentelor de rezoluție care 
trebuie aplicate în ceea ce privește entitatea 
în cauză, precum și asupra utilizării 
fondului pentru a sprijini măsura de 
rezoluție. Comisia poate decide, din 
proprie inițiativă, să supună o entitate 
unei proceduri de rezoluție în cazul în 
care sunt îndeplinite toate condițiile 
menționate la alineatul (2).

condițiile de la alineatul (2) literele (a) și 
(b), Comisia aprobă evaluarea
Comitetului și, după caz, a BCE sau a 
autorității naționale competente în 
temeiul alineatului (1). Pe baza 
recomandării deciziei Comitetului,
menționată la alineatul (5), Comisia
urmează să aplice cadrul pentru 
instrumentele de rezoluție care trebuie 
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție.

Dacă Comisia dorește să ia în considerare 
recomandarea prezentată de Comitet de a 
nu participa sau de a participa într-un 
mod diferit, trimite recomandarea înapoi 
Comitetului, explicând de ce nu a 
aprobat-o sau își justifică modificările 
planificate, după caz. Comisia poate 
specifica termenul în care Comitetul poate 
schimba recomandarea inițială pe baza 
modificărilor propuse de Comisie pentru a 
o retrimite Comisiei;
În cazul în care, după expirarea perioadei 
stabilite de către Comisie, nu a modificat 
recomandarea trimisă sau a modificat 
recomandarea însă în neconcordanță cu 
modificările Comisiei, Comisia decide, în 
temeiul alineatului (6) primul paragraf, 
dacă aprobă modificările sau respinge 
recomandarea, după cum consideră 
oportun. Cu excepția unor situații de 
urgență justificate, Comitetul, în termen 
de cel puțin cinci zile lucrătoare, ia în 
considerare modificările Comisiei.
La primirea unei notificări menționate la 
alineatul (1), Comisia stabilește un 
termen-limită pentru Comitet pentru a 
face o recomandare în sensul alineatului 
(5). Dacă Comitetul prezintă o 
recomandare în această perioadă, el poate 
la inițiativa sa, Comisia poate adopta o 
decizie în temeiul alineatului (6) primul 
paragraf.

Or. nl
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Amendamentul 552
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea 
Comitetului menționată la alineatul (5), 
dacă este sau nu oportun ca entitatea în 
cauză să fie supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care trebuie
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. 
Comisia poate decide, din proprie 
inițiativă, să supună o entitate unei 
proceduri de rezoluție în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile 
menționate la alineatul (2).

(6) Comisia decide, în urma recomandării 
transmise de Comitet în temeiul 
alineatului (5) al prezentului articol, dacă 
este sau nu oportun ca entitatea în cauză să 
fie supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care sunt
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini o măsură de rezoluție. În 
cazul în care Comisia intenționează să nu 
adopte recomandarea transmisă de 
Comitet sau să o adopte cu modificări, 
retrimite recomandarea Comitetului, 
explicând motivul pentru care nu 
intenționează să o adopte sau, dacă este 
cazul, explicând motivele 
amendamentelor dorite. Comisia poate 
stabili un termen în care Comitetul poate 
să își modifice recomandarea inițială pe 
baza amendamentelor propuse de Comisie 
și să o retransmită Comisiei. Cu excepția 
cazurilor corespunzător justificate, 
Comitetul are la dispoziție cel puțin cinci 
zile lucrătoare în care să examineze 
amendamentele propuse de Comisie.

Or. en

Amendamentul 553
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea
Comitetului menționată la alineatul (5), 
dacă este sau nu oportun ca entitatea în 
cauză să fie supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care trebuie
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. 
Comisia poate decide, din proprie 
inițiativă, să supună o entitate unei 
proceduri de rezoluție în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile 
menționate la alineatul (2).

(6) Comisia decide, în urma recomandării 
Comitetului menționată la alineatul (5) și 
după consultarea BCE și a autorităților 
naționale competente, dacă este sau nu 
oportun ca entitatea în cauză să fie supusă 
procedurii de rezoluție, pronunțându-se 
totodată asupra cadrului instrumentelor de 
rezoluție care sunt aplicate în ceea ce 
privește entitatea în cauză, precum și 
asupra utilizării fondului pentru a sprijini 
măsura de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 554
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea 
Comitetului menționată la alineatul (5),
dacă este sau nu oportun ca entitatea în 
cauză să fie supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care trebuie
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. 
Comisia poate decide, din proprie 

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide dacă este sau nu 
oportun ca entitatea în cauză să fie supusă 
procedurii de rezoluție, pronunțându-se 
totodată asupra cadrului instrumentelor de 
rezoluție care sunt aplicate în ceea ce 
privește entitatea în cauză, precum și 
asupra utilizării fondului pentru a sprijini 
măsura de rezoluție. Comisia poate decide, 
din proprie inițiativă, să supună o entitate 
unei proceduri de rezoluție în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile menționate 
la alineatul (2).
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inițiativă, să supună o entitate unei 
proceduri de rezoluție în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile menționate la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 555
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, luând în 
considerare eventuala comunicare
menționată la alineatul (1) sau 
recomandarea Comitetului menționată la 
alineatul (5), dacă este sau nu oportun ca 
entitatea în cauză să fie supusă procedurii 
de rezoluție, pronunțându-se totodată 
asupra cadrului instrumentelor de 
rezoluție care trebuie aplicate în ceea ce 
privește entitatea în cauză, precum și 
asupra utilizării fondului pentru a sprijini 
măsura de rezoluție. Comisia poate 
decide, din proprie inițiativă, să supună o 
entitate unei proceduri de rezoluție în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile menționate la alineatul (2).

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, luând în 
considerare comunicarea menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea Comitetului 
menționată la alineatul (5), dacă este sau 
nu oportun ca entitatea în cauză să fie 
supusă procedurii de rezoluție.

Or. en

Justificare

It is not appropriate to provide the Commission with the power to initiate resolution on its 
own, without recommendation from the Board, since the Board is going to be the authority 
with comprehensive expertise, responsible for drawing up resolution plans and participating 
in ongoing supervision of the banking sector. Providing the Commission with a powers is 
particularly controversial in the case envisaged in Article 16 (7), as winding down of an 
entity under national insolvency law triggers directly the DGS (in its pay-box function) and 
may in consequence impinge fiscal responsibilities of a Member State where the entity is 
present.
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Amendamentul 556
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea Comitetului 
menționată la alineatul (5), dacă este sau 
nu oportun ca entitatea în cauză să fie 
supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care trebuie
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. 
Comisia poate decide, din proprie 
inițiativă, să supună o entitate unei 
proceduri de rezoluție în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile 
menționate la alineatul (2).

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea Comitetului 
menționată la alineatul (5), dacă este sau 
nu oportun ca entitatea în cauză să fie 
supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care sunt
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. În 
cazul în care Comisia intenționează să nu 
adopte recomandarea transmisă de 
Comitet sau să o adopte cu modificări, 
retrimite recomandarea Comitetului, 
explicând motivul pentru care nu 
intenționează să o adopte sau, dacă este 
cazul, explicând motivele 
amendamentelor dorite. Comisia poate 
stabili un termen în care Comitetul poate 
să își modifice recomandarea inițială pe 
baza amendamentelor propuse de Comisie 
și să o retransmită Comisiei. Dacă, la 
expirarea termenului stabilit de Comisie, 
Comitetul nu a transmis o recomandare 
modificată sau a transmis o recomandare 
modificată care nu are o formulare 
consecventă cu amendamentele propuse 
de Comisie, Comisia poate adopta decizia 
sa în temeiul alineatului anterior, cu 
amendamentele pe care le consideră 
relevante, sau poate respinge 
recomandarea.

Or. en
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Amendamentul 557
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea Comitetului 
menționată la alineatul (5), dacă este sau 
nu oportun ca entitatea în cauză să fie 
supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care trebuie
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. 
Comisia poate decide, din proprie 
inițiativă, să supună o entitate unei 
proceduri de rezoluție în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile menționate la 
alineatul (2).

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, autoritățile naționale competente 
decid, din proprie inițiativă sau luând în 
considerare eventuala comunicare 
menționată la alineatul (1) sau 
recomandarea Comitetului menționată la 
alineatul (5), dacă este sau nu oportun ca 
entitatea în cauză să fie supusă procedurii 
de rezoluție, pronunțându-se totodată 
asupra cadrului instrumentelor de rezoluție 
care sunt aplicate în ceea ce privește 
entitatea în cauză, precum și asupra 
utilizării fondului pentru a sprijini măsura 
de rezoluție. Autoritățile naționale 
competente pot decide, din proprie 
inițiativă, să supună o entitate unei 
proceduri de rezoluție în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile menționate la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 558
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea Comitetului 
menționată la alineatul (5), dacă este sau 

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea Comitetului 
menționată la alineatul (5), dacă este sau 



PE521.793v01-00 74/166 AM\1007249RO.doc

RO

nu oportun ca entitatea în cauză să fie 
supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care trebuie
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. 
Comisia poate decide, din proprie 
inițiativă, să supună o entitate unei 
proceduri de rezoluție în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile menționate la 
alineatul (2).

nu oportun ca entitatea în cauză să fie 
supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care sunt
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. 
Comisia poate decide, din proprie 
inițiativă, să supună o entitate unei 
proceduri de rezoluție în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile menționate la 
alineatul (2). Cu excepția cazurilor 
corespunzător justificate, Comitetul are la 
dispoziție cel puțin cinci zile lucrătoare în 
care să examineze amendamentele 
propuse de Comisie.

Or. en

Amendamentul 559
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Decizia Comisiei se adresează 
Comitetului. În cazul în care Comisia
decide să nu supună entitatea procedurii de 
rezoluție, deoarece nu este îndeplinită 
condiția prevăzută la alineatul (2) litera (c), 
entitatea în cauză este lichidată în 
conformitate cu legislația națională în 
materie de insolvență.

(7) Decizia Comisiei se adresează 
Comitetului. În cazul în care Comisia, 
după consultarea BCE și a autorităților 
naționale competente, intenționează să 
decidă să nu supună entitatea procedurii de 
rezoluție, deoarece nu este îndeplinită 
condiția prevăzută la alineatul (2) litera (c), 
se consultă cu autoritate națională de 
rezoluție a statului membru participant în 
care își are sediul entitatea. În cazul în 
care autoritate națională de rezoluție 
consideră că proiectul de decizie a 
Comisiei și eventuala lichidare în 
conformitate cu legislația internă ar avea 
consecințe negative grave asupra 
stabilității financiare, a economiei și a 
sistemului social, notifică în mod 
corespunzător obiecțiile sale Comisiei, 
explicând în detaliu prejudiciul pe care 
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decizia l-ar putea cauza. Autoritate 
națională de rezoluție sugerează soluții 
alternative. Comisia examinează în mod 
corespunzător argumentele și soluțiile 
alternative propuse de autoritate 
națională de rezoluție. În cazul în care 
Comisia stabilește în cadrul unei decizii 
motivate că entitatea nu urmează să fie 
supusă procedurii de rezoluție, entitatea în 
cauză este lichidată în conformitate cu 
legislația națională în materie de 
insolvență.

Or. en

Justificare

Orice decizie a Comisiei, în special din proprie inițiativă, de a supune o bancă lichidării, are 
implicații economice și sociale (de exemplu, nivelul ocupării forței de muncă, efectul asupra 
publicului larg, efectele de contagiune asupra IMM-urilor) într-un stat membru. O astfel de 
decizie afectează și schema națională de garantare a depozitelor și, în final, finanțele publice 
(în contextul garanției de stat implicite prevăzute în Directiva privind schemele de garantare 
a depozitelor). Prin urmare, o astfel de decizie nu poate fi luată din propria inițiativă a 
Comisiei, ci trebuie să fie luată în strânsă cooperare cu statul membru în cauză..

Amendamentul 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Decizia Comisiei se adresează 
Comitetului. În cazul în care Comisia
decide să nu supună entitatea procedurii de 
rezoluție, deoarece nu este îndeplinită 
condiția prevăzută la alineatul (2) litera (c), 
entitatea în cauză este lichidată în 
conformitate cu legislația națională în 
materie de insolvență.

(7) Decizia BCE și a Comitetului se 
adresează autorităților naționale de 
rezoluție. În cazul în care BCE decide să 
nu supună entitatea procedurii de rezoluție, 
deoarece nu este îndeplinită condiția 
prevăzută la alineatul (2) litera (c), 
entitatea în cauză este lichidată în 
conformitate cu legislația națională în 
materie de insolvență.

Or. en
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Amendamentul 561
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Decizia Comisiei se adresează
Comitetului. În cazul în care Comisia
decide să nu supună entitatea procedurii de 
rezoluție, deoarece nu este îndeplinită 
condiția prevăzută la alineatul (2) litera (c), 
entitatea în cauză este lichidată în 
conformitate cu legislația națională în 
materie de insolvență.

(7) În cazul în care Comitetul decide să nu 
supună entitatea procedurii de rezoluție, 
deoarece nu este îndeplinită condiția 
prevăzută la alineatul (2) litera (c), 
entitatea în cauză este lichidată în 
conformitate cu legislația națională în 
materie de insolvență.

Or. en

Amendamentul 562
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Decizia Comisiei se adresează 
Comitetului. În cazul în care Comisia 
decide să nu supună entitatea procedurii de 
rezoluție, deoarece nu este îndeplinită 
condiția prevăzută la alineatul (2) litera (c), 
entitatea în cauză este lichidată în 
conformitate cu legislația națională în 
materie de insolvență.

(7) Decizia autorităților naționale 
competente se adresează Comitetului. În 
cazul în care Comisia decide să nu supună 
entitatea procedurii de rezoluție, deoarece 
nu este îndeplinită condiția prevăzută la 
alineatul (2) litera (c), entitatea în cauză 
este lichidată în conformitate cu legislația 
națională în materie de insolvență.

Or. en

Amendamentul 563
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 7



AM\1007249RO.doc 77/166 PE521.793v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Decizia Comisiei se adresează 
Comitetului. În cazul în care Comisia 
decide să nu supună entitatea procedurii de 
rezoluție, deoarece nu este îndeplinită 
condiția prevăzută la alineatul (2) litera (c), 
entitatea în cauză este lichidată în 
conformitate cu legislația națională în 
materie de insolvență.

(7) Decizia Comisiei se adresează 
Comitetului. În cazul în care Comisia 
decide să nu supună entitatea procedurii de 
rezoluție, deoarece nu este îndeplinită 
condiția prevăzută la alineatul (2) litera (c), 
entitatea în cauză este lichidată în cadrul 
măsurilor adoptate de sistemele naționale 
de rezoluție sau de garantare a depozitelor 
sau în conformitate cu legislația națională 
în materie de insolvență.

Or. de

Amendamentul 564
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cazul în care Comitetul consideră 
că măsura de rezoluție necesită sprijinul 
fondului, în conformitate cu articolul 71, 
aceasta înaintează propunerea de proiect 
de decizie menționată la alineatul (5) 
Consiliului. În plus față de elementele 
menționate la alineatul (5), un astfel de 
proiect include un cadru privind utilizarea
fondului pentru sprijinirea măsurii de 
rezoluție.

Or. en

Amendamentul 565
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 7 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Consiliul decide, în urma propunerii 
transmise de Comitet în temeiul 
alineatului (8) al prezentului articol, dacă 
este sau nu oportun ca entitatea în cauză 
să fie supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care sunt 
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză. În cazul în care Consiliul 
intenționează să nu adopte recomandarea 
transmisă de Comitet sau să o adopte cu 
modificări, retrimite recomandarea 
Comitetului, explicând motivul pentru 
care nu intenționează să o adopte sau, 
dacă este cazul, explicând motivele 
amendamentelor dorite. Consiliul poate 
stabili un termen în care Comitetul poate 
să își modifice recomandarea inițială pe 
baza amendamentelor propuse de Comisie 
și să o retransmită Consiliului. Dacă, la 
expirarea termenului stabilit de Consiliu, 
Comitetul nu a transmis o recomandare 
modificată sau a transmis o recomandare 
modificată care nu are o formulare 
consecventă cu amendamentele propuse 
de Consiliu, Consiliul poate adopta 
decizia sa în temeiul alineatului anterior, 
cu amendamentele pe care le consideră 
relevante, sau poate respinge 
recomandarea. Consiliul acționează cu 
majoritate calificată, fără să ia în 
considerare votul membrilor Consiliului 
care nu sunt state membre participante.

Or. en

Amendamentul 566
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei, 
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei, 
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu decide decât după ce Comisia 
va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

Or. en

Amendamentul 567
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei,
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 

(8) Comitetul decide cu privire la schema 
de rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
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prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

Or. en

Amendamentul 568
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei,
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

(8) Comitetul decide cu privire la schema 
de rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

Or. en

Amendamentul 569
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei, 
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

(8) În cadrul stabilit prin decizia 
autorităților naționale competente, 
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

Or. en

Amendamentul 570
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei, 
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei 
sau a Consiliului, Comitetul decide cu 
privire la schema de rezoluție menționată 
la articolul 20 și se asigură că sunt 
întreprinse măsurile de rezoluție necesare 
în vederea aplicării schemei de rezoluție de 
către autoritățile naționale de rezoluție 
relevante. Decizia Comitetului se adresează 
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naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

autorităților naționale de rezoluție 
relevante, solicitându-le să ia toate 
măsurile necesare pentru a pune în aplicare 
decizia Comitetului în conformitate cu 
articolul 26, prin exercitarea tuturor 
competențelor de rezoluție conferite de 
Directiva [ ], în special cele prevăzute la 
articolele 56-64 din directiva respectivă. În 
cazul în care se constată prezența unor 
ajutoare de stat, Comitetul nu poate decide 
decât după ce Comisia va fi luat o decizie 
cu privire la respectivele ajutoare de stat.

Or. en

Amendamentul 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei, 
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

(8) În cadrul stabilit prin decizia BCE, 
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

Or. en
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Justificare

Ca urmare a poziției ECON față de Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare, autorității competente (astfel BCE în cadrul mecanismului unic de supraveghere) îi 
revine sarcina de a iniția rezoluția.

Amendamentul 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei, 
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei, 
Comitetul, în cadrul sesiunii sale 
executive, decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă.

Or. en

Amendamentul 573
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cazul rezoluției unei instituții de 
credit nesistemice, autoritatea națională 
de rezoluție în a cărei jurisdicție își 
desfășoară activitatea instituția respectivă 
elaborează un proiect de schemă de 
rezoluție care este supusă aprobării 
Comitetului de rezoluție. În cazul în care 
Comitetul de rezoluție respinge schema, 
în cadrul sesiunii executive, schema se 
transmite sesiunii plenare.

Or. en

Amendamentul 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La primirea unei comunicări în 
temeiul alineatului (1) sau din proprie 
inițiativă, în cazul în care Comitetul 
consideră că măsurile de rezoluție ar 
putea constitui ajutoare de stat în temeiul 
articolului 107 alineatul (1) din TFUE, 
acesta invită statul membru participant 
sau statele membre în cauză să notifice de 
îndată Comisiei măsurile avute în vedere, 
în conformitate cu articolul 108 
alineatul (3) din TFUE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 575
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La primirea unei comunicări în 
temeiul alineatului (1) sau din proprie 
inițiativă, în cazul în care Comitetul 
consideră că măsurile de rezoluție ar putea 
constitui ajutoare de stat în temeiul 
articolului 107 alineatul (1) din TFUE, 
acesta invită statul membru participant sau 
statele membre în cauză să notifice de 
îndată Comisiei măsurile avute în vedere, 
în conformitate cu articolul 108 
alineatul (3) din TFUE.

(9) În cazul în care Comitetul consideră că 
schema de rezoluție include măsuri de 
rezoluție care ar putea constitui ajutoare de 
stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) 
din TFUE, acesta invită statul membru 
participant sau statele membre în cauză să 
notifice de îndată Comisiei măsurile avute 
în vedere, în conformitate cu articolul 108 
alineatul (3) din TFUE.

Or. en

Amendamentul 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă măsura de rezoluție propusă de 
Comitet presupune recurgerea la fond și 
nu implică acordarea unui ajutor de stat 
în temeiul articolului 107 alineatul (1) din 
TFUE, Comisia aplică în paralel, prin 
analogie, criteriile stabilite pentru 
aplicarea articolului 107 din TFUE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă măsura de rezoluție propusă de (10) Dacă măsura de rezoluție propusă de 
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Comitet presupune recurgerea la fond și nu 
implică acordarea unui ajutor de stat în 
temeiul articolului 107 alineatul (1) din 
TFUE, Comisia aplică în paralel, prin 
analogie, criteriile stabilite pentru aplicarea 
articolului 107 din TFUE.

Comitet, în cadrul sesiunii sale executive,
presupune recurgerea la fond și nu implică 
acordarea unui ajutor de stat în temeiul 
articolului 107 alineatul (1) din TFUE, 
Comisia aplică în paralel, prin analogie, 
criteriile stabilite pentru aplicarea 
articolului 107 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 - alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia are competența de a obține 
de la Comitet orice informații pe care le 
consideră relevante în vederea îndeplinirii 
atribuțiilor sale în temeiul prezentului 
regulament și, după caz, al articolului 107 
din TFUE. În conformitate cu capitolul 5 
din prezentul titlu, Comitetul are 
competența de a obține de la orice 
persoană toate informațiile necesare 
pentru elaborarea unei măsuri de 
rezoluție și pentru luarea unei decizii cu 
privire la adoptarea respectivei măsuri, 
inclusiv orice actualizare și completare a 
informațiilor furnizate în cadrul 
planurilor de rezoluție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 579
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 16 - alineatul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia are competența de a obține 
de la Comitet orice informații pe care le
consideră relevante în vederea îndeplinirii 
atribuțiilor sale în temeiul prezentului 
regulament și, după caz, al articolului 107 
din TFUE. În conformitate cu capitolul 5 
din prezentul titlu, Comitetul are 
competența de a obține de la orice persoană 
toate informațiile necesare pentru 
elaborarea unei măsuri de rezoluție și 
pentru luarea unei decizii cu privire la 
adoptarea respectivei măsuri, inclusiv orice 
actualizare și completare a informațiilor 
furnizate în cadrul planurilor de rezoluție.

(11) Comisia și Consiliul au competența 
de a obține de la Comitet orice informație
pe care o consideră relevantă în vederea 
îndeplinirii atribuțiilor sale în temeiul 
prezentului regulament și, după caz, al 
articolului 107 din TFUE. În conformitate 
cu capitolul 5 din prezentul titlu, Comitetul 
are competența de a obține de la orice 
persoană toate informațiile necesare pentru 
elaborarea unei măsuri de rezoluție și 
pentru luarea unei decizii cu privire la 
adoptarea respectivei măsuri, inclusiv orice 
actualizare și completare a informațiilor 
furnizate în cadrul planurilor de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 580
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 - alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia are competența de a obține 
de la Comitet orice informații pe care le
consideră relevante în vederea îndeplinirii 
atribuțiilor sale în temeiul prezentului 
regulament și, după caz, al articolului 107 
din TFUE. În conformitate cu capitolul 5 
din prezentul titlu, Comitetul are 
competența de a obține de la orice persoană 
toate informațiile necesare pentru 
elaborarea unei măsuri de rezoluție și 
pentru luarea unei decizii cu privire la 
adoptarea respectivei măsuri, inclusiv orice 
actualizare și completare a informațiilor 
furnizate în cadrul planurilor de rezoluție.

(11) Autoritățile naționale competente au
competența de a obține de la Comitet orice 
informație pe care o consideră relevantă în 
vederea îndeplinirii atribuțiilor sale în 
temeiul prezentului regulament și, după 
caz, al articolului 107 din TFUE. În 
conformitate cu capitolul 5 din prezentul 
titlu, Comitetul are competența de a obține 
de la orice persoană toate informațiile 
necesare pentru elaborarea unei măsuri de 
rezoluție și pentru luarea unei decizii cu 
privire la adoptarea respectivei măsuri, 
inclusiv orice actualizare și completare a 
informațiilor furnizate în cadrul planurilor 
de rezoluție.

Or. en
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Amendamentul 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comitetul are competența de a 
recomanda Comisiei să modifice cadrul 
pentru utilizarea instrumentelor de 
rezoluție și pentru recurgerea la fond în 
ceea ce privește o entitate supusă 
procedurii de rezoluție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 582
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comitetul are competența de a 
recomanda Comisiei să modifice cadrul 
pentru utilizarea instrumentelor de 
rezoluție și pentru recurgerea la fond în 
ceea ce privește o entitate supusă 
procedurii de rezoluție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 583
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comitetul are competența de a 
recomanda Comisiei să modifice cadrul 
pentru utilizarea instrumentelor de 
rezoluție și pentru recurgerea la fond în 
ceea ce privește o entitate supusă 
procedurii de rezoluție.

(12) Comitetul are competența de a 
modifica cadrul pentru utilizarea 
instrumentelor de rezoluție, astfel cum se 
permite în Directiva privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare [ ] și, sub 
rezerva respectării acelorași criterii 
privind ajutorul de stat, astfel cum se 
aplică statelor membre individuale în 
temeiul Directivei privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare [ ], pentru 
recurgerea la fond în ceea ce privește o 
entitate supusă procedurii de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 584
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comitetul are competența de a 
recomanda Comisiei să modifice cadrul 
pentru utilizarea instrumentelor de 
rezoluție și pentru recurgerea la fond în 
ceea ce privește o entitate supusă 
procedurii de rezoluție.

(12) Comitetul are competența de a 
recomanda Comisiei sau Consiliului să 
modifice cadrul pentru utilizarea 
instrumentelor de rezoluție și pentru 
recurgerea la fond în ceea ce privește o 
entitate supusă procedurii de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 585
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comitetul are competența de a (12) Comitetul are competența de a 
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recomanda Comisiei să modifice cadrul 
pentru utilizarea instrumentelor de 
rezoluție și pentru recurgerea la fond în 
ceea ce privește o entitate supusă 
procedurii de rezoluție.

recomanda autorităților naționale 
competente să modifice cadrul pentru 
utilizarea instrumentelor de rezoluție și 
pentru recurgerea la fond în ceea ce 
privește o entitate supusă procedurii de 
rezoluție.

Or. en

Amendamentul 586
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Evaluarea de către Comisie a cererilor de 

finanțare din fond
(1) Pentru a păstra condiții de concurență 
echitabile, în cazul în care recurgerea sau 
eventuala recurgere la fond nu ar implica 
acordarea de ajutor de stat în temeiul 
articolului 107 alineatul (1) din TFUE, 
Comisia tratează recurgerea sau 
eventuala recurgere la fond ca și când ar 
fi un mecanism național de finanțare a 
rezoluției, stabilită în conformitate cu 
titlul VII din [Directiva privind redresarea 
și rezoluția instituțiilor bancare] (măsuri 
de finanțare).
(2) Pentru a-și îndeplini obligațiile 
specificate la alineatul (1), Comisia aplică 
toate reglementările de la articolul 109 
din TFUE și procedurile, comunicările, 
orientările și alte măsuri relevante 
publicate de Comisie în legătură cu 
îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul 
articolelor 107 și 108 din TFUE, în 
vigoare la momentul evaluării. 
(3) În măsura în care Comisia consideră 
necesar să se abată de la orice aspect al 
unei măsuri de orice fel menționată la 
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alineatul (2), Comisia notifică toate 
statele membre și oferă o explicație 
detaliată pentru decizia sa.

Or. en

Amendamentul 587
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Rezoluția entităților sistemice de 

dimensiune critică
(1) Prin derogare de la articolul 16, se 
consideră că o entitate sau un grup de 
entități menționate la articolul 2 nu mai 
este viabil dacă a atins sau este susceptibil 
de a atinge o dimensiune și un nivel de 
interconectare (dimensiune critică) care 
prezintă o amenințare la adresa stabilității 
economice a unui singur stat membru sau 
a Uniunii, în ansamblu.
(2) ABE îi este conferită competența de a 
specifica criterii pentru dimensiunea 
critică a entităților. ABE ține seama, 
printre altele, de următorii factori:
(a) dimensiunea în raport cu PIB-ul UE;
(b) valoarea totală a activelor sale;
(b) efectul de levier;
(c) nivelul de interconectare;
(d) anvergura activităților 
transfrontaliere.
(3) Odată ce s-a identificat că o entitate a 
atins dimensiunea critică, autoritatea 
competentă relevantă propune 
Comitetului rezoluția entităților relevante.
(4) Comitetul stabilește instrumentele de 
rezoluție adecvate de la articolul 19 și 
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calendarul adecvat pentru rezoluție, 
având în vedere posibilele externalități ale 
măsuri. Comitetul cooperează 
îndeaproape cu CERS.

Or. en

Amendamentul 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Prevăzut în Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare.

Amendamentul 589
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua vreo măsură de 
rezoluție sau de a exercita competența 
privind ajustarea pentru depreciere sau 
conversia elementelor de capital, Comitetul 
se asigură că o persoană independentă de 
orice autoritate publică, inclusiv de 
Comitet, de autoritatea de rezoluție și de 
entitatea în cauză, efectuează o evaluare 
corectă și realistă a activelor și a pasivelor 
entității menționate la articolul 2.

(1) Înainte de a lua vreo măsură de 
rezoluție sau de a exercita competența 
privind ajustarea pentru depreciere sau 
conversia elementelor de capital, Comitetul 
urmează procedurile de la articolul 30 din 
Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare [ ].

Or. en
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Justificare

Evaluarea activelor și a pasivelor este prevăzută în Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare, prin urmare reproducerea textului directivei respective în prezentul 
articol este inutilă.

Amendamentul 590
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor de la 
alineatul (13), în cazul în care sunt 
respectate toate cerințele prevăzute la 
alineatele (3)-(14), evaluarea se consideră 
a fi definitivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 591
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care nu este posibilă o 
evaluare independentă conform 
alineatului (1), Comitetul poate realiza o 
evaluare provizorie a activelor și a 
pasivelor entității menționate la 
articolul 2, în conformitate cu dispozițiile 
de la alineatul (9).

eliminat

Or. en

Amendamentul 592
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul evaluării este acela de a 
estima valoarea activelor și a pasivelor 
entității menționate la articolul 2 care se 
confruntă sau este susceptibilă de a se 
confrunta cu dificultăți majore.

eliminat

Or. en

Amendamentul 593
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Evaluarea vizează următoarele: eliminat
(a) furnizarea unor elemente care trebuie 
avute în vedere pentru a determina dacă 
sunt îndeplinite condițiile de declanșare a 
procedurii de rezoluție sau condițiile 
privind ajustarea pentru depreciere sau 
conversia elementelor de capital;
(b) în cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile de declanșare a procedurii de 
rezoluție, furnizarea unor elemente care 
trebuie avute în vedere pentru a stabili 
măsurile de rezoluție adecvate care 
trebuie luate în legătură cu entitatea 
menționată la articolul 2;
(c) în cazul în care este exercitată 
competența de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie a elementelor de capital, 
furnizarea unor elemente care trebuie 
avute în vedere pentru a stabili amploarea 
anulării sau a diluării acțiunilor ori a 
altor instrumente de proprietate, precum 
și amploarea ajustării pentru depreciere 
sau a conversiei elementelor de capital 
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relevante;
(d) în cazul în care se aplică instrumentul 
de recapitalizare internă, furnizarea unor 
elemente care trebuie avute în vedere 
pentru a stabili amploarea ajustării 
pentru depreciere sau a conversiei 
pasivelor eligibile;
(e) în cazul în care se aplică instrumentul 
instituției-punte sau instrumentul de 
separare a activelor, furnizarea unor 
elemente care trebuie avute în vedere 
pentru a stabili activele, drepturile, 
pasivele, acțiunile sau alte instrumente de 
proprietate care urmează să fie 
transferate și pentru a determina valoarea 
eventualelor contraprestații care trebuie 
plătite instituției aflate în rezoluție sau, 
după caz, deținătorilor de acțiuni sau de 
alte instrumente de proprietate;
(f) în cazul în care se aplică instrumentul 
de vânzare a activității, furnizarea unor 
elemente care trebuie avute în vedere 
pentru a stabili activele, drepturile, 
pasivele, acțiunile ori alte instrumente de 
proprietate care urmează să fie 
transferate, precum și furnizarea de 
informații care să permită Comitetului să 
determine care sunt condițiile comerciale 
în sensul articolului 21 alineatul (2) 
litera (b);
(g) în toate situațiile, garantarea faptului 
că eventualele pierderi aferente activelor 
entității menționate la articolul 2 sunt pe 
deplin luate în considerare în momentul
aplicării instrumentelor de rezoluție sau 
al exercitării competenței de ajustare 
pentru depreciere sau de conversie a 
elementelor de capital.

Or. en

Amendamentul 594
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După caz, evaluarea se bazează pe 
estimări prudente, inclusiv în ceea ce 
privește ratele de nerambursare și 
amploarea pierderilor. Evaluarea nu 
pleacă de la ipoteza vreunui potențial 
aport viitor de sprijin financiar public 
extraordinar în favoarea entității 
menționate la articolul 2 din momentul 
adoptării măsurii de rezoluție sau al
exercitării competenței de ajustare pentru 
depreciere sau de conversie a elementelor 
de capital. În plus, evaluarea ține cont de 
faptul că, în cazul în care se aplică unul 
dintre instrumentele de rezoluție:

eliminat

(a) Comitetul poate recupera de la 
instituția aflată în rezoluție orice 
cheltuieli rezonabile suportate 
corespunzător;
(b) fondul poate percepe dobânzi sau taxe 
pentru orice împrumuturi sau garanții 
furnizate instituției aflate în rezoluție, în 
conformitate cu articolul 71.

Or. en

Amendamentul 595
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Evaluarea se completează cu 
următoarele informații care figurează în 
registrele și evidențele contabile ale 
entității menționate la articolul 2:

eliminat

(a) un bilanț actualizat și un raport 
privind poziția financiară a entității 
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menționate la articolul 2;
(b) o analiză și o estimare a valorii 
contabile a activelor;
(c) lista pasivelor aflate în circulație care 
figurează în registrele și evidențele 
contabile ale entității menționate la 
articolul 2, indicându-se creanțele 
pertinente și ordinea de prioritate a 
acestora în temeiul articolului 15;
(d) lista activelor deținute de entitatea 
menționată la articolul 2 în contul unor 
părți terțe care au drepturi de proprietate 
asupra acelor active.

Or. en

Amendamentul 596
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) După caz, în vederea fundamentării 
deciziilor menționate la alineatul (5) 
literele (e) și (f), informațiile prevăzute la 
alineatul (7) litera (b) pot fi completate 
printr-o analiză și o estimare a valorii 
activelor și pasivelor entității menționate 
la articolul 2, pe baza valorii de piață.

eliminat

Or. en

Amendamentul 597
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Evaluarea precizează repartizarea 
creditorilor pe categorii în conformitate 
cu ordinea de prioritate a creanțelor 
menționată la articolul 15 și furnizează o 
estimare a tratamentului de care ar fi 
putut beneficia fiecare categorie de 
acționari și de creditori dacă entitatea 
menționată la articolul 2 ar fi fost 
lichidată conform procedurii obișnuite de 
insolvență.

eliminat

Or. en

Amendamentul 598
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În cazul în care, din cauza 
caracterului urgent al situației, fie nu este 
posibilă respectarea cerințelor prevăzute 
la alineatele (6) și (8), fie se aplică 
alineatul (2), se efectuează o evaluare 
provizorie. Evaluarea provizorie respectă 
cerințele prevăzute la alineatul (4) și, pe 
cât este posibil în mod rezonabil având în 
vedere situația dată, cerințele de la 
alineatele (1), (7) și (9).

eliminat

Evaluarea provizorie menționată în 
primul paragraf cuprinde o rezervă 
pentru pierderi suplimentare, alături de o 
justificare adecvată.

Or. en

Amendamentul 599
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 17 - alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) O evaluare care nu respectă toate 
cerințele prevăzute în prezentul articol 
este considerată provizorie până la 
momentul în care o persoană 
independentă efectuează o evaluare care 
respectă pe deplin toate cerințele stipulate 
la prezentul articol. Această evaluare 
definitivă ex-post se efectuează cât mai 
curând posibil.

eliminat

Evaluarea definitivă ex-post se realizează 
în următoarele scopuri:
(a) pentru a garanta faptul că eventualele 
pierderi aferente activelor entității 
menționate la articolul 2 sunt pe deplin 
luate în considerare în registrele contabile 
ale entității respective;
(b) pentru a fundamenta o decizie de a 
reajusta creanțele creditorilor sau de a 
majora valoarea contraprestațiilor plătite, 
în conformitate cu alineatul (12).

Or. en

Amendamentul 600
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În cazul în care estimarea valorii 
activului net al entității menționate la 
articolul 2, care rezultă din evaluarea 
definitivă ex-post, este mai mare decât 
estimarea valorii activului net al entității 
respective, rezultată din evaluarea 
provizorie, Comitetul poate solicita 
autorității naționale de rezoluție:

eliminat
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(a) să își exercite competența de a majora 
valoarea creanțelor creditorilor care au 
fost ajustate pentru depreciere ca urmare 
a aplicării instrumentului de 
recapitalizare internă;
(b) să însărcineze o instituție-punte sau 
un vehicul de gestionare a activelor să 
plătească o contraprestație suplimentară 
entității menționate la articolul 2, aflată 
în rezoluție, în ceea ce privește activele, 
drepturile sau pasivele sau, după caz, 
deținătorilor de acțiuni sau de alte 
instrumente de proprietate în ceea ce 
privește respectivele acțiuni sau 
instrumente de proprietate.

Or. en

Amendamentul 601
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1), o evaluare provizorie 
efectuată în conformitate cu 
alineatele (10) și (11) reprezintă o bază 
valabilă pentru luarea unor măsuri de 
rezoluție sau pentru exercitarea 
competenței de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie a elementelor de capital 
de către Comitet.

eliminat

Or. en

Amendamentul 602
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evaluarea nu are efect juridic și 
reprezintă o etapă procedurală 
pregătitoare pentru recomandarea 
Comitetului de a aplica un instrument de 
rezoluție sau de a exercita o competență 
de rezoluție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 603
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evaluarea nu are efect juridic și 
reprezintă o etapă procedurală 
pregătitoare pentru recomandarea 
Comitetului de a aplica un instrument de 
rezoluție sau de a exercita o competență 
de rezoluție.

(14) Evaluarea face parte integrantă din 
decizia de aplicare a unui instrument sau 
de exercitare a unei competențe de 
rezoluție sau din decizia de exercitare a 
competenței de depreciere sau de 
conversie a elementelor de capital.
Evaluarea nu face obiectul unui control 
jurisdicțional separat, ci numai al unui 
control jurisdicțional împreună cu decizia 
luată în conformitate cu dispozițiile 
articolului 78 din Directivă [ ].

Or. en

Amendamentul 604
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Evaluarea respectă, de asemenea, 
actele delegate în ceea ce privește 

eliminat
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circumstanțele în care o persoană este 
independentă, metoda utilizată pentru 
estimarea valorii activelor și pasivelor 
entității respective și metoda utilizată 
pentru calcularea și includerea unei 
rezerve pentru pierderi suplimentare în 
evaluarea provizorie adoptată de Comisie 
în temeiul articolului 30 alineatul (7) din 
Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 605
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) După executarea măsurii de rezoluție, 
pentru a determina dacă acționarii și 
creditorii ar fi beneficiat de un tratament 
mai bun în cazul în care instituția aflată în 
rezoluție ar fi făcut obiectul unei proceduri 
obișnuite de insolvență, Comitetul se 
asigură că este efectuată o evaluare de 
către o persoană independentă. Această 
evaluare este diferită de cea realizată în 
conformitate cu alineatele (1)-(14).

(16) După executarea măsurii de rezoluție, 
pentru a determina dacă acționarii și 
creditorii ar fi beneficiat de un tratament 
mai bun în cazul în care instituția aflată în 
rezoluție ar fi făcut obiectul unei proceduri 
obișnuite de insolvență, Comitetul se 
asigură că este efectuată o evaluare, în 
temeiul dispozițiilor articolului 66 din 
Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare [ ].

Or. en

Amendamentul 606
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Evaluarea menționată la 
alineatul (16) stabilește:

eliminat
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(a) tratamentul de care ar fi beneficiat 
acționarii și creditorii dacă entitatea 
menționată la articolul 2, aflată în 
rezoluție, în legătură cu care au fost 
efectuate transferul parțial, ajustarea 
pentru depreciere sau conversia, ar fi 
făcut obiectul unei proceduri obișnuite de 
insolvență imediat înainte de realizarea 
transferului, a ajustării pentru depreciere 
sau a conversiei;
(b) tratamentul real de care au beneficiat 
acționarii și creditorii în cadrul rezoluției 
entității menționate la articolul 2, aflată 
în rezoluție;
(c) dacă există vreo diferență între 
tratamentul menționat la litera (a) și cel 
menționat la litera (b).

Or. en

Amendamentul 607
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Evaluarea vizată la alineatul (16): eliminat
(a) ia în calcul ipoteza conform căreia 
entitatea menționată la articolul 2, aflată 
în rezoluție, în legătură cu care au fost 
efectuate transferul parțial, ajustarea 
pentru depreciere sau conversia, ar fi 
făcut obiectul unei proceduri obișnuite de 
insolvență imediat înainte de executarea 
măsurii de rezoluție;
(b) ia în calcul ipoteza conform căreia 
transferul parțial sau transferurile 
parțiale de drepturi, active sau pasive, ori 
ajustarea pentru depreciere sau conversia 
nu ar fi avut loc;
(c) nu ține cont de acordarea eventuală a 
unui sprijin financiar public extraordinar 
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în favoarea entității menționate la 
articolul 2, aflată în rezoluție.

Or. en

Amendamentul 608
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) BCE, o autoritate competentă sau o 
autoritate de rezoluție desemnată de către 
un stat membru în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1) literele (ba) și 
(bb) și cu articolul 54 din Directiva [ ]
informează Comitetul în cazul în care 
consideră că sunt îndeplinite următoarele 
condiții cu privire la o entitate menționată 
la articolul 2 sau la un grup constituit într-
un stat membru participant:

(1) Autoritățile competente, inclusiv BCE,
informează Comitetul în cazul în care 
consideră că sunt îndeplinite următoarele 
condiții cu privire la o entitate menționată 
la articolul 2 sau la un grup constituit într-
un stat membru participant:

Or. en

Amendamentul 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) entitatea sau grupul necesită un 
sprijin financiar public extraordinar, cu 
excepția oricăreia dintre circumstanțele 
prevăzute la articolul 16 alineatul (3) 
litera (d) punctul (iii).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 610
Elisa Ferreira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Informațiile menționate la alineatul 
anterior pot fi furnizate în urma unei 
cereri de evaluare din partea Comitetului 
sau din partea unei autorități naționale de 
rezoluție, dacă oricare dintre ele 
consideră că există motive să considere că 
sunt îndeplinite condițiile menționate la 
paragraful anterior, în ceea ce privește o 
entitate menționată la articolul 2 sau un 
grup înființat în cadrul unui stat membru 
participant.

Or. en

Amendamentul 611
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), se consideră că 
o entitate menționată la articolul 2 sau un 
grup nu mai sunt viabile numai dacă sunt 
îndeplinite simultan următoarele două
condiții:

(2) În sensul alineatului (1), se consideră că 
o entitate menționată la articolul 2 sau un 
grup nu mai este viabil numai dacă este 
îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:

Or. en

Justificare

Pentru a elimina obstacolele din calea rezoluției.

Amendamentul 612
Peter Simon, Udo Bullmann
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) având în vedere calendarul și alte 
circumstanțe relevante, nu există nicio 
perspectivă rezonabilă ca apariția unei 
situații de dificultate majoră pentru 
respectiva entitate sau respectivul grup să 
poată fi împiedicată în timp util prin 
eventuale măsuri alternative, din sectorul 
privat sau de supraveghere (inclusiv prin 
măsuri de intervenție timpurie), altele decât 
ajustarea pentru depreciere sau conversia 
elementelor de capital, fie separat, fie în 
combinație cu o măsură de rezoluție.

(b) având în vedere calendarul și alte 
circumstanțe relevante, nu există nicio 
perspectivă rezonabilă ca apariția unei 
situații de dificultate majoră pentru 
respectiva entitate sau respectivul grup să 
poată fi împiedicată în timp util prin 
eventuale măsuri alternative, din sectorul 
privat, care includ și măsuri ale sistemului 
de garantare a depozitelor sau instituției,
sau de supraveghere (inclusiv prin măsuri 
de intervenție timpurie), altele decât 
ajustarea pentru depreciere sau conversia 
elementelor de capital, fie separat, fie în 
combinație cu o măsură de rezoluție.

Or. de

Amendamentul 613
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (1) litera (a), se 
consideră că respectiva entitate se 
confruntă sau este susceptibilă de a se 
confrunta cu dificultăți majore în cazul în 
care aceasta se află într-una sau în mai 
multe din situațiile prevăzute la 
articolul 16 alineatul (3).

(3) În sensul alineatului (2) litera (a), se 
consideră că o entitate se confruntă sau este 
susceptibilă de a se confrunta cu dificultăți 
majore în cazul în care aceasta se află într-
una sau în mai multe dintre situațiile 
prevăzute la articolul 16 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 614
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La recomandarea Comitetului sau din 
proprie inițiativă, Comisia verifică dacă 
sunt respectate condițiile prevăzute la 
alineatul (1). Comisia stabilește dacă 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie a elementelor de capital se 
exercită separat sau, conform procedurii 
prevăzute la articolul 16 alineatele (4)-(7), 
în combinație cu o măsură de rezoluție.

(5) Comitetul verifică dacă sunt respectate 
condițiile prevăzute la alineatul (1) și, în 
conformitate cu Directiva privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare [ ], stabilește dacă competențele 
de ajustare pentru depreciere sau de 
conversie a elementelor de capital se 
exercită separat sau, conform procedurii 
prevăzute la articolul 16 alineatele (4)-(7), 
în combinație cu o măsură de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La recomandarea Comitetului sau din 
proprie inițiativă, Comisia verifică dacă 
sunt respectate condițiile prevăzute la 
alineatul (1). Comisia stabilește dacă 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie a elementelor de capital se 
exercită separat sau, conform procedurii 
prevăzute la articolul 16 alineatele (4)-(7), 
în combinație cu o măsură de rezoluție.

(5) La recomandarea BCE sau din proprie 
inițiativă, Comitetul verifică dacă sunt 
respectate condițiile prevăzute la 
alineatul (1). Comitetul stabilește dacă 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie a elementelor de capital se 
exercită separat sau, conform procedurii 
prevăzute la articolul 16 alineatele (4)-(7), 
în combinație cu o măsură de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 616
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La recomandarea Comitetului sau din 
proprie inițiativă, Comisia verifică dacă 
sunt respectate condițiile prevăzute la 
alineatul (1). Comisia stabilește dacă 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie a elementelor de capital se 
exercită separat sau, conform procedurii 
prevăzute la articolul 16 alineatele (4)-(7), 
în combinație cu o măsură de rezoluție.

(5) La recomandarea Comitetului, Comisia 
verifică dacă sunt respectate condițiile 
prevăzute la alineatul (1). La 
recomandarea Comitetului, Comisia
stabilește dacă competențele de ajustare 
pentru depreciere sau de conversie a 
elementelor de capital se exercită separat 
sau, conform procedurii prevăzute la 
articolul 16 alineatele (4)-(7), în 
combinație cu o măsură de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 617
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La recomandarea Comitetului sau din 
proprie inițiativă, Comisia verifică dacă 
sunt respectate condițiile prevăzute la 
alineatul (1). Comisia stabilește dacă 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie a elementelor de capital se 
exercită separat sau, conform procedurii 
prevăzute la articolul 16 alineatele (4)-(7), 
în combinație cu o măsură de rezoluție.

(5) La recomandarea Comitetului, Comisia 
verifică dacă sunt respectate condițiile 
prevăzute la alineatul (1). Comisia 
stabilește dacă competențele de ajustare 
pentru depreciere sau de conversie a 
elementelor de capital se exercită separat 
sau, conform procedurii prevăzute la 
articolul 16 alineatele (4)-(7), în 
combinație cu o măsură de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 618
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La recomandarea Comitetului sau din 
proprie inițiativă, Comisia verifică dacă 
sunt respectate condițiile prevăzute la 
alineatul (1). Comisia stabilește dacă 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie a elementelor de capital se 
exercită separat sau, conform procedurii 
prevăzute la articolul 16 alineatele (4)-(7), 
în combinație cu o măsură de rezoluție.

(5) La recomandarea Comitetului sau din 
proprie inițiativă, autoritățile naționale 
competente verifică dacă sunt respectate 
condițiile prevăzute la alineatul (1). 
Autoritățile naționale competente
stabilesc dacă competențele de ajustare 
pentru depreciere sau de conversie a 
elementelor de capital se exercită separat 
sau, conform procedurii prevăzute la 
articolul 16 alineatele (4)-(7), în 
combinație cu o măsură de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 619
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Comisia constată că 
sunt îndeplinite condițiile menționate la 
alineatul (1), dar că nu sunt îndeplinite 
condițiile de declanșare a procedurii de 
rezoluție în conformitate cu articolul 16 
alineatul (2), Comitetul, în urma unei 
decizii a Comisiei, însărcinează autoritățile 
naționale de rezoluție să își exercite 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie în conformitate cu 
articolele 51 și 52 din Directiva [ ].

(6) În cazul în care Comitetul constată că 
sunt îndeplinite condițiile menționate la 
alineatul (1), dar că nu sunt îndeplinite 
condițiile de declanșare a procedurii de 
rezoluție în conformitate cu articolul 16 
alineatul (2), Comitetul însărcinează 
autoritățile naționale de rezoluție să își 
exercite competențele de ajustare pentru 
depreciere sau de conversie în conformitate 
cu articolele 51 și 52 din Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Comisia constată că 
sunt îndeplinite condițiile menționate la 
alineatul (1), dar că nu sunt îndeplinite 
condițiile de declanșare a procedurii de 
rezoluție în conformitate cu articolul 16 
alineatul (2), Comitetul, în urma unei 
decizii a Comisiei, însărcinează autoritățile 
naționale de rezoluție să își exercite 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie în conformitate cu 
articolele 51 și 52 din Directiva [ ].

(6) În cazul în care Comitetul constată că 
sunt îndeplinite condițiile menționate la 
alineatul (1), dar că nu sunt îndeplinite 
condițiile de declanșare a procedurii de 
rezoluție în conformitate cu articolul 16 
alineatul (2), Comitetul însărcinează 
autoritățile naționale de rezoluție să își 
exercite competențele de ajustare pentru 
depreciere sau de conversie în conformitate 
cu articolele 51 și 52 din Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 621
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Comisia constată că 
sunt îndeplinite condițiile menționate la 
alineatul (1), dar că nu sunt îndeplinite 
condițiile de declanșare a procedurii de 
rezoluție în conformitate cu articolul 16 
alineatul (2), Comitetul, în urma unei 
decizii a Comisiei, însărcinează autoritățile 
naționale de rezoluție să își exercite 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie în conformitate cu 
articolele 51 și 52 din Directiva [ ].

(6) În cazul în care autoritățile naționale 
competente constată că sunt îndeplinite 
condițiile menționate la alineatul (1), dar că 
nu sunt îndeplinite condițiile de declanșare 
a procedurii de rezoluție în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (2), Comitetul, în 
urma unei decizii a autorităților naționale 
competente, însărcinează autoritățile 
naționale de rezoluție să își exercite 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie în conformitate cu 
articolele 51 și 52 din Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 622
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comitetul se asigură că autoritățile 
naționale de rezoluție exercită 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie astfel încât să producă 
următoarele rezultate:

(8) Comitetul se asigură că autoritățile 
naționale de rezoluție exercită 
competențele de ajustare pentru depreciere 
sau de conversie astfel încât să se respecte 
Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare [ ].

Or. en

Justificare

Competențele de ajustare pentru depreciere sau de conversie sunt prevăzute în Directiva 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, prin urmare reproducerea textului 
directivei respective în prezentul articol este inutilă.

Amendamentul 623
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capitalul comun de rangul 1 se reduce 
în primul rând, în funcție de pierderi și 
până la atingerea capacității sale de 
absorbție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 624
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea principalului elementelor de eliminat
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capital pertinente este ajustată pentru 
depreciere și/sau convertită în elemente de 
capital comun de rangul 1, în proporția 
impusă și până la atingerea capacității 
elementelor de capital relevante.

Or. en

Amendamentul 625
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritățile naționale de rezoluție pun 
în aplicare instrucțiunile formulate de 
Comitet și exercită competențele de 
ajustare pentru depreciere sau de 
conversie a elementelor de capital în 
conformitate cu articolul 26.

eliminat

Or. en

Amendamentul 626
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sub rezerva dispozițiilor 
alineatului (5), instrumentele de rezoluție 
pot fi aplicate fie separat, fie împreună, cu 
excepția instrumentului de separare a 
activelor, care nu poate fi aplicat decât 
împreună cu un alt instrument de rezoluție.

(4) Instrumentele de rezoluție pot fi 
aplicate fie separat, fie împreună, cu 
excepția instrumentului de separare a 
activelor, care nu poate fi aplicat decât 
împreună cu un alt instrument de rezoluție.

Or. en
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Amendamentul 627
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (5), 
instrumentele de rezoluție pot fi aplicate fie 
separat, fie împreună, cu excepția 
instrumentului de separare a activelor, 
care nu poate fi aplicat decât împreună cu 
un alt instrument de rezoluție.

(4) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (5), 
instrumentele de rezoluție pot fi aplicate fie 
separat, fie împreună.

Or. en

Amendamentul 628
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
instrumentul de recapitalizare internă este 
aplicat în conformitate cu forma juridică 
a instituției de credit în cauză.

Or. en

Amendamentul 629
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a-și îndeplini sarcinile 
conferite acestuia prin prezentul 
regulament și având ca obiectiv 
asigurarea unor condiții de concurență 



PE521.793v01-00 114/166 AM\1007249RO.doc

RO

echitabile în ceea ce privește aplicarea 
instrumentelor de rezoluție, Comitetul, 
împreună cu Comisia, adoptă un manual 
de rezoluție care prevede orientări clare și 
detaliate privind folosirea instrumentelor 
de rezoluție prevăzute în Directivă [ ].

Or. en

Amendamentul 630
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În ceea ce privește entitățile sistemice 
de dimensiune critică menționate la 
articolul 16a (nou), Comitetul poate 
aplica fie separat, fie împreună 
instrumentele de rezoluție de la 
alineatul (2) literele (a)-(c).

Or. en

Amendamentul 631
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schema de rezoluție adoptată de Comitet în 
temeiul articolului 16 alineatul (8) 
stabilește, în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind cadrul de rezoluție 
prevăzut la articolul 16 alineatul (6) și cu
orice decizie privind ajutoarele de stat, 
după caz, prin analogie, modalitățile 
instrumentelor de rezoluție care trebuie 
aplicate instituției aflate în rezoluție în ceea 
ce privește cel puțin măsurile menționate la 

Schema de rezoluție adoptată de Comitet în 
temeiul articolului 16 alineatul (8) 
stabilește cadrul de rezoluție prevăzut la 
articolul 16 alineatul (6) și respectă orice 
decizie privind ajutoarele de stat adoptată 
în conformitate cu aceleași norme ca cele 
aplicabile ajutorului individual al unui 
stat membru în temeiul Directivei privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare [ ]. Comitetul stabilește 



AM\1007249RO.doc 115/166 PE521.793v01-00

RO

articolul 21 alineatul (2), articolul 22 
alineatul (2), articolul 23 alineatul (2) și 
articolul 24 alineatul (1) și precizează 
sumele și scopurile specifice în care se 
recurge la fond.

modalitățile instrumentelor de rezoluție 
care trebuie aplicate instituției aflate în 
rezoluție în ceea ce privește cel puțin 
măsurile menționate la articolul 21 
alineatul (2), articolul 22 alineatul (2), 
articolul 23 alineatul (2) și articolul 24 
alineatul (1) și precizează sumele și 
scopurile specifice în care se recurge la 
fond.

Or. en

Amendamentul 632
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schema de rezoluție adoptată de Comitet în 
temeiul articolului 16 alineatul (8) 
stabilește, în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind cadrul de rezoluție 
prevăzut la articolul 16 alineatul (6) și cu 
orice decizie privind ajutoarele de stat, 
după caz, prin analogie, modalitățile 
instrumentelor de rezoluție care trebuie 
aplicate instituției aflate în rezoluție în ceea 
ce privește cel puțin măsurile menționate la 
articolul 21 alineatul (2), articolul 22 
alineatul (2), articolul 23 alineatul (2) și 
articolul 24 alineatul (1) și precizează 
sumele și scopurile specifice în care se 
recurge la fond.

Schema de rezoluție adoptată de Comitet în 
temeiul articolului 16 alineatul (8) 
stabilește, în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind cadrul de rezoluție 
prevăzut la articolul 16 alineatul (6) sau 
ale Consiliului în temeiul articolului 16 
alineatul (7b) și cu orice decizie privind 
ajutoarele de stat, după caz, prin analogie, 
modalitățile instrumentelor de rezoluție 
care trebuie aplicate instituției aflate în 
rezoluție în ceea ce privește cel puțin 
măsurile menționate la articolul 21 
alineatul (2), articolul 22 alineatul (2), 
articolul 23 alineatul (2) și articolul 24 
alineatul (1), care trebuie puse în aplicare 
de autoritățile naționale de rezoluție, în 
conformitate cu dispozițiile relevante din 
Directiva [ ], astfel cum a fost transpusă 
în legislația internă, și precizează sumele 
și scopurile specifice în care se recurge la 
fond.

Or. en



PE521.793v01-00 116/166 AM\1007249RO.doc

RO

Amendamentul 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schema de rezoluție adoptată de Comitet în 
temeiul articolului 16 alineatul (8) 
stabilește, în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind cadrul de rezoluție 
prevăzut la articolul 16 alineatul (6) și cu
orice decizie privind ajutoarele de stat, 
după caz, prin analogie, modalitățile 
instrumentelor de rezoluție care trebuie 
aplicate instituției aflate în rezoluție în ceea 
ce privește cel puțin măsurile menționate la 
articolul 21 alineatul (2), articolul 22 
alineatul (2), articolul 23 alineatul (2) și 
articolul 24 alineatul (1) și precizează 
sumele și scopurile specifice în care se 
recurge la fond.

Schema de rezoluție adoptată de Comitet în 
temeiul articolului 16 alineatul (8) 
stabilește, în conformitate cu orice decizie 
privind ajutoarele de stat, după caz, prin 
analogie, modalitățile instrumentelor de 
rezoluție care trebuie aplicate instituției 
aflate în rezoluție în ceea ce privește cel 
puțin măsurile menționate la articolul 21 
alineatul (2), articolul 22 alineatul (2), 
articolul 23 alineatul (2) și articolul 24 
alineatul (1) și precizează sumele și 
scopurile specifice în care se recurge la 
fond.

Or. en

Amendamentul 634
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schema de rezoluție adoptată de Comitet în 
temeiul articolului 16 alineatul (8) 
stabilește, în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind cadrul de rezoluție 
prevăzut la articolul 16 alineatul (6) și cu 
orice decizie privind ajutoarele de stat, 
după caz, prin analogie, modalitățile 
instrumentelor de rezoluție care trebuie 
aplicate instituției aflate în rezoluție în ceea 
ce privește cel puțin măsurile menționate la 
articolul 21 alineatul (2), articolul 22 
alineatul (2), articolul 23 alineatul (2) și 

Schema de rezoluție adoptată de Comitet în 
temeiul articolului 16 alineatul (8) 
stabilește, în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind cadrul de rezoluție 
prevăzut la articolul 16 alineatul (6) și cu 
orice decizie privind ajutoarele de stat, 
după caz, prin analogie, modalitățile 
instrumentelor de rezoluție care trebuie 
aplicate instituției aflate în rezoluție în ceea 
ce privește cel puțin măsurile menționate la 
articolul 21 alineatul (2), articolul 22 
alineatul (2), articolul 23 alineatul (2) și 
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articolul 24 alineatul (1) și precizează 
sumele și scopurile specifice în care se 
recurge la fond.

articolul 24 alineatul (1) și precizează 
sumele și scopurile specifice în care se 
recurge la fond. Comitetul se asigură că 
instrumentele de rezoluție sunt aplicate în 
mod proporționat. În conformitate cu 
actualele norme privind ajutoarele de stat 
emise de Comisia Europeană la 
10.7.2013, instrumentul de recapitalizare 
internă prevalează întotdeauna în fața 
instrumentelor de rezoluție.

Or. en

Justificare

Din punct de vedere ex ante, recapitalizare internă este cel mai eficace instrument de 
rezoluție, întrucât reduce hazardul moral pentru acționari.

Amendamentul 635
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schema de rezoluție adoptată de Comitet în 
temeiul articolului 16 alineatul (8) 
stabilește, în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind cadrul de rezoluție 
prevăzut la articolul 16 alineatul (6) și cu 
orice decizie privind ajutoarele de stat, 
după caz, prin analogie, modalitățile 
instrumentelor de rezoluție care trebuie 
aplicate instituției aflate în rezoluție în ceea 
ce privește cel puțin măsurile menționate la 
articolul 21 alineatul (2), articolul 22 
alineatul (2), articolul 23 alineatul (2) și 
articolul 24 alineatul (1) și precizează 
sumele și scopurile specifice în care se
recurge la fond.

Schema de rezoluție adoptată de Comitet în 
temeiul articolului 16 alineatul (8) 
stabilește, în conformitate cu deciziile 
autorităților naționale competente privind 
cadrul de rezoluție prevăzut la articolul 16 
alineatul (6) și cu orice decizie privind 
ajutoarele de stat, după caz, prin analogie, 
modalitățile instrumentelor de rezoluție 
care trebuie aplicate instituției aflate în 
rezoluție în ceea ce privește cel puțin 
măsurile menționate la articolul 21 
alineatul (2), articolul 22 alineatul (2), 
articolul 23 alineatul (2) și articolul 24 
alineatul (1) și precizează sumele și 
scopurile specifice în care se recurge la 
fond.

Or. en
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Amendamentul 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe parcursul procedurii de rezoluție, 
Comitetul poate modifica și actualiza 
schema de rezoluție, în funcție de 
circumstanțele proprii cazului vizat și în 
limita cadrului de rezoluție stabilit de 
Comisie în temeiul articolului 16 
alineatul (6).

eliminat

Or. en

Amendamentul 637
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe parcursul procedurii de rezoluție, 
Comitetul poate modifica și actualiza 
schema de rezoluție, în funcție de 
circumstanțele proprii cazului vizat și în 
limita cadrului de rezoluție stabilit de
Comisie în temeiul articolului 16 
alineatul (6).

Pe parcursul procedurii de rezoluție, 
Comitetul poate modifica și actualiza 
schema de rezoluție, în funcție de 
circumstanțele proprii cazului vizat și în 
limita cadrului de rezoluție stabilit în 
temeiul articolului 16 alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 638
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe parcursul procedurii de rezoluție, 
Comitetul poate modifica și actualiza 
schema de rezoluție, în funcție de 
circumstanțele proprii cazului vizat și în 
limita cadrului de rezoluție stabilit de 
Comisie în temeiul articolului 16 
alineatul (6).

Pe parcursul procedurii de rezoluție, 
Comitetul poate modifica și actualiza 
schema de rezoluție, în funcție de 
circumstanțele proprii cazului vizat și în 
limita cadrului de rezoluție stabilit de 
Comisie în temeiul articolului 16 
alineatul (6) sau, respectiv, de Consiliu în 
temeiul articolului 16 alineatul (7b).

Or. en

Amendamentul 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul stabilit de Comisie, 
instrumentul de vânzare a activității constă 
în transferul către un cumpărător care nu 
este o instituție-punte al următoarelor 
elemente:

(1) În cadrul stabilit de Comitet, 
instrumentul de vânzare a activității constă 
în transferul către un cumpărător care nu 
este o instituție-punte al următoarelor 
elemente:

Or. en

Amendamentul 640
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul stabilit de Comisie, 
instrumentul de vânzare a activității constă 
în transferul către un cumpărător care nu 
este o instituție-punte al următoarelor 
elemente:

(1) În cadrul stabilit, instrumentul de 
vânzare a activității constă în transferul 
către un cumpărător care nu este o 
instituție-punte al următoarelor elemente:
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Or. en

Amendamentul 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul stabilit de Comisie, 
instrumentul instituției-punte constă în 
transferul către o instituție-punte a 
oricărora dintre următoarele elemente:

(1) În cadrul stabilit de Comitet, 
instrumentul instituției-punte constă în 
transferul către o instituție-punte a 
oricărora dintre următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 642
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul stabilit de Comisie, 
instrumentul instituției-punte constă în 
transferul către o instituție-punte a 
oricărora dintre următoarele elemente:

(1) În cadrul stabilit, instrumentul 
instituției-punte constă în transferul către o 
instituție-punte a oricărora dintre 
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 643
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice contraprestație primită de la 
instituția-punte sau o parte sau toate 
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drepturile de proprietate și pasivele 
instituției-punte respectă dispozițiile 
relevante din cadrul [Directivei privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare].

Or. en

Justificare

Aceasta este o problemă tehnică care încă trebuie rezolvată în cadru negocierilor în 
desfășurare pentru Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, care trebuie 
să fie în cele din urmă armonizată.

Amendamentul 644
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul stabilit de Comisie, instrumentul 
de separare a activelor constă în transferul 
de active, drepturi sau pasive ale unei 
instituții aflate în rezoluție către un vehicul 
de gestionare a activelor.

În cadrul stabilit, instrumentul de separare 
a activelor constă în transferul de active, 
drepturi sau pasive ale unei instituții aflate 
în rezoluție către un vehicul de gestionare a 
activelor, în conformitate cu Directiva 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare [ ].

Or. en

Justificare

Instrumentul de separare a activelor este prevăzut în Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare, prin urmare reproducerea textului directivei respective în prezentul 
articol este inutilă.

Amendamentul 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul stabilit de Comisie, instrumentul 
de separare a activelor constă în transferul 
de active, drepturi sau pasive ale unei 
instituții aflate în rezoluție către un vehicul 
de gestionare a activelor.

În cadrul stabilit de Comitet, instrumentul 
de separare a activelor constă în transferul 
de active, drepturi sau pasive ale unei 
instituții aflate în rezoluție către un vehicul 
de gestionare a activelor.

Or. en

Amendamentul 646
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un vehicul de gestionare a activelor este o 
entitate juridică ce respectă toate cerințele 
de mai jos:

eliminat

(a) este total sau parțial în proprietatea 
uneia sau a mai multor autorități publice 
sau este controlat de aceasta/acestea, 
printre care se poate număra și 
autoritatea de rezoluție sau mecanismul 
de finanțare a rezoluției;
(b) a fost creat în scopul de a primi, 
parțial sau integral, activele, drepturile și 
pasivele uneia sau ale mai multor 
instituții aflate în rezoluție sau ale unei 
instituții-punte.

Or. en

Amendamentul 647
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este total sau parțial în proprietatea
uneia sau a mai multor autorități publice
sau este controlat de aceasta/acestea, 
printre care se poate număra și 
autoritatea de rezoluție sau mecanismul 
de finanțare a rezoluției;

(a) este total sau parțial în proprietatea
Comitetului sau este controlat de acesta;

Or. en

Amendamentul 648
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește instrumentul de 
separare a activelor, schema de rezoluție 
menționată la articolul 20 stabilește, în 
special:

eliminat

(a) instrumentele, activele, drepturile și 
pasivele care urmează să fie transferate 
de autoritatea națională de rezoluție către 
un vehicul de gestionare a activelor în 
conformitate cu articolul 36 
alineatele (1)-(4) și (6)-(10) din 
Directiva [ ];
(b) contraprestația în schimbul căreia 
sunt transferate activele de către 
autoritatea națională de rezoluție către 
vehiculul de gestionare a activelor, în 
conformitate cu principiile stabilite la 
articolul 17. Această dispoziție nu 
împiedică contraprestația să aibă o 
valoare nominală sau negativă.

Or. en
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Amendamentul 649
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice contraprestație primită de la 
vehiculul de gestionare a activelor sau o 
parte sau toate drepturile de proprietate și 
pasivele vehiculului de gestionare a 
activelor respectă dispozițiile relevante din 
cadrul [Directivei privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare].

Or. en

Justificare

Aceasta este o problemă tehnică care încă trebuie rezolvată în cadru negocierilor în 
desfășurare pentru Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, care trebuie 
să fie în cele din urmă armonizată.

Amendamentul 650
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul de recapitalizare internă poate 
fi aplicat în oricare dintre următoarele 
scopuri:

Instrumentul de recapitalizare internă poate 
fi aplicat în temeiul articolelor 37 și 38 din 
Directiva de instituire a unui cadru 
pentru redresarea și rezoluția instituțiilor 
de credit și a întreprinderilor de investiții
în oricare dintre următoarele scopuri:

Or. de

Amendamentul 651
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul de recapitalizare internă poate 
fi aplicat în oricare dintre următoarele 
scopuri:

Instrumentul de recapitalizare internă poate 
fi aplicat în oricare dintre următoarele 
scopuri, în conformitate cu articolele 37 și 
38 din Directiva privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare:

Or. en

Amendamentul 652
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul de recapitalizare internă poate 
fi aplicat în oricare dintre următoarele 
scopuri:

Instrumentul de recapitalizare internă poate 
fi aplicat în oricare dintre următoarele 
scopuri, în conformitate cu articolele 37 și 
38 din Directiva [ ] care instituie un cadru 
pentru redresarea și rezoluția instituțiilor 
de credit și a întreprinderilor de investiții:

Or. en

Amendamentul 653
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul de recapitalizare internă poate
fi aplicat în oricare dintre următoarele 
scopuri:

Instrumentul de recapitalizare internă se
aplică în conformitate cu Directiva 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare [ ].

Or. en
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Justificare

Instrumentul de recapitalizare internă este prevăzut în Directiva privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare, prin urmare reproducerea textului directivei respective în 
prezentul articol este inutilă.

Amendamentul 654
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) recapitalizarea unei entități 
menționate la articolul 2 care îndeplinește 
condițiile de declanșare a procedurii de 
rezoluție, într-o măsură suficientă pentru 
a restabili capacitatea acesteia de a 
respecta condițiile privind autorizarea și 
de a-și desfășura activitățile pentru care i 
s-a acordat autorizația în conformitate cu 
Directiva 2013/36/UE sau cu 
Directiva 2004/39/CE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 655
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conversia în capitaluri proprii a 
creanțelor sau a instrumentelor de datorie 
care sunt transferate către o instituție-
punte sau reducerea valorii principalului 
acestora, în vederea unui aport de capital 
în favoarea respectivei instituții-punte.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 656
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul stabilit de către Comisie cu 
privire la instrumentul de recapitalizare 
internă, schema de rezoluție stabilește, în 
special:

eliminat

(a) suma agregată cu care trebuie reduse 
sau convertite pasivele eligibile, în 
conformitate cu alineatul (6);
(b) pasivele care pot fi excluse, în 
conformitate cu alineatele (5)-(13);
(c) obiectivele și conținutul minim al 
planului de reorganizare a activității care 
trebuie transmis în conformitate cu 
alineatul (16).

Or. en

Amendamentul 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul stabilit de către Comisie cu 
privire la instrumentul de recapitalizare 
internă, schema de rezoluție stabilește, în 
special:

În cadrul stabilit de către Comitet cu 
privire la instrumentul de recapitalizare 
internă, schema de rezoluție respectă toate 
dispozițiile relevante prevăzute în 
Directiva (privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare) și stabilește, în 
special:

Or. en
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Amendamentul 658
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pasivele care pot fi excluse, în 
conformitate cu alineatele (5)-(13);

eliminat

Or. en

Amendamentul 659
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instrumentul de recapitalizare internă 
nu poate fi aplicat în scopul menționat la 
alineatul (1) litera (a) decât dacă există o 
perspectivă realistă potrivit căreia 
aplicarea acestui instrument, coroborată 
cu măsurile puse în aplicare în 
conformitate cu planul de reorganizare a 
activității prevăzut la alineatul (16), va 
avea drept rezultat nu doar realizarea 
obiectivelor relevante ale rezoluției, ci și 
restabilirea solidității financiare și a 
viabilității pe termen lung a instituției în 
cauză.

eliminat

În cazul în care condiția prevăzută la 
primul paragraf nu este îndeplinită, se 
aplică oricare dintre instrumentele de 
rezoluție prevăzute la articolul 19 
alineatul (2) literele (a), (b) și (c) și, după 
caz, instrumentul de recapitalizare internă 
menționat la articolul 19 alineatul (2) 
litera (d).

Or. en
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Amendamentul 660
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Următoarele pasive nu fac obiectul 
ajustării pentru depreciere și nici al 
conversiei:

eliminat

(a) depozitele garantate;
(b) datoriile acoperite prin garanții reale, 
inclusiv obligațiunile garantate;
(c) orice element de pasiv care rezultă din 
deținerea de către entitatea menționată la 
articolul 2 a unor active sau lichidități 
aparținând clienților sau dintr-o relație 
fiduciară între entitatea sus-menționată, 
în calitate de fiduciar, și o altă persoană, 
în calitate de beneficiar, cu condiția ca 
respectivul client sau beneficiar să fie 
protejat în baza legislației aplicabile în 
materie de insolvență sau în baza 
dreptului civil;
(d) datoriile față de instituții, excluzând 
entitățile care fac parte din același grup, 
care au o scadență inițială mai mică de 
șapte zile;
(e) datoriile care rezultă din participarea 
la un sistem conceput în conformitate cu 
Directiva 98/26/CE23, care au o scadență 
reziduală mai mică de șapte zile;
(f) orice fel de datorie față de oricare 
dintre următoarele persoane:
(i) un angajat, în ceea ce privește salariile, 
prestațiile de pensie sau alte forme de 
remunerație fixă acumulate, cu excepția 
componentei variabile a remunerației 
care nu este reglementată prin lege sau 
printr-un contract colectiv de muncă;
(ii) un creditor comercial, în ceea ce 
privește furnizarea către instituția sau 
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entitatea menționată la articolul 1 
litera (b), (c) sau (d) de bunuri sau servicii 
care sunt indispensabile pentru 
desfășurarea activităților sale cotidiene, 
inclusiv serviciile informatice, serviciile 
de utilitate publică, precum și închirierea, 
întreținerea și reparația spațiilor aferente;
(iii) autoritățile fiscale și organismele de 
asigurări sociale, cu condiția ca pasivele 
respective să fie considerate creanțe 
privilegiate în baza legislației aplicabile în 
materie de insolvență sau în baza 
dreptului civil.
__________________
23 Directiva 98/26/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 mai 1998 privind caracterul definitiv al 
decontării în sistemele de plăți și de 
decontare a titlurilor de valoare. JO L 
166, 11.6.1998, p. 45.

Or. en

Amendamentul 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Următoarele pasive nu fac obiectul 
ajustării pentru depreciere și nici al 
conversiei:

(3) Următoarele pasive nu pot face obiectul 
ajustării pentru depreciere și nici al 
conversiei, conform dispozițiilor relevante 
prevăzute în Directiva (privind redresarea 
și rezoluția instituțiilor bancare): 

Or. en

Amendamentul 662
Nuno Melo
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) depozitele garantate; (a) depozite, indiferent de natura sau
valoarea lor;

Or. pt

Amendamentul 663
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) datoriile față de instituții, excluzând 
entitățile care fac parte din același grup, 
care au o scadență inițială mai mică de 
șapte zile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 664
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) datoriile față de instituții, excluzând 
entitățile care fac parte din același grup, 
care au o scadență inițială mai mică de 
șapte zile;

(d) datoriile față de instituții, excluzând 
entitățile care fac parte din același grup, 
care au o scadență inițială mai mică de o
lună;

Or. en

Justificare

Coerența cu Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare: alinierea 
domeniului de aplicare al recapitalizării interne la poziția Parlamentului referitoare la 
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Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și asigurarea faptului că 
flexibilitatea în ceea ce privește excluderea pasivelor nu are ca rezultat stimulente pentru 
recurgerea la fondul de rezoluție în vederea furnizării de capital în cadrul recapitalizării 
interne.

Amendamentul 665
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sfera de aplicare a instrumentului de 
recapitalizare internă prevăzut la 
alineatul (3) nu împiedică, dacă este 
cazul, exercitarea competențelor de 
recapitalizare internă în legătură cu orice 
parte a unei datorii garantate sau a unei 
datorii acoperite prin garanții reale care 
depășesc valoarea activelor, a gajului, a 
dreptului de retenție sau a garanției reale 
prin care este garantat acesta. 
Obligațiunile garantate, astfel cum sunt 
definite la articolul 52 alineatul (4) din 
Directiva 2009/65/CE24, pot fi exonerate 
de prezenta dispoziție.

eliminat

__________________
24 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
privind organismele de plasament colectiv 
în valori mobiliare (OPCVM), JO L302, 
17.11.2009, p. 32.

Or. en

Amendamentul 666
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pasivele rezultate din instrumente 
derivate care nu cad sub incidența 
alineatului (3) litera (b) sunt ajustate 
pentru depreciere numai după lichidarea 
organizată a pozițiilor în cauză și în 
conformitate cu standardele tehnice de 
reglementare elaborate de ESMA și ABE, 
în conformitate cu articolul 44 din 
Directivă [ ].

Or. en

Justificare

Coerența cu Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare: alinierea 
domeniul de aplicare al recapitalizării interne la poziția Parlamentului referitoare la 
Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și asigurarea faptului că 
flexibilitatea în ceea ce privește excluderea pasivelor nu are ca rezultat stimulente pentru 
recurgerea la fondul de rezoluție în vederea furnizării de capital în cadrul recapitalizării 
interne.

Amendamentul 667
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În oricare din următoarele 
circumstanțe excepționale, anumite 
datorii pot fi exonerate total sau parțial de 
aplicarea competențelor de ajustare 
pentru depreciere și de conversie:

eliminat

(a) în cazul în care nu este posibilă 
recapitalizarea pasivelor respective într-
un termen rezonabil, în pofida eforturilor 
depuse cu bună credință de către 
autoritatea de rezoluție sau
(b) în cazul în care excluderea reprezintă 
un mijloc strict necesar și proporțional 
pentru a asigura continuitatea funcțiilor 
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critice și a activităților esențiale într-un 
mod care să mențină capacitatea 
instituției aflate în rezoluție de a-și 
continua operațiunile, serviciile și 
tranzacțiile-cheie sau
(c) în cazul în care excluderea reprezintă 
un mijloc strict necesar și proporțional 
pentru evitarea declanșării unei 
contagiuni la scară largă care ar aduce 
prejudicii grave funcționării piețelor 
financiare într-un mod care ar putea 
cauza o perturbare gravă a economiei 
unui stat membru sau a economiei 
Uniunii sau
(d) în cazul în care aplicarea 
instrumentului de recapitalizare internă 
respectivelor pasive ar provoca o 
distrugere a valorii care ar face ca 
pierderile suportate de alți creditori să fie 
mai mari decât cele pe care le-ar cauza 
excluderea respectivelor pasive din sfera 
de aplicare a instrumentului de 
recapitalizare internă.
În cazul excluderii totale sau parțiale a 
unui pasiv eligibil sau a unei categorii de 
pasive eligibile, nivelul ajustării pentru 
depreciere sau al conversiei aplicat altor 
pasive eligibile poate fi majorat pentru a 
reflecta excluderile respective, cu condiția
ca respectivul nivel să respecte principiul 
prevăzut la articolul 13 alineatul (1) 
litera (f).

Or. en

Amendamentul 668
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În oricare din următoarele 
circumstanțe excepționale, anumite 

eliminat
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datorii pot fi exonerate total sau parțial de 
aplicarea competențelor de ajustare 
pentru depreciere și de conversie:
(a) în cazul în care nu este posibilă 
recapitalizarea pasivelor respective într-
un termen rezonabil, în pofida eforturilor 
depuse cu bună credință de către 
autoritatea de rezoluție sau
(b) în cazul în care excluderea reprezintă 
un mijloc strict necesar și proporțional 
pentru a asigura continuitatea funcțiilor 
critice și a activităților esențiale într-un 
mod care să mențină capacitatea 
instituției aflate în rezoluție de a-și 
continua operațiunile, serviciile și 
tranzacțiile-cheie sau
(c) în cazul în care excluderea reprezintă 
un mijloc strict necesar și proporțional 
pentru evitarea declanșării unei 
contagiuni la scară largă care ar aduce 
prejudicii grave funcționării piețelor 
financiare într-un mod care ar putea 
cauza o perturbare gravă a economiei 
unui stat membru sau a economiei 
Uniunii sau
(d) în cazul în care aplicarea 
instrumentului de recapitalizare internă 
respectivelor pasive ar provoca o 
distrugere a valorii care ar face ca 
pierderile suportate de alți creditori să fie 
mai mari decât cele pe care le-ar cauza 
excluderea respectivelor pasive din sfera 
de aplicare a instrumentului de 
recapitalizare internă.
În cazul excluderii totale sau parțiale a 
unui pasiv eligibil sau a unei categorii de 
pasive eligibile, nivelul ajustării pentru 
depreciere sau al conversiei aplicat altor 
pasive eligibile poate fi majorat pentru a 
reflecta excluderile respective, cu condiția 
ca respectivul nivel să respecte principiul 
prevăzut la articolul 13 alineatul (1) 
litera (f).

Or. en
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Amendamentul 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În oricare din următoarele 
circumstanțe excepționale, anumite 
datorii pot fi exonerate total sau parțial de 
aplicarea competențelor de ajustare 
pentru depreciere și de conversie:

eliminat

(a) în cazul în care nu este posibilă 
recapitalizarea pasivelor respective într-
un termen rezonabil, în pofida eforturilor 
depuse cu bună credință de către 
autoritatea de rezoluție sau
(b) în cazul în care excluderea reprezintă 
un mijloc strict necesar și proporțional 
pentru a asigura continuitatea funcțiilor 
critice și a activităților esențiale într-un 
mod care să mențină capacitatea 
instituției aflate în rezoluție de a-și 
continua operațiunile, serviciile și 
tranzacțiile-cheie sau
(c) în cazul în care excluderea reprezintă 
un mijloc strict necesar și proporțional 
pentru evitarea declanșării unei 
contagiuni la scară largă care ar aduce 
prejudicii grave funcționării piețelor 
financiare într-un mod care ar putea 
cauza o perturbare gravă a economiei 
unui stat membru sau a economiei 
Uniunii sau
(d) în cazul în care aplicarea 
instrumentului de recapitalizare internă 
respectivelor pasive ar provoca o 
distrugere a valorii care ar face ca 
pierderile suportate de alți creditori să fie 
mai mari decât cele pe care le-ar cauza 
excluderea respectivelor pasive din sfera 
de aplicare a instrumentului de 
recapitalizare internă.
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În cazul excluderii totale sau parțiale a 
unui pasiv eligibil sau a unei categorii de 
pasive eligibile, nivelul ajustării pentru 
depreciere sau al conversiei aplicat altor 
pasive eligibile poate fi majorat pentru a 
reflecta excluderile respective, cu condiția 
ca respectivul nivel să respecte principiul 
prevăzut la articolul 13 alineatul (1) 
litera (f).

Or. en

Amendamentul 670
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care excluderea reprezintă 
un mijloc strict necesar și proporțional 
pentru evitarea declanșării unei contagiuni 
la scară largă care ar aduce prejudicii grave 
funcționării piețelor financiare într-un mod 
care ar putea cauza o perturbare gravă a 
economiei unui stat membru sau a 
economiei Uniunii sau

(c) în cazul în care excluderea reprezintă 
un mijloc strict necesar și proporțional 
pentru evitarea deteriorării economiei 
unui stat membru sau a Uniunii, inclusiv 
pentru evitarea declanșării unei contagiuni 
la scară largă care ar aduce prejudicii grave 
funcționării piețelor financiare, sau

Or. en

Amendamentul 671
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul excluderii totale sau parțiale a unui 
pasiv eligibil sau a unei categorii de pasive 
eligibile, nivelul ajustării pentru depreciere 
sau al conversiei aplicat altor pasive 
eligibile poate fi majorat pentru a reflecta 

În cazul excluderii totale sau parțiale a unui 
pasiv eligibil sau a unei categorii de pasive 
eligibile, nivelul ajustării pentru depreciere 
sau al conversiei aplicat altor pasive 
eligibile este majorat pentru a reflecta 



PE521.793v01-00 138/166 AM\1007249RO.doc

RO

excluderile respective, cu condiția ca 
respectivul nivel să respecte principiul 
prevăzut la articolul 13 alineatul (1) 
litera (f).

excluderile respective, cu condiția ca
respectivul nivel să respecte principiul 
prevăzut la articolul 13 alineatul (1) 
litera (f).

Or. en

Justificare

Coerența cu Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare: alinierea 
domeniul de aplicare al recapitalizării interne la poziția Parlamentului referitoare la 
Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și asigurarea faptului că 
flexibilitatea în ceea ce privește excluderea pasivelor nu are ca rezultat stimulente pentru 
recurgerea la fondul de rezoluție în vederea furnizării de capital în cadrul recapitalizării 
interne.

Amendamentul 672
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul excluderii totale sau parțiale, 
în temeiul alineatului (5), a unui pasiv 
eligibil sau a unei categorii de pasive 
eligibile și în cazul în care pierderile care 
ar fi fost suportate de acele pasive nu au 
fost repercutate integral asupra altor 
creditori, fondul poate aduce o contribuție 
în favoarea instituției aflate în rezoluție 
pentru:

eliminat

(a) a acoperi eventualele pierderi care nu 
au fost absorbite de pasivele eligibile și 
pentru a restabili la zero valoarea 
activului net al instituției aflate în 
rezoluție, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (a);
(b) a achiziționa acțiuni sau alte 
instrumente de proprietate sau elemente 
de capital proprii instituției aflate în 
rezoluție, în scopul recapitalizării acesteia 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b).
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Or. en

Amendamentul 673
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul excluderii totale sau parțiale, 
în temeiul alineatului (5), a unui pasiv 
eligibil sau a unei categorii de pasive 
eligibile și în cazul în care pierderile care 
ar fi fost suportate de acele pasive nu au 
fost repercutate integral asupra altor 
creditori, fondul poate aduce o contribuție 
în favoarea instituției aflate în rezoluție 
pentru:

eliminat

(a) a acoperi eventualele pierderi care nu 
au fost absorbite de pasivele eligibile și 
pentru a restabili la zero valoarea 
activului net al instituției aflate în 
rezoluție, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (a);
(b) a achiziționa acțiuni sau alte 
instrumente de proprietate sau elemente 
de capital proprii instituției aflate în 
rezoluție, în scopul recapitalizării acesteia 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b).

Or. en

Amendamentul 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul excluderii totale sau parțiale, 
în temeiul alineatului (5), a unui pasiv 

eliminat
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eligibil sau a unei categorii de pasive 
eligibile și în cazul în care pierderile care 
ar fi fost suportate de acele pasive nu au 
fost repercutate integral asupra altor 
creditori, fondul poate aduce o contribuție 
în favoarea instituției aflate în rezoluție 
pentru:
(a) a acoperi eventualele pierderi care nu 
au fost absorbite de pasivele eligibile și 
pentru a restabili la zero valoarea 
activului net al instituției aflate în 
rezoluție, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (a);
(b) a achiziționa acțiuni sau alte 
instrumente de proprietate sau elemente 
de capital proprii instituției aflate în 
rezoluție, în scopul recapitalizării acesteia 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b).

Or. en

Amendamentul 675
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul excluderii totale sau parțiale, în 
temeiul alineatului (5), a unui pasiv eligibil 
sau a unei categorii de pasive eligibile și în 
cazul în care pierderile care ar fi fost 
suportate de acele pasive nu au fost
repercutate integral asupra altor creditori, 
fondul poate aduce o contribuție în 
favoarea instituției aflate în rezoluție 
pentru:

(6) În cazul excluderii totale sau parțiale, în 
temeiul alineatului (5), a unui pasiv eligibil 
sau a unei categorii de pasive eligibile și în 
cazul în care pierderile care ar fi fost 
suportate de acele pasive nu pot fi
repercutate integral asupra altor creditori, 
fără încălcarea principiului prevăzut la 
articolul 13 alineatul (1) litera (f), fondul 
poate aduce o contribuție în favoarea 
instituției aflate în rezoluție pentru:

Or. en

Justificare

Coerența cu Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare: alinierea 
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domeniul de aplicare al recapitalizării interne la poziția Parlamentului referitoare la 
Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și asigurarea faptului că 
flexibilitatea în ceea ce privește excluderea pasivelor nu are ca rezultat stimulente pentru 
recurgerea la fondul de rezoluție în vederea furnizării de capital în cadrul recapitalizării 
interne.

Amendamentul 676
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul excluderii totale sau parțiale, în 
temeiul alineatului (5), a unui pasiv eligibil 
sau a unei categorii de pasive eligibile și în 
cazul în care pierderile care ar fi fost 
suportate de acele pasive nu au fost 
repercutate integral asupra altor creditori, 
fondul poate aduce o contribuție în 
favoarea instituției aflate în rezoluție 
pentru:

(6) Consiliul poate permite în cadrul unei 
rezoluții adoptat în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (8) ca, în cazul 
excluderii totale sau parțiale, în temeiul 
alineatului (5), a unui pasiv eligibil sau a 
unei categorii de pasive eligibile și în cazul 
în care pierderile care ar fi fost suportate de 
acele pasive nu au fost repercutate integral 
asupra altor creditori, fondul să poate
aduce o contribuție în favoarea instituției 
aflate în rezoluție pentru:

Or. en

Amendamentul 677
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fondul nu poate aduce contribuția 
menționată la alineatul (6) decât dacă 
sunt îndeplinite simultan următoarele 
două criterii:

eliminat

(a) acționarii și deținătorii de alte 
instrumente de proprietate, precum și 
deținătorii de elemente de capital 
relevante și de alte pasive eligibile au adus 
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o contribuție, prin ajustare pentru 
depreciere, prin conversie sau prin alte 
modalități, în vederea absorbției 
pierderilor și a recapitalizării instituției 
aflate în rezoluție, în valoare de cel puțin 
8 % din totalul pasivelor, incluzând 
fondurile proprii ale instituției respective, 
cuantificată la momentul luării măsurii 
de rezoluție în conformitate cu evaluarea 
prevăzută la articolul 17;
(b) contribuția din partea fondului nu 
depășește 5 % din totalul pasivelor, 
incluzând fondurile proprii ale instituției 
aflate în rezoluție, cuantificată la 
momentul luării măsurii de rezoluție în 
conformitate cu evaluarea prevăzută la 
articolul 17.

Or. en

Amendamentul 678
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fondul nu poate aduce contribuția 
menționată la alineatul (6) decât dacă 
sunt îndeplinite simultan următoarele 
două criterii:

eliminat

(a) acționarii și deținătorii de alte 
instrumente de proprietate, precum și 
deținătorii de elemente de capital 
relevante și de alte pasive eligibile au adus 
o contribuție, prin ajustare pentru 
depreciere, prin conversie sau prin alte 
modalități, în vederea absorbției 
pierderilor și a recapitalizării instituției 
aflate în rezoluție, în valoare de cel puțin 
8 % din totalul pasivelor, incluzând 
fondurile proprii ale instituției respective, 
cuantificată la momentul luării măsurii 
de rezoluție în conformitate cu evaluarea 
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prevăzută la articolul 17;
(b) contribuția din partea fondului nu 
depășește 5 % din totalul pasivelor, 
incluzând fondurile proprii ale instituției 
aflate în rezoluție, cuantificată la 
momentul luării măsurii de rezoluție în 
conformitate cu evaluarea prevăzută la 
articolul 17.

Or. en

Amendamentul 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fondul nu poate aduce contribuția 
menționată la alineatul (6) decât dacă 
sunt îndeplinite simultan următoarele 
două criterii:

eliminat

(a) acționarii și deținătorii de alte 
instrumente de proprietate, precum și 
deținătorii de elemente de capital 
relevante și de alte pasive eligibile au adus 
o contribuție, prin ajustare pentru 
depreciere, prin conversie sau prin alte 
modalități, în vederea absorbției 
pierderilor și a recapitalizării instituției 
aflate în rezoluție, în valoare de cel puțin 
8 % din totalul pasivelor, incluzând 
fondurile proprii ale instituției respective, 
cuantificată la momentul luării măsurii 
de rezoluție în conformitate cu evaluarea 
prevăzută la articolul 17;
(b) contribuția din partea fondului nu 
depășește 5 % din totalul pasivelor, 
incluzând fondurile proprii ale instituției 
aflate în rezoluție, cuantificată la 
momentul luării măsurii de rezoluție în 
conformitate cu evaluarea prevăzută la 
articolul 17.
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Or. en

Amendamentul 680
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acționarii și deținătorii de alte 
instrumente de proprietate, precum și 
deținătorii de elemente de capital relevante 
și de alte pasive eligibile au adus o 
contribuție, prin ajustare pentru depreciere, 
prin conversie sau prin alte modalități, în 
vederea absorbției pierderilor și a 
recapitalizării instituției aflate în rezoluție, 
în valoare de cel puțin 8 % din totalul 
pasivelor, incluzând fondurile proprii ale 
instituției respective, cuantificată la 
momentul luării măsurii de rezoluție în 
conformitate cu evaluarea prevăzută la 
articolul 17;

(a) acționarii și deținătorii de alte 
instrumente de proprietate, precum și 
deținătorii de elemente de capital relevante 
și de alte pasive eligibile, cu excepția 
depozitelor, au adus o contribuție, prin 
ajustare pentru depreciere, prin conversie 
sau prin alte modalități, în vederea 
absorbției pierderilor și a recapitalizării 
instituției aflate în rezoluție, în valoare de 
cel puțin 8 % din totalul pasivelor, 
incluzând fondurile proprii ale instituției 
respective, cuantificată la momentul luării 
măsurii de rezoluție în conformitate cu 
evaluarea prevăzută la articolul 17;

Or. en

Amendamentul 681
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Contribuția din partea fondului poate 
fi finanțată prin:

eliminat

(c) suma de care dispune fondul, 
mobilizată grație contribuțiilor efectuate 
de entitățile menționate la articolul 2, în 
conformitate cu articolul 66;
(d) suma care poate fi mobilizată sub 
forma unor contribuții ex-post, în 
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conformitate cu articolul 67, într-un 
interval de trei ani și
(e) în cazul în care sumele menționate la 
literele (a) și (b) sunt insuficiente, sumele 
mobilizate cu ajutorul unor surse de 
finanțare alternative, în conformitate cu 
articolul 69.

Or. en

Amendamentul 682
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Contribuția din partea fondului poate 
fi finanțată prin:

eliminat

(c) suma de care dispune fondul, 
mobilizată grație contribuțiilor efectuate 
de entitățile menționate la articolul 2, în 
conformitate cu articolul 66;
(d) suma care poate fi mobilizată sub 
forma unor contribuții ex-post, în 
conformitate cu articolul 67, într-un 
interval de trei ani și
(e) în cazul în care sumele menționate la 
literele (a) și (b) sunt insuficiente, sumele 
mobilizate cu ajutorul unor surse de 
finanțare alternative, în conformitate cu 
articolul 69.

Or. en

Amendamentul 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Contribuția din partea fondului poate 
fi finanțată prin:

eliminat

(c) suma de care dispune fondul, 
mobilizată grație contribuțiilor efectuate 
de entitățile menționate la articolul 2, în 
conformitate cu articolul 66;
(d) suma care poate fi mobilizată sub 
forma unor contribuții ex-post, în 
conformitate cu articolul 67, într-un 
interval de trei ani și
(e) în cazul în care sumele menționate la 
literele (a) și (b) sunt insuficiente, sumele 
mobilizate cu ajutorul unor surse de
finanțare alternative, în conformitate cu 
articolul 69.

Or. en

Amendamentul 684
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care sumele menționate la 
literele (a), (b) și (c) sunt insuficiente sau 
nu sunt imediat disponibile, sume 
împrumutate prin instrumente publice, de 
preferat un instrument public comunitar.

Or. en

Amendamentul 685
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) mecanismul de împrumut menționat 
la articolul 64 alineatul (2a) poate fi 
utilizat, de asemenea, pentru finanțarea 
contribuției fondului.

Or. en

Amendamentul 686
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În circumstanțe extraordinare, pot fi 
solicitate fonduri suplimentare din surse 
de finanțare alternative după ce:

eliminat

(a) se va fi atins limita de 5 % prevăzută 
la alineatul (7) litera (b) și
(b) se vor fi depreciat sau se vor fi 
convertit integral toate pasivele 
negarantate și neprivilegiate, altele decât 
depozitele eligibile.

Or. en

Amendamentul 687
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În circumstanțe extraordinare, pot fi 
solicitate fonduri suplimentare din surse 
de finanțare alternative după ce:

eliminat

(a) se va fi atins limita de 5 % prevăzută 
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la alineatul (7) litera (b) și
(b) se vor fi depreciat sau se vor fi 
convertit integral toate pasivele 
negarantate și neprivilegiate, altele decât 
depozitele eligibile.

Or. en

Amendamentul 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În circumstanțe extraordinare, pot fi 
solicitate fonduri suplimentare din surse 
de finanțare alternative după ce:

eliminat

(a) se va fi atins limita de 5 % prevăzută 
la alineatul (7) litera (b) și
(b) se vor fi depreciat sau se vor fi
convertit integral toate pasivele 
negarantate și neprivilegiate, altele decât 
depozitele eligibile.

Or. en

Amendamentul 689
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În circumstanțe extraordinare, pot fi 
solicitate fonduri suplimentare din surse de 
finanțare alternative după ce:

(9) În circumstanțe extraordinare, în cazul 
în care sunt prevăzute în cadrul adoptat 
de Consiliu în temeiul articolului 16 
alineatul (8), pot fi solicitate fonduri 
suplimentare din surse de finanțare 
alternative după ce:
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Or. en

Amendamentul 690
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ca alternativă sau în mod 
suplimentar, atunci când sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la alineatul (7) 
literele (a) și (b), se poate acorda o 
contribuție din resursele care au fost 
mobilizate prin intermediul unor 
contribuții ex-ante în conformitate cu 
articolul 66 și care nu au fost încă 
utilizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 691
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ca alternativă sau în mod 
suplimentar, atunci când sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la alineatul (7) 
literele (a) și (b), se poate acorda o 
contribuție din resursele care au fost 
mobilizate prin intermediul unor 
contribuții ex-ante în conformitate cu 
articolul 66 și care nu au fost încă 
utilizate.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ca alternativă sau în mod 
suplimentar, atunci când sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la alineatul (7) 
literele (a) și (b), se poate acorda o 
contribuție din resursele care au fost 
mobilizate prin intermediul unor 
contribuții ex-ante în conformitate cu 
articolul 66 și care nu au fost încă 
utilizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 693
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În sensul prezentului regulament, nu 
se aplică articolul 38 alineatul (3cab) 
paragraful (5) din Directiva [ ].

eliminat

Or. en

Amendamentul 694
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În sensul prezentului regulament, nu 
se aplică articolul 38 alineatul (3cab) 

eliminat
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paragraful (5) din Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 695
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La adoptarea deciziei menționate la 
alineatul (5), se ține seama de 
următoarele aspecte:

eliminat

(a) principiul conform căruia pierderile ar 
trebui să fie suportate în primul rând de 
acționari și, în al doilea rând, în general, 
de către creditorii instituției aflate în 
rezoluție, în ordinea preferințelor;
(b) nivelul capacității de absorbție a 
pierderilor de care ar mai dispune 
instituția aflată în rezoluție în cazul 
excluderii pasivului sau a categoriei de 
pasive;
(c) necesitatea de a păstra resurse 
corespunzătoare pentru finanțarea 
rezoluției.

Or. en

Amendamentul 696
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La adoptarea deciziei menționate la 
alineatul (5), se ține seama de
următoarele aspecte:

eliminat



PE521.793v01-00 152/166 AM\1007249RO.doc

RO

(a) principiul conform căruia pierderile ar 
trebui să fie suportate în primul rând de 
acționari și, în al doilea rând, în general, 
de către creditorii instituției aflate în 
rezoluție, în ordinea preferințelor;
(b) nivelul capacității de absorbție a 
pierderilor de care ar mai dispune 
instituția aflată în rezoluție în cazul 
excluderii pasivului sau a categoriei de 
pasive;
(c) necesitatea de a păstra resurse 
corespunzătoare pentru finanțarea 
rezoluției.

Or. en

Amendamentul 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La adoptarea deciziei menționate la 
alineatul (5), se ține seama de 
următoarele aspecte:

eliminat

(a) principiul conform căruia pierderile ar 
trebui să fie suportate în primul rând de 
acționari și, în al doilea rând, în general, 
de către creditorii instituției aflate în 
rezoluție, în ordinea preferințelor;
(b) nivelul capacității de absorbție a 
pierderilor de care ar mai dispune 
instituția aflată în rezoluție în cazul 
excluderii pasivului sau a categoriei de 
pasive;
(c) necesitatea de a păstra resurse 
corespunzătoare pentru finanțarea 
rezoluției.

Or. en
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Amendamentul 698
Nuno Melo

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) principiul conform căruia pierderile ar 
trebui să fie suportate în primul rând de 
acționari și, în al doilea rând, în general, de 
către creditorii instituției aflate în rezoluție, 
în ordinea preferințelor;

(a) principiul conform căruia pierderile ar 
trebui să fie suportate în primul rând de 
acționari și, în al doilea rând, în general, de 
către creditorii instituției aflate în rezoluție, 
în ordinea preferințelor; cu excepția 
depozitelor prevăzute la articolul 12 
literele (d) și (da);

Or. pt

Amendamentul 699
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Comitetul realizează evaluarea 
următoarelor puncte pe baza unei 
evaluări care respectă cerințele prevăzute 
la articolul 17:

eliminat

(a) suma agregată cu care trebuie 
depreciate pasivele eligibile pentru a 
garanta faptul că valoarea activului net al 
instituției aflate în rezoluție este egală cu 
zero;
(b) după caz, suma agregată cu care 
trebuie convertite în acțiuni pasivele 
eligibile pentru a restabili ponderea 
capitalului comun de rangul 1 al 
instituției aflate în rezoluție sau al 
instituției-punte.
În cazul în care s-a decis aplicarea 
instrumentului de recapitalizare internă 
în scopul menționat la alineatul (1) 
litera (a), evaluarea la care se face 
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referire în primul paragraf stabilește 
valoarea cu care trebuie convertite 
pasivele eligibile pentru a restabili 
ponderea capitalului comun de rangul 1 
al instituției aflate în rezoluție, sau, după 
caz, al instituției-punte, ținând seama de 
orice contribuție la capital din partea 
fondului de rezoluție în temeiul 
articolului 71 alineatul (1) litera (d) și 
pentru a menține o încredere suficientă a 
pieței în instituția aflată în rezoluție sau 
în instituția-punte, astfel încât aceasta să 
fie în măsură să respecte în continuare 
condițiile de autorizare și să își desfășoare 
activitățile pentru care a fost autorizată în 
temeiul Directivei 2013/36/UE sau al 
Directivei 2004/39/CE.

Or. en

Amendamentul 700
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Excluderile prevăzute la alineatul (5) 
pot fi aplicate fie pentru a exclude 
complet un element de pasiv de la 
ajustarea pentru depreciere, fie pentru a 
limita amploarea ajustării pentru 
depreciere aplicate respectivului element 
de pasiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 701
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Excluderile prevăzute la alineatul (5) 
pot fi aplicate fie pentru a exclude 
complet un element de pasiv de la 
ajustarea pentru depreciere, fie pentru a 
limita amploarea ajustării pentru 
depreciere aplicate respectivului element 
de pasiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Excluderile prevăzute la alineatul (5) 
pot fi aplicate fie pentru a exclude complet 
un element de pasiv de la ajustarea pentru 
depreciere, fie pentru a limita amploarea 
ajustării pentru depreciere aplicate 
respectivului element de pasiv.

(14) Excluderile prevăzute la alineatul (5) 
și conforme cu dispozițiile relevante din 
cadrul Directivei privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare pot fi 
aplicate fie pentru a exclude complet un 
element de pasiv de la ajustarea pentru 
depreciere, fie pentru a limita amploarea 
ajustării pentru depreciere aplicate 
respectivului element de pasiv.

Or. en

Amendamentul 703
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Competențele de ajustare pentru 
depreciere și de conversie respectă 
cerințele privind ordinea de prioritate a 

eliminat
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creanțelor prevăzută la articolul 15.

Or. en

Amendamentul 704
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) măsura și modul în care autoritățile 
naționale de rezoluție își exercită 
competențele menționate la capitolul V din 
Directiva [ ];

(vi) măsura și modul în care autoritățile 
naționale de rezoluție își exercită 
competențele menționate la titlul IV 
capitolul V din Directiva [ ];

Or. en

Amendamentul 705
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care acest lucru este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor de 
rezoluție, Comisia, în urma unei 
recomandări din partea Comitetului sau 
din proprie inițiativă, își poate revizui 
decizia privind cadrul de rezoluție și poate 
adopta modificările corespunzătoare.

(3) În cazul în care acest lucru este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor de 
rezoluție, Comitetul își poate revizui 
decizia privind cadrul de rezoluție și poate 
adopta modificările corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 706
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care acest lucru este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor de 
rezoluție, Comisia, în urma unei 
recomandări din partea Comitetului sau 
din proprie inițiativă, își poate revizui 
decizia privind cadrul de rezoluție și poate 
adopta modificările corespunzătoare.

(3) În cazul în care acest lucru este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor de 
rezoluție, Comisia, în urma unei 
recomandări din partea Comitetului, își 
poate revizui decizia privind cadrul de 
rezoluție și poate adopta modificările 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 707
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care acest lucru este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor de 
rezoluție, Comisia, în urma unei 
recomandări din partea Comitetului sau din 
proprie inițiativă, își poate revizui decizia 
privind cadrul de rezoluție și poate adopta 
modificările corespunzătoare.

(3) În cazul în care acest lucru este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor de 
rezoluție, autoritățile naționale 
competente, în urma unei recomandări din 
partea Comitetului sau din proprie 
inițiativă, își pot revizui decizia privind 
cadrul de rezoluție și pot adopta 
modificările corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o autoritate națională de 
rezoluție nu a aplicat decizia menționată la 
articolul 16 sau a aplicat-o într-un mod 

(2) În cazul în care o autoritate națională de 
rezoluție nu a aplicat decizia menționată la 
articolul 16 sau a aplicat-o într-un mod 
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care nu permite atingerea obiectivelor 
rezoluției prevăzute de prezentul 
regulament, Comitetul are competența de a 
impune unei instituții aflate în rezoluție:

care nu permite atingerea obiectivelor 
rezoluției prevăzute de prezentul 
regulament, Comitetul are competența de a 
impune unei instituții aflate în rezoluție 
sau de a-și exercita orice alte competențe 
prevăzute în Directiva [privind redresarea 
și rezoluția instituțiilor bancare]:

Or. en

Amendamentul 709
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o autoritate națională de 
rezoluție nu a aplicat decizia menționată la 
articolul 16 sau a aplicat-o într-un mod 
care nu permite atingerea obiectivelor 
rezoluției prevăzute de prezentul 
regulament, Comitetul are competența de
a impune unei instituții aflate în rezoluție:

(2) În cazul în care o autoritate națională de 
rezoluție nu a aplicat decizia menționată la 
articolul 16 sau a aplicat-o într-un mod 
care nu permite atingerea obiectivelor 
rezoluției prevăzute de prezentul 
regulament, Comitetul are prioritate față 
de autoritatea națională de rezoluție 
pentru a se asigura aplicarea corectă a 
deciziei respective.

Or. en

Amendamentul 710
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o autoritate națională de 
rezoluție nu a aplicat decizia menționată la 
articolul 16 sau a aplicat-o într-un mod 
care nu permite atingerea obiectivelor 
rezoluției prevăzute de prezentul 
regulament, Comitetul are competența de a 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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impune unei instituții aflate în rezoluție:

Or. en

Amendamentul 711
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să transfere unei alte persoane 
anumite drepturi, active sau pasive ale 
unei instituții aflate în rezoluție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 712
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să transfere unei alte persoane anumite 
drepturi, active sau pasive ale unei instituții 
aflate în rezoluție;

(a) să transfere unei alte persoane juridice 
anumite drepturi, active sau pasive ale unei 
instituții aflate în rezoluție;

Or. en

Amendamentul 713
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să solicite conversia instrumentelor de 
datorie care conțin o clauză contractuală 

eliminat
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privind conversia în condițiile prevăzute 
la articolul 18.

Or. en

Amendamentul 714
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să solicite conversia instrumentelor de 
datorie care conțin o clauză contractuală 
privind conversia în condițiile prevăzute la 
articolul 18.

(b) să solicite conversia oricărui 
instrumente de datorie care conțin o clauză 
contractuală privind conversia în condițiile 
prevăzute la articolul 18.

Or. en

Amendamentul 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Transparența publice ulterioară rezoluției
După ce instituția financiară căreia i s-au 
aplicat măsuri de rezoluție nu mai 
îndeplinește condițiile pentru rezoluție și 
după încheierea oricărei proceduri de 
insolvență legată de respectiva instituție 
sau instituții, rezultată din măsurile de 
rezoluție, Comitetul pune imediat la 
dispoziția publicului un bilanț
corespunzător agregat, evaluat în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
prezentul regulament, la momentul la 
care a fost luată decizia de a supune 
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instituția unei proceduri de rezoluție, 
indicând în mod clar valoarea activului 
net al instituției și valoarea categoriilor de 
active și pasive. În plus, Comitetul publică 
valoarea totală a pierderilor suportate de 
diferite categorii de creditori în cazul în 
care s-a aplicat recapitalizarea internă, 
valoarea și sursele de finanțare folosite în 
cadrul procesului de rezoluție și încasările 
obținute în urma oricărei vânzări de 
unități de activitate sau de active.

Or. en

Amendamentul 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul informează Comisia cu 
privire la măsurile pe care le ia în vederea 
pregătirii procedurii de rezoluție. În ceea 
ce privește informațiile primite din partea 
Comitetului, membrii Comisiei și membrii 
personalului Comisiei sunt supuși cerinței 
privind secretul profesional prevăzută la 
articolul 79.

eliminat

Or. en

Amendamentul 717
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul informează Comisia cu 
privire la măsurile pe care le ia în vederea 
pregătirii procedurii de rezoluție. În ceea ce 

(1) Comitetul informează autoritățile 
naționale competente cu privire la 
măsurile pe care le ia în vederea pregătirii 
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privește informațiile primite din partea 
Comitetului, membrii Comisiei și membrii 
personalului Comisiei sunt supuși cerinței 
privind secretul profesional prevăzută la 
articolul 79.

procedurii de rezoluție. În ceea ce privește 
informațiile primite din partea Comitetului, 
membrii autorităților naționale 
competente și membrii personalului
acestora sunt supuși cerinței privind 
secretul profesional prevăzută la 
articolul 79.

Or. en

Amendamentul 718
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul informează Comisia cu 
privire la măsurile pe care le ia în vederea 
pregătirii procedurii de rezoluție. În ceea ce 
privește informațiile primite din partea 
Comitetului, membrii Comisiei și membrii 
personalului Comisiei sunt supuși cerinței 
privind secretul profesional prevăzută la 
articolul 79.

(1) Comitetul informează Comisia și 
autoritățile de rezoluție cu privire la 
măsurile pe care le ia în vederea pregătirii 
procedurii de rezoluție. În ceea ce privește 
informațiile primite din partea Comitetului, 
membrii Comisiei, membrii personalului 
Comisiei și al autorităților de rezoluție 
sunt supuși cerinței privind secretul 
profesional prevăzută la articolul 79.

Or. en

Amendamentul 719
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În exercitarea responsabilităților care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Comitetul, Comisia, BCE, autoritățile 
naționale competente și autoritățile de 
rezoluție cooperează îndeaproape. BCE și 
autoritățile naționale competente prezintă 

(2) În exercitarea responsabilităților care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Comitetul, Comisia, BCE, autoritățile 
naționale competente, autoritățile de 
rezoluție și, dacă este cazul, sistemele de 
garantare a depozitelor cooperează 
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Comitetului și Comisiei toate informațiile 
necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor.

îndeaproape. BCE și autoritățile naționale 
competente prezintă Comitetului și 
Comisiei toate informațiile necesare pentru 
exercitarea atribuțiilor lor.

Or. de

Amendamentul 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În exercitarea responsabilităților care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Comitetul, Comisia, BCE, autoritățile 
naționale competente și autoritățile de 
rezoluție cooperează îndeaproape. BCE și 
autoritățile naționale competente prezintă 
Comitetului și Comisiei toate informațiile 
necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor.

(2) În exercitarea responsabilităților care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Comitetul, BCE, autoritățile naționale 
competente și autoritățile de rezoluție 
cooperează îndeaproape. BCE și 
autoritățile naționale competente prezintă 
Comitetului toate informațiile necesare 
pentru exercitarea atribuțiilor sale.

Or. en

Amendamentul 721
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În exercitarea responsabilităților care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Comitetul, Comisia, BCE, autoritățile 
naționale competente și autoritățile de 
rezoluție cooperează îndeaproape în ceea 
ce privește planificarea rezoluției, 
intervenția timpurie și etapele rezoluției, în 
conformitate cu articolele 7-26. BCE și 
autoritățile naționale competente prezintă 
Comitetului și Comisiei toate informațiile 

(3) În exercitarea responsabilităților care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Comitetul, Comisia, BCE, autoritățile 
naționale competente, autoritățile de 
rezoluție și, dacă este cazul, sistemele de 
garantare a depozitelor cooperează 
îndeaproape în ceea ce privește planificarea 
rezoluției, intervenția timpurie și etapele 
rezoluției, în conformitate cu articolele 7-
26. BCE și autoritățile naționale 
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necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor. competente prezintă Comitetului și 
Comisiei toate informațiile necesare pentru 
exercitarea atribuțiilor lor.

Or. de

Amendamentul 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În exercitarea responsabilităților care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Comitetul, Comisia, BCE, autoritățile 
naționale competente și autoritățile de 
rezoluție cooperează îndeaproape în ceea 
ce privește planificarea rezoluției, 
intervenția timpurie și etapele rezoluției, în 
conformitate cu articolele 7-26. BCE și 
autoritățile naționale competente prezintă 
Comitetului și Comisiei toate informațiile 
necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor.

(3) În exercitarea responsabilităților care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Comitetul, BCE, autoritățile naționale 
competente și autoritățile de rezoluție 
cooperează îndeaproape în ceea ce privește 
planificarea rezoluției, intervenția timpurie 
și etapele rezoluției, în conformitate cu 
articolele 7-26. BCE și autoritățile 
naționale competente prezintă Comitetului 
și Comisiei toate informațiile necesare 
pentru exercitarea atribuțiilor lor.

Or. en

Amendamentul 723
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În sensul prezentului regulament, 
Comitetul numește un reprezentant care 
participă la Comitetul de rezoluție al 
Autorității Bancare Europene stabilit în 
conformitate cu articolul 113 din 
Directiva [ ].

eliminat

Or. en
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Amendamentul 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comitetul cooperează strâns cu 
Fondul european de stabilitate financiară 
(FESF) și cu Mecanismul european de 
stabilitate (MES), în special în situația în 
care FESF sau MES au acordat sau este 
probabil că vor acorda asistență 
financiară directă sau indirectă unor 
entități stabilite într-un stat membru 
participant, îndeosebi în circumstanțele 
extraordinare menționate la articolul 24 
alineatul (9).

eliminat

Or. en

Amendamentul 725
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comitetul cooperează strâns cu Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF) și 
cu Mecanismul european de stabilitate
(MES), în special în situația în care FESF 
sau MES au acordat sau este probabil că
vor acorda asistență financiară directă sau 
indirectă unor entități stabilite într-un stat 
membru participant, îndeosebi în
circumstanțele extraordinare menționate la 
articolul 24 alineatul (9).

(6) Comitetul cooperează strâns cu Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF) și 
cu Mecanismul european de stabilitate
(MES), și orice structură europeană 
similară viitoare, în special în situația în 
care FESF sau orice structură europeană 
viitoare similară a acordat sau este 
probabil că va acorda asistență financiară 
directă sau indirectă unor entități stabilite 
într-un stat membru participant, îndeosebi 
în circumstanțele extraordinare menționate 
la articolul 24 alineatul (9).
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Amendamentul 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia, Comitetul, autoritățile de 
rezoluție și autoritățile competente ale 
statelor membre neparticipante încheie un 
memorandum de înțelegere în care 
descriu în termeni generali modul în care 
vor coopera între ele în ceea ce privește 
realizarea sarcinilor lor în temeiul 
[Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare]. Memorandumul se 
revizuiește în mod periodic.
Fără a aduce atingere primului paragraf, 
Comisia și Comitetul încheie un 
memorandum de înțelegere cu autoritatea 
de rezoluție și cu autoritatea competentă a 
fiecărui stat membru neparticipant care 
găzduiește cel puțin o instituție mondială 
importantă din punct de vedere sistemic, 
astfel cum se definește în legislația 
Uniunii.
Fiecare memorandum se revizuiește 
periodic și se publică în conformitate cu 
normele privind prelucrarea informațiilor 
confidențiale.
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