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Amendamentul 727
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atât Comitetul, cât și autoritățile 
naționale de rezoluție au obligația de a 
coopera cu bună credință și de a face 
schimb de informații.

(1) Atât Comitetul, cât și autoritățile 
naționale de rezoluție au obligația de a 
coopera cu bună credință și de a face 
schimb de informații.

În cadrul procedurilor pentru rezoluția 
întreprinderilor menționate la articolul 2 
literele (a)-(c) care nu fac obiectul 
supravegherii directe efectuate de Banca 
Centrală Europeană în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul 
[...] al Consiliului de atribuire a unor 
sarcini specifice Băncii Centrale 
Europene în ceea ce privește politicile 
legate de supravegherea prudențială a 
instituțiilor de credit, autoritățile 
naționale de rezoluție și Comitetul au 
obligația de a face schimb de informații.

Or. de

Amendamentul 728
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul furnizează Comisiei toate 
informațiile relevante pentru îndeplinirea 
atribuțiilor sale în temeiul prezentului 
regulament și, după caz, al articolului 107 
din TFUE.

(2) Comitetul furnizează Comisiei toate 
informațiile relevante pentru îndeplinirea 
atribuțiilor sale în temeiul articolului 107 
din TFUE.

Or. en
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Amendamentul 729
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui grup care cuprinde entități 
constituite în state membre participante, 
precum și în state membre neparticipante, 
fără a aduce atingere unei eventuale 
aprobări din partea Comisiei impuse în 
temeiul prezentului regulament, Comitetul 
reprezintă autoritățile naționale de rezoluție 
din statele membre participante, în sensul 
cooperării cu statele membre 
neparticipante, în conformitate cu articolele 
7, 8, 11, 12, 15, 50 și 80-83 din Directiva 
[ ].

În cazul unui grup care cuprinde entități 
constituite în state membre participante, 
precum și în state membre neparticipante, 
fără a aduce atingere unei eventuale 
aprobări din partea Comisiei impuse în 
temeiul prezentului regulament, Comitetul 
reprezintă autoritățile naționale de rezoluție 
din statele membre participante, în sensul 
cooperării cu statele membre 
neparticipante, în conformitate cu articolele 
7, 8, 11, 12, 15, 50 și 80-83 din Directiva 
[ ]. Comitetul informează autoritățile 
naționale de rezoluție din statele membre 
neparticipante cu privire la orice măsură 
pe care o adoptă în vederea pregătirii 
procedurii de rezoluție în cazul în care un 
grup cuprinde entități constituite în state 
membre participante, precum și în state 
membre neparticipante. În cazul unor 
dezacorduri în contexte transfrontaliere, 
se aplică pe deplin dispozițiile privind 
rolul de mediere cu efecte obligatorii al 
Autorității Bancare Europene prevăzute 
în Regulamentul nr. 1093/2010. 
Comitetul, în calitatea sa de autoritate 
națională de rezoluție, este obligat să 
acționeze în conformitate cu decizia ABE, 
iar Comisia nu poate lua măsuri care 
încalcă decizia ABE.

Or. en

Amendamentul 730
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui grup care cuprinde entități 
constituite în state membre participante, 
precum și în state membre neparticipante, 
fără a aduce atingere unei eventuale 
aprobări din partea Comisiei impuse în 
temeiul prezentului regulament, Comitetul 
reprezintă autoritățile naționale de rezoluție 
din statele membre participante, în sensul 
cooperării cu statele membre 
neparticipante, în conformitate cu articolele 
7, 8, 11, 12, 15, 50 și 80-83 din Directiva 
[ ].

În cazul unui grup care cuprinde entități 
constituite în state membre participante, 
precum și în state membre neparticipante, 
fără a aduce atingere unei eventuale 
aprobări din partea Comitetului impuse în 
temeiul prezentului regulament, Comitetul 
reprezintă autoritățile naționale de rezoluție 
din statele membre participante, în sensul 
cooperării cu statele membre 
neparticipante, în conformitate cu articolele 
7, 8, 11, 12, 15, 50 și 80-83 din Directiva 
[ ].

Or. en

Amendamentul 731
Vicky Ford, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul rezoluției transfrontaliere a unui 
grup care cuprinde entități constituite în 
state membre participante, precum și în 
state membre neparticipante, autoritățile 
naționale de rezoluție din statele membre 
neparticipante în care nu există sucursale 
și filiale sunt invitate de Comitet să 
participe la ședința sa executivă în calitate 
de observatori fără drept de vot.

Or. en

Amendamentul 732
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile de cooperare neobligatorii 
includ dispoziții privind procedurile de 
coordonare și de cooperare dintre 
Comitetul unic de rezoluție și autoritățile 
din țara terță gazdă reprezentate în cadrul 
grupurilor de gestionare a crizei cu 
privire la următoarele aspecte:
(a) schimbul de informații necesar pentru 
pregătirea, elaborarea și actualizarea 
planurilor de rezoluție;
(b) schimbul de informații necesar pentru 
aplicarea instrumentelor de rezoluție și 
exercitarea competențelor de rezoluție și a 
unor competențe similare prevăzute de 
legislația țărilor terțe relevante;
(c) avertizări timpurii adresate părților la 
acordul de cooperare sau consultarea 
acestora înainte luarea oricărei măsuri 
importante în temeiul prezentului 
regulament sau al legislației țărilor terțe 
relevante care afectează instituția sau 
grupul care face obiectul acordului;
(d) coordonarea comunicărilor publice în 
cazul luării unor măsuri comune de 
rezoluție;
(e) coordonarea, cooperarea și schimbul 
de informații menționate la literele (a)-(d) 
sunt supuse unor standarde stricte de 
confidențialitate.

Or. en

Amendamentul 733
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1 b (nou)



AM\1007293RO.doc 7/158 PE521.797v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile de cooperare neobligatorii 
includ dispoziții privind procedurile de 
coordonare și de cooperare dintre 
Comitetul unic de rezoluție și autoritățile 
din țara terță gazdă reprezentate în cadrul 
grupurilor de gestionare a crizei cu 
privire la următoarele aspecte:
(a) schimbul de informații necesar pentru 
pregătirea, elaborarea și actualizarea 
planurilor de rezoluție;
(b) schimbul de informații necesar pentru 
aplicarea instrumentelor de rezoluție și 
exercitarea competențelor de rezoluție și a 
unor competențe similare prevăzute de 
legislația țărilor terțe relevante;
(c) avertizări timpurii adresate părților la 
acordul de cooperare sau consultarea 
acestora înainte luarea oricărei măsuri 
importante în temeiul prezentului 
regulament sau al legislației țărilor terțe 
relevante care afectează instituția sau 
grupul care face obiectul acordului;
(d) coordonarea comunicărilor publice în 
cazul luării unor măsuri comune de 
rezoluție;
(e) coordonarea, cooperarea și schimbul 
de informații menționate la literele (a)-(d) 
sunt supuse unor standarde stricte de 
confidențialitate.

Or. en

Amendamentul 734
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și Comitetul, în cadrul Comitetul, în cadrul responsabilităților sale
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responsabilităților lor respective, au
competența exclusivă de a încheia, în 
numele autorităților naționale de rezoluție 
ale statelor membre participante, acordurile 
de cooperare neobligatorii menționate la 
articolul 88 alineatul (4) din Directiva [ ] și 
le notifică în conformitate cu alineatul (6) 
din articolul respectiv.

respective, are competența exclusivă de a 
încheia, în numele autorităților naționale de 
rezoluție ale statelor membre participante, 
acordurile de cooperare neobligatorii 
menționate la articolul 88 alineatul (4) din 
Directiva [ ] și le notifică în conformitate 
cu alineatul (6) din articolul respectiv.

Or. en

Amendamentul 735
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul exercitării atribuțiilor 
menționate la articolele 7, 8, 11, 16 și 17, 
Comitetul poate solicita următoarelor 
persoane fizice sau juridice, fie direct, fie 
prin intermediul autorităților naționale de 
rezoluție, să furnizeze toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 
care îi sunt conferite prin prezentul 
regulament:

(1) În scopul exercitării atribuțiilor 
menționate la articolele 7, 8, 11, 16 și 17, 
Comitetul poate solicita următoarelor 
persoane fizice sau juridice, fie direct, fie 
prin intermediul autorităților naționale de 
rezoluție, utilizând pe deplin informațiile 
disponibile de la ABE sau de la 
autoritățile naționale competente, să 
furnizeze toate informațiile necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor care îi sunt 
conferite prin prezentul regulament:

Or. en

Amendamentul 736
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) părțile terțe către care entitățile 
menționate la articolul 2 au externalizat
anumite funcții sau activități.

(c) părțile terțe constituite sau situate într-
un stat membru participant către care 
entitățile menționate la articolul 2 au 
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externalizat funcții sau activități esențiale.

Or. en

Amendamentul 737
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Entitățile menționate la articolul 2 și 
orice persoană menționată la alineatul (1) 
litera (b) furnizează informațiile solicitate 
în temeiul alineatului (1). Dispozițiile 
privind secretul profesional nu scutesc 
respectivele entități și persoane de obligația 
de a furniza aceste informații. Furnizarea 
informațiilor solicitate nu se consideră o 
încălcare a secretului profesional.

(2) Entitățile și persoanele menționate la 
alineatul (1) furnizează informațiile 
solicitate în temeiul alineatului (1). 
Dispozițiile privind secretul profesional nu 
scutesc respectivele entități și persoane de 
obligația de a furniza aceste informații. 
Furnizarea informațiilor solicitate nu se 
consideră o încălcare a secretului 
profesional.

Or. en

Amendamentul 738
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul este în măsură să obțină în 
permanență toate informațiile privind 
capitalul, lichiditățile, activele și pasivele 
oricărei instituții supuse competențelor sale 
de rezoluție care sunt semnificative pentru 
procedura de rezoluție.

(4) Comitetul este în măsură să obțină în 
permanență toate informațiile privind 
capitalul, lichiditățile, activele și pasivele 
oricărei instituții supuse competențelor sale 
de rezoluție.

Or. en
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Amendamentul 739
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comitetul, autoritățile competente și 
autoritățile naționale de rezoluție pot 
întocmi un memorandum de înțelegere
printr-o procedură privind schimbul de 
informații.

(5) Procedura privind schimbul de 
informații dintre Comitet, autoritățile 
competente și autoritățile naționale de 
rezoluție este definită și pusă în aplicare 
prin intermediul unui memorandum de 
înțelegere.

Or. en

Amendamentul 740
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comitetul, autoritățile competente și 
autoritățile naționale de rezoluție pot 
întocmi un memorandum de înțelegere 
printr-o procedură privind schimbul de 
informații.

(5) Comitetul, autoritățile competente și 
autoritățile naționale de rezoluție pot 
întocmi un memorandum de înțelegere 
printr-o procedură privind schimbul de 
informații. Schimbul de informații dintre 
Comitet, autoritățile competente și 
autoritățile naționale de rezoluție nu este 
considerat o încălcare a secretului 
profesional.

Or. en

Amendamentul 741
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comitetul, autoritățile competente și 
autoritățile naționale de rezoluție pot 
întocmi un memorandum de înțelegere 
printr-o procedură privind schimbul de 
informații.

(5) Comitetul, autoritățile competente din 
statele membre participante și autoritățile 
naționale de rezoluție pot întocmi un 
memorandum de înțelegere printr-o 
procedură privind schimbul de informații.

Or. en

Amendamentul 742
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comitetul, autoritățile competente și 
autoritățile naționale de rezoluție pot 
întocmi un memorandum de înțelegere 
printr-o procedură privind schimbul de 
informații.

(5) Comitetul, autoritățile competente, 
inclusiv BCE, și autoritățile naționale de 
rezoluție pot întocmi un memorandum de 
înțelegere printr-o procedură privind 
schimbul de informații.

Or. en

Amendamentul 743
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile competente, inclusiv, după 
caz, BCE, precum și autoritățile naționale 
de rezoluție cooperează cu Comitetul 
pentru a verifica dacă sunt deja disponibile 
toate informațiile solicitate sau numai o 
parte din acestea. În cazul în care 
respectivele informații sunt disponibile, 
autoritățile competente, inclusiv, după caz, 
BCE, sau autoritățile naționale de rezoluție 

(6) Autoritățile competente din statele 
membre participante, inclusiv, după caz, 
BCE, precum și autoritățile naționale de 
rezoluție cooperează cu Comitetul pentru a 
verifica dacă sunt deja disponibile toate 
informațiile solicitate sau numai o parte din 
acestea. În cazul în care respectivele 
informații sunt disponibile, autoritățile 
competente din statele membre 
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comunică aceste informații Comitetului. participante, inclusiv, după caz, BCE, sau 
autoritățile naționale de rezoluție comunică 
aceste informații Comitetului.

Or. en

Amendamentul 744
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care funcționarii și celelalte 
persoane autorizate sau numite de Comitet, 
care îi însoțesc, constată că o persoană se 
opune inspecției dispuse în temeiul 
alineatului (1), autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante în 
cauză le acordă asistența necesară în 
conformitate cu dreptul național. În măsura 
în care acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea inspecției, această asistență 
cuprinde sigilarea sediilor comerciale, a 
registrelor sau a evidențelor. În cazul în 
care autoritățile naționale de rezoluție în 
cauză nu dispun de această competență, ele 
fac uz de competențele lor pentru a solicita 
asistența necesară altor autorităților
naționale de rezoluție.

(5) În cazul în care funcționarii și celelalte 
persoane autorizate sau numite de Comitet, 
care îi însoțesc, constată că o persoană se 
opune inspecției dispuse în temeiul 
alineatului (1), autoritățile naționale de 
rezoluție din statele membre participante în 
cauză le acordă asistența necesară în 
conformitate cu dreptul național. În măsura 
în care acest lucru este necesar pentru 
desfășurarea inspecției, această asistență 
cuprinde sigilarea sediilor comerciale, a 
registrelor sau a evidențelor. În cazul în 
care autoritățile naționale de rezoluție în 
cauză nu dispun de această competență, ele 
fac uz de competențele lor pentru a solicita 
asistența necesară altor autorități naționale.

Or. en

Amendamentul 745
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Funcționarii și celelalte persoane 
menționate la alineatele (2) și (4) fac 
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obiectul cerinței privind secretul 
profesional prevăzute la articolul 79.

Or. en

Amendamentul 746
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se solicită autorizația 
menționată la alineatul (1), autoritatea 
judiciară națională verifică autenticitatea 
deciziei Comitetului și se asigură că 
măsurile coercitive preconizate nu sunt nici 
arbitrare, nici excesive în raport cu obiectul 
inspecției. Cu ocazia verificării 
proporționalității măsurilor coercitive, 
autoritatea judiciară națională poate solicita 
Comitetului explicații detaliate, în special 
în ceea ce privește motivele pentru care 
Comitetul suspectează că a avut loc o 
încălcare a actelor menționate la articolul 
26, precum și în ceea ce privește gravitatea 
respectivei încălcări și natura implicării 
persoanei care face obiectul măsurilor 
coercitive. Cu toate acestea, autoritatea 
judiciară națională nu reexaminează 
necesitatea efectuării inspecției și nici nu 
solicită să i se furnizeze informațiile 
conținute în dosarul Comitetului. Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene este singurul 
organism care poate verifica legalitatea 
deciziei Comitetului.

(2) În cazul în care se solicită autorizația 
menționată la alineatul (1), autoritatea 
judiciară națională verifică prompt și fără 
întârziere autenticitatea deciziei 
Comitetului și se asigură că măsurile 
coercitive preconizate nu sunt nici 
arbitrare, nici excesive în raport cu obiectul 
inspecției. Cu ocazia verificării 
proporționalității măsurilor coercitive, 
autoritatea judiciară națională poate solicita 
Comitetului explicații detaliate, în special 
în ceea ce privește motivele pentru care 
Comitetul suspectează că a avut loc o 
încălcare a actelor menționate la articolul 
26, precum și în ceea ce privește gravitatea 
respectivei încălcări și natura implicării 
persoanei care face obiectul măsurilor 
coercitive. Cu toate acestea, autoritatea 
judiciară națională nu reexaminează 
necesitatea efectuării inspecției și nici nu 
solicită să i se furnizeze informațiile 
conținute în dosarul Comitetului. Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene este singurul 
organism care poate verifica legalitatea 
deciziei Comitetului.

Or. en

Amendamentul 747
Elisa Ferreira
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul însărcinează autoritatea 
națională de rezoluție în cauză să impună o 
penalitate cu titlu cominatoriu entității 
menționate la articolul 2, în conformitate 
cu Directiva [ ], pentru a constrânge:

(1) Comitetul însărcinează autoritatea 
națională de rezoluție în cauză să impună o 
penalitate cu titlu cominatoriu entității 
menționate la articolul 2 pentru a 
constrânge:

Or. en

Amendamentul 748
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie Comitetul unic de rezoluție. 
Comitetul este o agenție a Uniunii 
Europene cu o structură specifică adaptată 
sarcinilor sale. Comitetul are personalitate 
juridică.

(1) Se instituie Comitetul unic de rezoluție. 
Comitetul este o agenție a Uniunii 
Europene, aflată sub auspiciile BCE, cu o 
structură specifică adaptată sarcinilor sale. 
Comitetul are personalitate juridică.

Or. en

Amendamentul 749
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) directorul executiv; (a) directorul executiv cu drept de vot;

Or. en
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Amendamentul 750
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) directorul executiv; (a) directorul executiv cu drepturi de vot;

Or. en

Amendamentul 751
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) directorul executiv; (a) directorul executiv, cu drept de vot;

Or. nl

Amendamentul 752
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) patru membri independenți;

Or. en

Justificare

Se sugerează adăugarea în cadrul Comitetului a patru membri independenți, care să nu 
reprezinte niciun stat membru și nicio autoritate națională, în vederea consolidării 
dimensiunii europene a Comitetului și a oricărei decizii adoptate. Acest amendament trebuie 
citit în coroborare cu amendamentele la articolele 49, 51, 52 și 53.
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Amendamentul 753
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) directorul executiv adjunct; eliminat

Or. en

Amendamentul 754
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) directorul executiv adjunct; (b) directorul executiv adjunct, fără drept 
de vot;

Or. de

Amendamentul 755
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) directorul executiv adjunct; (b) doi directori executivi adjuncți, cu 
drept de vot;

Or. nl

Amendamentul 756
Sari Essayah



AM\1007293RO.doc 17/158 PE521.797v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) directorul executiv adjunct; (b) directorul executiv adjunct cu drept de 
vot;

Or. en

Amendamentul 757
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) directorul executiv adjunct; (b) directorul executiv adjunct cu drepturi 
de vot;

Or. en

Amendamentul 758
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un membru numit de Comisie; eliminat

Or. en

Amendamentul 759
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un membru numit de Comisie; eliminat

Or. en

Amendamentul 760
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un membru numit de Comisie; eliminat

Or. en

Justificare

Cumulul de sarcini pentru Comisie (competență de decizie finală, autoritate pentru ajutorul 
de stat și pentru concurență, competențe de reglementare) poate genera conflicte de interese. 
Se propune, prin urmare, să se acorde Comisiei statut de observator pentru a reduce la 
minimum conflictele de interese. Acest amendament trebuie citit în coroborare cu 
amendamentele la articolele 49, 51, 52 și 53.

Amendamentul 761
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un membru numit de Comisie; eliminat

Or. en

Amendamentul 762
Werner Langen
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un membru numit de Comisie; (c) un membru numit de Comisie, fără 
drept de vot;

Or. de

Amendamentul 763
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un membru numit de Comisie; (c) un membru numit de Comisie, fără 
drept de vot;

Or. en

Amendamentul 764
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un membru numit de Comisie; (c) un observator numit de Comisie care 
nu are acces la informațiile confidențiale 
referitoare la instituțiile individuale;

Or. en

Amendamentul 765
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un membru numit de Comisie; (c) un membru numit de Comisie, cu 
drepturi de vot;

Or. en

Amendamentul 766
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un membru numit de Comisie; (c) un membru numit de Comisie, cu drept 
de vot;

Or. nl

Amendamentul 767
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un membru numit de BCE; eliminat

Or. en

Amendamentul 768
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un membru numit de BCE; eliminat
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Or. en

Justificare

Având în vedere rolul de autoritate competentă al BCE, se sugerează să se acorde BCE statut 
de observator, astfel încât să se reducă la minimum potențialele conflicte de interese ale 
acesteia. Acest amendament trebuie citit în coroborare cu amendamentele la articolele 49, 
51, 52 și 53. 

Amendamentul 769
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un membru numit de BCE; eliminat

Or. en

Amendamentul 770
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un membru numit de BCE; eliminat

Or. en

Amendamentul 771
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un membru numit de BCE; (d) președintele consiliului de 
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supraveghere al BCE, fără drept de vot;

Or. de

Amendamentul 772
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un membru numit de BCE; (d) un membru numit de BCE, fără drept 
de vot;

Or. en

Amendamentul 773
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un membru numit de BCE; (d) un membru numit de BCE, fără drept 
de vot;

Or. en

Amendamentul 774
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un membru numit de BCE; (d) un membru numit de BCE, fără drept 
de vot;

Or. nl
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Amendamentul 775
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un membru numit de BCE; (d) un membru numit de BCE, cu drepturi 
de vot;

Or. en

Amendamentul 776
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) un expert independent numit de 
BCE, cu drepturi de vot;

Or. en

Amendamentul 777
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) un membru numit de Parlamentul 
European;

Or. en
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Amendamentul 778
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) un membru numit de MES, fără 
drept de vot;

Or. en

Amendamentul 779
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) un membru numit de MES, fără 
drept de vot;

Or. de

Amendamentul 780
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) un membru numit de MES;

Or. en

Amendamentul 781
Sari Essayah
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) un membru numit de fiecare stat 
membru participant care reprezintă 
autoritatea națională de rezoluție.

(e) un membru numit de fiecare stat 
membru participant care reprezintă 
autoritatea națională de rezoluție, cu drept 
de vot.

Or. en

Amendamentul 782
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) un membru numit de fiecare stat 
membru participant care reprezintă 
autoritatea națională de rezoluție.

(e) un membru numit de fiecare stat 
membru participant care reprezintă 
autoritatea națională de rezoluție, cu 
drepturi de vot.

Or. en

Amendamentul 783
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) un membru numit de fiecare stat 
membru participant care reprezintă 
autoritatea națională de rezoluție.

(e) un membru numit de fiecare stat 
membru participant care reprezintă 
autoritatea națională de rezoluție, cu drept 
de vot.

Or. nl
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Amendamentul 784
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) un membru observator numit de 
ABE, fără drepturi de vot.

Or. en

Amendamentul 785
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Membrii numiți de BCE și de 
Parlamentul European au fiecare un 
nivel înalt de expertiză și de cunoștințe 
relevante, de exemplu, în virtutea studiilor 
lor superioare în sectorul financiar. Ei 
acționează independent de instituțiile care 
i-au numit și nu sunt considerați 
responsabili pentru instituțiile care i-au 
numit. Durata mandatului este de cinci 
ani, fără posibilitate de reînnoire.

Or. en

Amendamentul 786
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Durata mandatului directorului 
executiv, al directorului executiv adjunct și 

(2) Durata mandatului directorului 
executiv, al directorului executiv adjunct și 



AM\1007293RO.doc 27/158 PE521.797v01-00

RO

al membrilor Comitetului numiți de 
Comisie și de BCE este de cinci ani. Sub 
rezerva articolului 53 alineatul (6), 
mandatul respectiv nu poate fi reînnoit.

al membrului Comitetului numit de BCE 
este de cinci ani. Sub rezerva articolului 53 
alineatul (6), mandatul respectiv nu poate fi 
reînnoit.

Or. en

Amendamentul 787
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o sesiune plenară a Comitetului, care 
îndeplinește sarcinile prevăzute la 
articolul 47;

(a) o sesiune plenară a Comitetului;

Or. en

Amendamentul 788
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul acționează în conformitate cu 
dreptul Uniunii, în special cu deciziile 
Comisiei în temeiul prezentului 
regulament.

Comitetul acționează în conformitate cu 
dreptul Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 789
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul răspunde în fața 
Parlamentului European, a Consiliului și a 
Comisiei pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, în conformitate cu 
alineatele (2) - (8).

(1) Comitetul răspunde în fața 
Parlamentului European, a Consiliului și a 
Comisiei pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, în conformitate cu 
alineatele (2)-(8), în măsura în care nu a 
planificat și/sau nu a acționat în 
conformitate cu instrucțiuni specifice din 
partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 790
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare an, Comitetul prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și Curții de Conturi Europene un 
raport privind îndeplinirea sarcinilor care îi 
sunt atribuite prin prezentul regulament.

(2) În fiecare an, Comitetul prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și Curții de Conturi Europene un 
raport privind îndeplinirea sarcinilor care îi 
sunt atribuite prin prezentul regulament. 
Sub rezerva cerințelor privind secretul 
profesional, acest raport se publică pe 
site-ul Comitetului.

Or. en

Amendamentul 791
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare an, Comitetul prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și Curții de Conturi Europene un 

(2) În fiecare an, Comitetul prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Eurogrupului, Comisiei și Curții de 
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raport privind îndeplinirea sarcinilor care îi 
sunt atribuite prin prezentul regulament.

Conturi Europene un raport privind 
îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite 
prin prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 792
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directorul executiv prezintă raportul 
respectiv în mod public Parlamentului 
European și Consiliului.

(3) Directorul executiv prezintă raportul 
respectiv în mod public Parlamentului 
European și Eurogrupului, în prezența 
reprezentanților din statele membre 
participante care nu au adoptat moneda 
euro.

Or. en

Amendamentul 793
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La cererea Parlamentului European, 
directorul executiv este audiat de comisiile 
competente ale acestuia cu privire la 
îndeplinirea sarcinilor care îi revin în 
materie de rezoluție.

(4) La cererea Parlamentului European, 
directorul executiv este audiat de comisiile 
competente ale acestuia cu privire la 
îndeplinirea sarcinilor care îi revin în 
materie de rezoluție. O audiere are loc cel 
puțin o dată în fiecare an calendaristic.

Or. en

Amendamentul 794
Sharon Bowles
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La cererea Parlamentului European, 
directorul executiv adjunct este audiat de 
comisiile competente ale acestuia cu 
privire la îndeplinirea sarcinilor care îi 
revin în materie de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 795
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La cererea Consiliului, directorul 
executiv poate să fie audiat cu privire la 
îndeplinirea sarcinilor care îi revin în 
materie de rezoluție.

(5) La cererea Eurogrupului, directorul 
executiv poate să fie audiat de Eurogrup și 
de reprezentanții din statele membre 
participante care nu au adoptat moneda 
euro cu privire la îndeplinirea sarcinilor 
care îi revin în materie de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 796
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La cererea Consiliului, directorul 
executiv poate să fie audiat cu privire la 
îndeplinirea sarcinilor care îi revin în 
materie de rezoluție.

(5) La cererea Parlamentului European și 
a Consiliului, directorul executiv poate să 
fie audiat de Consiliu cu privire la 
îndeplinirea sarcinilor care îi revin în 
materie de rezoluție.
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Or. en

Amendamentul 797
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6
2013/0253 (COD)
Articolul 41 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comitetul răspunde oral sau în scris la 
întrebările adresate de Parlamentul 
European sau de Consiliu, în conformitate 
cu propriile sale proceduri, în prezența 
reprezentanților oricărui stat membru 
participant care nu a adoptat moneda euro.

(6) Comitetul răspunde oral sau în scris la 
întrebările adresate de Parlamentul 
European sau de Consiliu, în conformitate 
cu propriile sale proceduri, în prezența 
reprezentanților oricărui stat membru 
participant care nu a adoptat moneda euro. 
Răspunsurile la întrebări ar trebui 
formulate în cel mai scurt timp posibil și, 
în orice caz, în decurs de cinci săptămâni 
de la transmiterea acestora către Comitet.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării eficienței drepturilor de control ale Consiliului și ale PE, ar trebui 
stabilit un termen maxim pentru furnizarea răspunsurilor. Cinci săptămâni este și termenul 
pe care l-au convenit BCE și PE în AII cu privire la MUS.

Amendamentul 798
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comitetul răspunde oral sau în scris la 
întrebările adresate de Parlamentul 
European sau de Consiliu, în conformitate 
cu propriile sale proceduri, în prezența 
reprezentanților oricărui stat membru 

(6) Comitetul răspunde oral sau în scris la 
întrebările adresate de Parlamentul 
European sau de Eurogrup și de 
reprezentanții oricărui stat membru 
participant care nu a adoptat moneda euro, 
în conformitate cu propriile sale 
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participant care nu a adoptat moneda euro. proceduri.

Or. en

Amendamentul 799
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comitetul răspunde oral sau în scris la 
întrebările adresate de Parlamentul 
European sau de Consiliu, în conformitate 
cu propriile sale proceduri, în prezența 
reprezentanților oricărui stat membru 
participant care nu a adoptat moneda euro.

(6) Comitetul răspunde oral sau în scris la 
întrebările adresate de Parlamentul 
European sau de Consiliu, în conformitate 
cu propriile sale proceduri, în prezența 
reprezentanților oricărui stat membru 
participant și neparticipant care nu a 
adoptat moneda euro.

Or. en

Amendamentul 800
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Conform dispozițiilor TFUE, Comitetul 
cooperează cu Parlamentul pe durata 
oricăror investigații efectuate de acesta. 
Comitetul și Parlamentul încheie acorduri 
corespunzătoare privind modalitățile 
practice de exercitare a răspunderii 
democratice și a supravegherii în ceea ce 
privește îndeplinirea sarcinilor atribuite 
Comitetului prin prezentul regulament. 
Acordurile respective vizează, inter alia, 
accesul la informații, cooperarea în ceea ce 
privește investigațiile și furnizarea de 
informații privind procedura de selecție a 

(8) Conform dispozițiilor TFUE, Comitetul 
cooperează cu Parlamentul pe durata 
oricăror investigații efectuate de acesta. 
Comitetul și Parlamentul încheie, până la 1 
martie 2015, acorduri corespunzătoare 
privind modalitățile practice de exercitare a 
răspunderii democratice și a supravegherii 
în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor 
atribuite Comitetului prin prezentul 
regulament. Acordurile respective vizează, 
printre altele, accesul la informații, 
cooperarea în ceea ce privește investigațiile 
și furnizarea de informații privind 
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directorului executiv. procedura de selecție a directorului 
executiv și a directorului executiv adjunct 
și cuprind, în toate aspectele relevante, 
domeniul de aplicare și substanța care fac 
obiectul AII adoptat de PE la data de 9 
octombrie 2013 în cadrul MUS, în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (9) 
din regulament [MUS]. Aceste acorduri 
includ un acord între Comitet și 
Parlament cu privire la principiile și 
procedurile pentru clasificarea, 
transmiterea către Parlament și 
dezvăluirea publică întârziată a 
informațiilor confidențiale care fac 
obiectul AII încheiat în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (9) din regulament 
[MUS].

Or. en

Amendamentul 801
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul național al unui stat 
membru participant îl poate invita pe 
directorul executiv să participe, alături de 
un reprezentant al autorității naționale de 
rezoluție, la un schimb de opinii privind 
rezoluția instituțiilor de credit din statul 
membru respectiv.

(2) Parlamentul național al unui stat 
membru participant îl poate invita pe 
directorul executiv să participe, alături de 
un reprezentant al autorității naționale de 
rezoluție, la un schimb de opinii privind 
rezoluția entităților menționate la 
articolul 2 din statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 802
Vicky Ford, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Parlamentele naționale ale statelor 
membre neparticipante pot invita 
directorul executiv al Comitetului, alături 
de un reprezentant al propriei autorități 
naționale de rezoluție, să participe la un 
schimb de opinii cu privire la toate 
efectele de contagiune posibile ale 
rezoluției instituțiilor de credit din statele 
membre participante asupra entităților 
din afara domeniului de aplicare a MUR.

Or. en

Amendamentul 803
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Membrii Comitetului menționați la 
articolul 40 alineatul (2) acționează în mod 
independent și obiectiv în interesul Uniunii 
în ansamblul său, nu solicită și nu primesc 
instrucțiuni din partea instituțiilor sau a 
organismelor Uniunii, din partea oricărui 
guvern al unui stat membru sau din partea 
oricărui alt organism public sau privat.

(2) Membrii Comitetului menționați la 
articolul 39 alineatul (1) acționează în mod 
independent și obiectiv în interesul Uniunii 
în ansamblul său, nu solicită și nu primesc 
instrucțiuni din partea instituțiilor sau a 
organismelor Uniunii, din partea oricărui 
guvern al unui stat membru sau din partea 
oricărui alt organism public sau privat.

Or. en

Amendamentul 804
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comitetul are sediul la Bruxelles, în Comitetul are sediul la Frankfurt am 
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Belgia. Main, în Germania.

Or. de

Amendamentul 805
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul are sediul la Bruxelles, în
Belgia.

Comitetul își are sediul la Frankfurt pe 
Main, în Germania.

Or. en

Amendamentul 806
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă, până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, programul său anual de lucru 
pentru anul următor, în conformitate cu 
articolul 49 alineatul (1), pe baza unui 
proiect înaintat de directorul executiv, și îl 
transmite spre informare Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și Băncii 
Centrale Europene;

(a) adoptă, până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, programul său anual de lucru 
pentru anul următor, în conformitate cu 
articolul 49 alineatul (1), pe baza unui 
proiect înaintat de directorul executiv, și îl 
transmite spre informare Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și Băncii 
Centrale Europene; punerea în aplicare a 
programului anual de lucru al 
Comitetului ar trebui monitorizată și 
controlată trimestrial de plenul 
Comitetului.

Or. en

Amendamentul 807
Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă, până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, programul său anual de lucru 
pentru anul următor, în conformitate cu 
articolul 49 alineatul (1), pe baza unui 
proiect înaintat de directorul executiv, și îl 
transmite spre informare Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și Băncii 
Centrale Europene;

(a) adoptă, până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, programul său anual de lucru 
pentru anul următor, în conformitate cu 
articolul 49 alineatul (1), pe baza unui 
proiect înaintat de directorul executiv, și îl 
transmite spre informare Parlamentului 
European, Eurogrupului și 
reprezentanților din statele membre 
participante care nu au adoptat moneda 
euro, Comisiei și Băncii Centrale 
Europene;

Or. en

Amendamentul 808
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adoptă bugetul său anual, în 
conformitate cu articolul 59 alineatul (2);

(b) adoptă, monitorizează și controlează
bugetul său anual, în conformitate cu 
articolul 58 alineatele (2) și (2a). 
Monitorizarea și controlul se efectuează 
trimestrial;

Or. en

Amendamentul 809
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) emite avize și/sau recomandări 
privind proiectul de raport trimestrial al 
directorului executiv menționat la 
articolul 52 alineatul (2) litera (g);

Or. en

Amendamentul 810
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) decide cu privire la împrumuturile pe 
bază de voluntariat între mecanismele de 
finanțare, în conformitate cu articolul 68, la 
mutualizarea mecanismelor naționale de 
finanțare, în conformitate cu articolul 72, și 
la împrumuturile către sisteme de garantare 
a depozitelor, în conformitate cu articolul 
73;

(c) decide cu privire la împrumuturile pe 
bază de voluntariat între mecanismele de 
finanțare, în conformitate cu articolul 68, la 
mutualizarea mecanismelor naționale de 
finanțare, în conformitate cu articolul 72, și 
la împrumuturile către sisteme de garantare 
a depozitelor, în conformitate cu articolul 
73 alineatul (4);

Or. en

Amendamentul 811
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) adoptă un raport anual de activitate 
privind acțiunile sale prevăzut la articolul 
42. Acest raport prezintă explicații 
detaliate privind execuția bugetului;

(d) adoptă raportul anual de activitate 
privind acțiunile sale prevăzut la 
articolul 41. Acest raport prezintă explicații 
detaliate privind execuția bugetului;

Or. en
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Amendamentul 812
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul se reunește în sesiune 
plenară în cel puțin două ședințe ordinare 
pe an. În plus, acesta se reunește la 
inițiativa directorului executiv, la cererea 
Comisiei sau la cererea a cel puțin o treime 
dintre membrii săi.

(2) Comitetul se reunește în sesiune 
plenară în cel puțin două ședințe ordinare 
pe an. În plus, acesta se reunește la 
inițiativa directorului executiv, la cererea 
BCE sau la cererea a cel puțin o treime 
dintre membrii săi.

Or. en

Amendamentul 813
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul se reunește în sesiune 
plenară în cel puțin două ședințe ordinare 
pe an. În plus, acesta se reunește la 
inițiativa directorului executiv, la cererea 
Comisiei sau la cererea a cel puțin o treime 
dintre membrii săi.

(2) Comitetul se reunește în sesiune 
plenară în cel puțin două ședințe ordinare 
pe an. În plus, acesta se reunește la 
inițiativa directorului executiv, la cererea 
Comisiei, la cererea BCE sau la cererea a 
cel puțin o treime dintre membrii săi.

Or. en

Amendamentul 814
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul se reunește în sesiune 
plenară în cel puțin două ședințe ordinare 
pe an. În plus, acesta se reunește la 
inițiativa directorului executiv, la cererea 
Comisiei sau la cererea a cel puțin o treime 
dintre membrii săi.

(2) Comitetul se reunește în sesiune 
plenară în cel puțin patru ședințe ordinare 
pe an. În plus, acesta se reunește la 
inițiativa directorului executiv, la cererea 
Comisiei sau la cererea a cel puțin o treime 
dintre membrii săi.

Or. en

Amendamentul 815
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul sesiunii sale plenare, 
Comitetul adoptă decizii cu majoritatea 
simplă a membrilor săi. Cu toate acestea, 
deciziile menționate la articolul 47 
alineatul (1) litera (c) se iau cu o 
majoritate de două treimi a membrilor săi.

(1) În cadrul sesiunii sale plenare, 
Comitetul adoptă decizii cu majoritatea 
calificată a membrilor săi.

Or. en

Amendamentul 816
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul sesiunii sale plenare, 
Comitetul adoptă decizii cu majoritatea 
simplă a membrilor săi. Cu toate acestea, 
deciziile menționate la articolul 47 
alineatul (1) litera (c) se iau cu o 
majoritate de două treimi a membrilor săi.

(1) În cadrul sesiunii sale plenare, 
Comitetul adoptă decizii cu o majoritate de 
două treimi a membrilor săi.



PE521.797v01-00 40/158 AM\1007293RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 817
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv participă la vot. (2) Directorul executiv participă la vot. 
Membrii numiți de Comisie, de BCE și de 
MES nu au drepturi de vot.

Or. en

Amendamentul 818
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care o decizie a 
Comitetului aduce atingere suveranității 
bugetare a unui stat membru, punerea în 
aplicare a acesteia depinde de acordul 
statului membru în cauză.

Or. de

Amendamentul 819
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), 
membrii Comitetului menționați la 

(1) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), 
membrii Comitetului menționați la 
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articolul 40 alineatul (1) literele (a) - (d)
participă la sesiunile executive ale acestuia.

articolul 39 alineatul (1) literele (a)-(d)
participă la sesiunile executive ale acestuia. 
Membrii numiți de Comisie, de BCE și de 
MES nu au drepturi de vot.

Or. en

Amendamentul 820
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), 
membrii Comitetului menționați la 
articolul 40 alineatul (1) literele (a) - (d)
participă la sesiunile executive ale acestuia.

(1) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), 
membrii Comitetului menționați la 
articolul 39 alineatul (1) literele (a) și (aa)
participă la sesiunile executive ale acestuia.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării dimensiunii europene a MUR și a Comitetului, numai directorul 
executiv și cei patru membri independenți ar trebui să fie membri votanți ai Comitetului la 
sesiunea executivă. Acest amendament trebuie citit în coroborare cu amendamentele la 
articolele 39, 51, 52 și 53.

Amendamentul 821
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate menționată la articolul 2 sau la un 
grup de entități cu sediul doar într-un 
singur stat membru participant, membrul 
numit de statul membru respectiv participă, 
de asemenea, la deliberări și la procesul 
decizional în conformitate cu articolul 52 

(2) Atunci când deliberează cu privire la o
entitate menționată la articolul 2 sau la un 
grup de entități cu sediul doar într-un 
singur stat membru participant, membrul 
numit de statul membru respectiv participă, 
de asemenea, la deliberări în calitate de 
observator fără drepturi de vot.
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alineatele (1) și (3).

Or. en

Justificare

În vederea asigurării dimensiunii europene a MUR și a Comitetului, numai directorul 
executiv și cei patru membri independenți ar trebui să fie membri votanți ai Comitetului la 
sesiunea executivă. Cu toate acestea, Comitetul nu adoptă o decizie fără a audia membrul 
numit de statul membru în cauză și fără a ține cont în mod corespunzător de opiniile acestuia. 
Acest amendament trebuie citit în coroborare cu amendamentele la articolele 39, 51, 52 și 53.

Amendamentul 822
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate menționată la articolul 2 sau la un 
grup de entități cu sediul doar într-un 
singur stat membru participant, membrul 
numit de statul membru respectiv participă, 
de asemenea, la deliberări și la procesul 
decizional în conformitate cu articolul 52
alineatele (1) și (3).

(2) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate menționată la articolul 2 sau la un 
grup de entități cu sediul doar într-un 
singur stat membru participant, membrul 
numit de statul membru respectiv participă, 
de asemenea, la deliberări și la procesul 
decizional în conformitate cu articolul 51
alineatele (1) și (3).

Or. en

Amendamentul 823
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, membrul numit de 
statul membru în care își are sediul 
autoritatea de rezoluție a grupului, precum 
și membrii numiți de statele membre în 

(3) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, membrul numit de 
statul membru în care își are sediul 
autoritatea de rezoluție a grupului, precum 
și membrii numiți de statele membre în 
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care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate participă la deliberări și la 
procesul decizional în conformitate cu 
articolul 52 alineatele (2) și (3).

care este stabilită o filială, o sucursală sau 
o entitate care face obiectul supravegherii 
consolidate participă, de asemenea, la 
deliberări și la procesul decizional în 
conformitate cu articolul 51 alineatele (2) 
și (3).

Or. en

Amendamentul 824
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, membrul numit de 
statul membru în care își are sediul 
autoritatea de rezoluție a grupului, precum 
și membrii numiți de statele membre în 
care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate participă la deliberări și la 
procesul decizional în conformitate cu 
articolul 52 alineatele (2) și (3).

(3) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, membrul numit de 
statul membru în care își are sediul 
autoritatea de rezoluție a grupului, precum 
și membrii numiți de statele membre în 
care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate participă la deliberări în 
calitate de observatori fără drepturi de 
vot.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării dimensiunii europene a MUR și a Comitetului, numai directorul 
executiv și cei patru membri independenți ar trebui să fie membri votanți ai Comitetului la 
sesiunea executivă. Cu toate acestea, Comitetul nu adoptă o decizie fără a audia membrii 
numiți de statul membru de origine și de statul membru gazdă și fără a ține cont în mod 
corespunzător de opiniile acestora. Acest amendament trebuie citit în coroborare cu 
amendamentele la articolele 39, 51, 52 și 53.

Amendamentul 825
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă este relevant, Comitetul poate, 
de asemenea, să convoace observatori 
suplimentari pentru a participa la 
reuniunile sesiunii sale executive, în 
special autoritățile naționale de rezoluție 
ale statelor membre neparticipante, atunci 
când se deliberează cu privire la un grup 
care are filiale sau sucursale importante 
în respectivele state membre 
neparticipante.

Or. en

Amendamentul 826
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Coordonatorii echipelor interne de 
rezoluție, menționate la articolul 77, 
participă, de asemenea, la sesiunile 
executive ale Comitetului, însă fără 
drepturi de vot, atunci când se fac 
deliberări și se adoptă decizii cu privire la 
entitățile menționate la articolul 2.

Or. en

Amendamentul 827
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comitetul înființează un consiliu 
administrativ de revizuire în scopul 
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realizării unei revizuiri administrative 
interne a deciziilor adoptate în cadrul 
sesiunilor sale executive, în cadrul 
exercitării competențelor conferite 
acestuia prin prezentul regulament, și cu 
privire la schemele și/sau măsurile de 
rezoluție în urma unei solicitări de 
revizuire depuse de autoritățile naționale 
de rezoluție ale căror membri au 
participat la deliberări și la procesul 
decizional în conformitate cu alineatele 
(2) și (3), în cazul unui punct de vedere 
diferit de deciziile Comitetului. 

Or. en

Amendamentul 828
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pregătește deciziile care urmează să fie 
adoptate de Comitet în cadrul sesiunii sale 
plenare;

(a) pregătește toate deciziile care urmează 
să fie adoptate de Comitet în cadrul 
sesiunii sale plenare;

Or. en

Amendamentul 829
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) transmiterea către Comisie, cât mai 
rapid posibil, a oricăror informații 
relevante care să îi permită acesteia să 
evalueze și să ia o decizie motivată în 
temeiul articolului 16 alineatul (6);

eliminat
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Or. en

Amendamentul 830
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) transmiterea către Comisie, cât mai 
rapid posibil, a oricăror informații 
relevante care să îi permită acesteia să 
evalueze și să ia o decizie motivată în 
temeiul articolului 16 alineatul (6);

(i) transmiterea către Comisie, cât mai 
rapid posibil, a tuturor informațiilor
relevante;

Or. en

Amendamentul 831
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) transmiterea către Comisie, cât mai 
rapid posibil, a oricăror informații
relevante care să îi permită acesteia să 
evalueze și să ia o decizie motivată în 
temeiul articolului 16 alineatul (6);

(i) transmiterea către autoritățile naționale 
competente, cât mai rapid posibil, a 
tuturor informațiilor relevante care să le
permită acestora să evalueze și să ia o 
decizie motivată în temeiul articolului 16 
alineatul (6);

Or. en

Amendamentul 832
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 – litera b – punctul i



AM\1007293RO.doc 47/158 PE521.797v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) transmiterea către Comisie, cât mai 
rapid posibil, a oricăror informații
relevante care să îi permită acesteia să 
evalueze și să ia o decizie motivată în 
temeiul articolului 16 alineatul (6);

(i) transmiterea către Comisie, cât mai 
rapid posibil, a unui proiect de decizie în 
conformitate cu articolul 16, însoțit de 
toate informațiile relevante, care să îi 
permită acesteia să evalueze și să ia o 
decizie motivată în temeiul articolului 16 
alineatul (6);

Or. en

Amendamentul 833
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) pregătirea și evaluarea planurilor de 
rezoluție in conformitate cu articolele 7 și 
9;

Or. en

Amendamentul 834
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 – litera b – punctul iib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) stabilirea cerințelor minime privind 
fondurile proprii și pasivele eligibile pe 
care instituțiile și societățile-mamă 
trebuie să le mențină în conformitate cu 
articolul 10;

Or. en
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Amendamentul 835
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când este necesar, din motive 
de urgență, Comitetul reunit în sesiune 
executivă poate lua anumite decizii 
provizorii în numele Comitetului reunit în 
sesiune plenară, în special în ceea ce 
privește aspecte legate de gestionarea 
administrativă, inclusiv aspecte bugetare.

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, toate 
autoritățile de rezoluție ale grupului ar trebui consultate, având în vedere că timpul este 
destul de important într-un caz de rezoluție. Este esențial ca acestea să fie implicate cât mai 
devreme posibil, pentru a nu risca să apară complicații la nivelul colegiului.

Amendamentul 836
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul se reunește în sesiune 
executivă la inițiativa directorului 
executiv sau la cererea membrilor săi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 837
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul se reunește în sesiune 
executivă la inițiativa directorului executiv 
sau la cererea membrilor săi.

(4) Comitetul se reunește în sesiune 
executivă la inițiativa directorului executiv 
sau la cererea oricăruia dintre membrii
săi.

Or. en

Amendamentul 838
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul se reunește în sesiune 
executivă la inițiativa directorului executiv 
sau la cererea membrilor săi.

(4) Comitetul se reunește în sesiune 
executivă la inițiativa directorului executiv 
sau la cererea oricăruia dintre membrii
săi.

Or. en

Amendamentul 839
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate individuală sau un grup cu sediul 
doar într-un singur stat membru 
participant, Comitetul ia decizii în cadrul 
sesiunilor sale executive cu majoritatea 
simplă a membrilor participanți. În caz de 
egalitate a numărului de voturi, directorul 
executiv are votul decisiv.

(1) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate individuală sau un grup cu sediul 
doar într-un singur stat membru 
participant, Comitetul ia decizii în cadrul 
sesiunilor sale executive cu majoritatea 
simplă a membrilor participanți. În caz de 
egalitate a numărului de voturi, directorul 
executiv are votul decisiv. Distribuția 
drepturilor de vot este următoarea:
(a) directorul executiv: un vot;
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(b) directorul executiv adjunct: un vot;
(c) membrul numit de Comisie: două 
voturi;
(d) membrul numit de statul membru 
participant care reprezintă autoritatea 
națională de rezoluție: două voturi.

Or. en

Amendamentul 840
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate individuală sau un grup cu sediul 
doar într-un singur stat membru 
participant, Comitetul ia decizii în cadrul 
sesiunilor sale executive cu majoritatea 
simplă a membrilor participanți. În caz de 
egalitate a numărului de voturi, directorul 
executiv are votul decisiv.

(1) Comitetul ia decizii în cadrul sesiunilor 
sale executive cu majoritatea simplă a 
membrilor votanți. În caz de egalitate a 
numărului de voturi, directorul executiv are 
votul decisiv.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării dimensiunii europene a MUR și a Comitetului, numai directorul 
executiv și cei patru membri independenți permanenți ar trebui să fie membri votanți ai 
Comitetului la sesiunea executivă. Acest amendament trebuie citit în coroborare cu 
amendamentele la articolele 39, 49, 52 și 53.

Amendamentul 841
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate individuală sau un grup cu sediul 
doar într-un singur stat membru 
participant, Comitetul ia decizii în cadrul 
sesiunilor sale executive cu majoritatea 
simplă a membrilor participanți. În caz de 
egalitate a numărului de voturi, directorul 
executiv are votul decisiv.

(1) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate individuală sau un grup cu sediul 
doar într-un singur stat membru 
participant, Comitetul ia decizii în cadrul 
sesiunilor sale executive cu majoritatea 
simplă a membrilor participanți cu drepturi 
de vot. În caz de egalitate a numărului de 
voturi, directorul executiv are votul 
decisiv.

Or. en

Amendamentul 842
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate individuală sau un grup cu sediul 
doar într-un singur stat membru 
participant, Comitetul ia decizii în cadrul 
sesiunilor sale executive cu majoritatea 
simplă a membrilor participanți. În caz de 
egalitate a numărului de voturi, directorul 
executiv are votul decisiv.

(1) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate individuală sau un grup cu sediul 
doar într-un singur stat membru 
participant, Comitetul ia decizii în cadrul 
sesiunilor sale executive cu majoritatea 
simplă a membrilor participanți menționați 
la articolul 49 alineatul (2). În caz de 
egalitate a numărului de voturi, directorul 
executiv are votul decisiv.

Or. en

Amendamentul 843
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la 
un grup transfrontalier, Comitetul ia 
decizii în cadrul sesiunilor sale executive 
cu majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului 
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept 
de vot egal cu valoarea raportului dintre 
un vot și numărul de autorități naționale 
de rezoluție din statele membre în care 
este stabilită o filială sau o entitate care 
face obiectul supravegherii consolidate. 
În caz de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

eliminat

Or. en

Justificare

În vederea asigurării dimensiunii europene a MUR și a Comitetului, numai directorul 
executiv și cei patru membri independenți permanenți ar trebui să fie membri votanți ai 
Comitetului la sesiunea executivă. Acest amendament trebuie citit în coroborare cu 
amendamentele la articolele 39, 49, 52 și 53.

Amendamentul 844
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului 
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care
își are sediul autoritatea de rezoluție a 

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii
privind măsurile de rezoluție în cadrul 
sesiunilor sale executive cu unanimitatea
membrilor participanți. Membrii 
Comitetului au fiecare câte un vot. 
Sesiunea executivă are la dispoziție șapte 
zile pentru a adopta o decizie. Dacă nu se 
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grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept 
de vot egal cu valoarea raportului dintre 
un vot și numărul de autorități naționale 
de rezoluție din statele membre în care 
este stabilită o filială sau o entitate care 
face obiectul supravegherii consolidate. 
În caz de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

ajunge la un acord comun, proiectul de 
decizie se transmite sesiunii plenare și se 
adoptă cu majoritate simplă.

Or. en

Amendamentul 845
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului 
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept 
de vot egal cu valoarea raportului dintre 
un vot și numărul de autorități naționale 
de rezoluție din statele membre în care 
este stabilită o filială sau o entitate care 
face obiectul supravegherii consolidate. 
În caz de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive. Membrii
sesiunii executive a Comitetului adoptă o 
decizie comună.

În lipsa unei decizii comune, Comitetul își 
adoptă decizia în cadrul sesiunii plenare, 
astfel cum se menționează la articolul 48.

Or. en
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Justificare

Autoritățile naționale de rezoluție sunt stimulate să depună toate eforturile pentru a ajunge la 
o decizie comună. Dacă nu reușesc să ajungă la un consens, toate celelalte state membre 
participante vor delibera cu privire la chestiune și vor vota cu majoritate simplă (un membru, 
un vot).

Amendamentul 846
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept 
de vot egal cu valoarea raportului dintre 
un vot și numărul de autorități naționale 
de rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Comitetului
menționați la articolul 39 alineatul (2) au 
următoarele drepturi de vot:

(a) directorul executiv: un vot;
(b) directorul executiv adjunct: un vot;
(c) membrul numit de Comisie: două 
voturi;
(d) membrul numit de statul membru în 
care este situată autoritatea de rezoluție a 
grupului: un vot;

(e) membrii numiți de statele membre în 
care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate au un vot, până la maximum 
două voturi, în cazul în care numărul 
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acestor membri este mai mare de doi.
În caz de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

Or. en

Amendamentul 847
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor participanți
cu drepturi de vot. Membrii Comitetului
menționați la articolul 39 alineatul (1)
literele (a), (b) și (e) și membrul numit de 
statul membru în care își are sediul 
autoritatea de rezoluție a grupului au 
fiecare câte un vot. Ceilalți membri 
participanți cu drepturi de vot au fiecare un 
drept de vot egal cu valoarea raportului 
dintre un vot și numărul de autorități 
naționale de rezoluție din statele membre 
în care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate. În caz de egalitate a numărului 
de voturi, directorul executiv are votul 
decisiv.

Or. en

Amendamentul 848
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept 
de vot egal cu valoarea raportului dintre 
un vot și numărul de autorități naționale 
de rezoluție din statele membre în care 
este stabilită o filială sau o entitate care 
face obiectul supravegherii consolidate. În 
caz de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Comitetului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului, precum și statele membre 
participante în care este situată o filială 
sau o sucursală a instituției-mamă au 
fiecare câte un vot. În caz de egalitate a 
numărului de voturi, directorul executiv are 
votul decisiv.

Or. en

Amendamentul 849
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Comitetului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrii numiți de statele membre în care 
își au sediul autoritățile de rezoluție a 
grupului și cele din țara-gazdă au fiecare 
câte un vot. Ceilalți membri participanți au 
fiecare un drept de vot egal cu o fracțiune 
dintr-un vot. În caz de egalitate a 
numărului de voturi, directorul executiv are 
votul decisiv.
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de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

Or. en

Amendamentul 850
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Comitetului
menționați la articolul 40 alineatul (2), cu 
excepția Comisiei, și membrul numit de 
statul membru în care își are sediul 
autoritatea de rezoluție a grupului au 
fiecare câte un vot. Ceilalți membri 
participanți au fiecare un drept de vot egal 
cu valoarea raportului dintre un vot și 
numărul de autorități naționale de rezoluție 
din statele membre în care este stabilită o 
filială sau o entitate care face obiectul 
supravegherii consolidate. În caz de 
egalitate a numărului de voturi, directorul 
executiv are votul decisiv.

Or. en

Amendamentul 851
Danuta Maria Hübner

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
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cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Comitetului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre două 
voturi și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate, cu 
condiția ca decizia de rezoluție 
transfrontalieră să vizeze cel puțin două 
state membre participante în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În 
cazul în care decizia de rezoluție 
transfrontalieră vizează numai un stat 
membru în care este stabilită o filială sau 
o entitate care face obiectul supravegherii 
consolidate, autoritatea de rezoluție a 
statului membru în cauză are un singur 
vot. În caz de egalitate a numărului de 
voturi, directorul executiv are votul 
decisiv.

Or. en

Amendamentul 852
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului 
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier în cadrul reuniunii
Comitetului prevăzut la articolul 39,
alineatul (2) literele (a), (b) și (c), membrii
Comitetului și membrul numit de statul 
membru în care își are sediul autoritatea de 
rezoluție a grupului au fiecare câte un vot
și ceilalți membri participanți ai 
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grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

autorităților naționale de rezoluție ale 
statelor membre în care este stabilită o 
filială sau o entitate care face obiectul 
supravegherii consolidate, depun toate 
eforturile pentru a ajunge la o soluționare 
în termenul stabilit de Comitet, ținând 
seama de urgența unei decizii comune 
într-un astfel de caz. Dacă nicio decizie 
comună precum cea menționată la 
litera (a) nu este luată în termenul 
specificat, membrii Comitetului adoptă o 
decizie prin majoritate simplă, fiecare 
membru având un singur drept de vot, 
astfel cum este menționat la articolul 39 
alineatul (2) literele (a), (b) și (c). În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

Or. nl

Amendamentul 853
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Comitetului
menționați la articolul 39 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială, o sucursală sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate. Stabilirea fracțiunii din vot 
care îi revine autorității naționale de 
rezoluție din fiecare stat membru în care 
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este stabilită o filială, o sucursală sau o 
entitate care face obiectul supravegherii 
consolidate ține cont de importanța 
relativă a filialei, a sucursalei sau a 
entității care face obiectul supravegherii 
consolidate în cadrul economiei fiecărui 
stat membru gazdă și în cadrul întregului 
grup. În caz de egalitate a numărului de 
voturi, directorul executiv are votul 
decisiv.

Or. en

Amendamentul 854
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor participanți
menționați la articolul 49 alineatul (3) cu 
următoarele modificări: membrii 
Comitetului menționați la articolul 39
alineatul (1) literele (a)-(d) și membrul 
numit de statul membru în care își are 
sediul autoritatea de rezoluție a grupului au 
fiecare câte un vot. Membrii participanți în 
care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate au fiecare un vot egal cu un 
vot împărțit la numărul lor. În caz de 
egalitate a numărului de voturi, directorul 
executiv are votul decisiv.

Or. en

Amendamentul 855
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Comitetului
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte două voturi. 
Ceilalți membri participanți au fiecare un 
drept de vot egal cu valoarea raportului 
dintre două voturi și numărul de autorități 
naționale de rezoluție din statele membre 
în care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate. În caz de egalitate a numărului 
de voturi, directorul executiv are votul 
decisiv.

Or. en

Amendamentul 856
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la atingerea nivelului-țintă de 
finanțare menționat la articolul 65, un 
membru numit de un stat membru este în 
măsură să solicite o singură dată o 
deliberare suplimentară a Comitetului, în 
cazul în care o decizie aflată în discuție 
afectează responsabilitățile bugetare ale 
statului membru respectiv.

(3) Un membru numit de un stat membru 
este în măsură să solicite o singură dată o 
deliberare suplimentară a Comitetului, în 
cazul în care o decizie aflată în discuție 
afectează responsabilitățile bugetare ale 
statului membru respectiv.

Or. en
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Amendamentul 857
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la atingerea nivelului-țintă de 
finanțare menționat la articolul 65, un 
membru numit de un stat membru este în 
măsură să solicite o singură dată o 
deliberare suplimentară a Comitetului, în 
cazul în care o decizie aflată în discuție 
afectează responsabilitățile bugetare ale 
statului membru respectiv.

(3) Un membru numit de un stat membru 
este în măsură să solicite o singură dată o 
deliberare suplimentară a Comitetului, în 
cazul în care o decizie aflată în discuție 
afectează responsabilitățile bugetare ale 
statului membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 858
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reuniunile Comitetului în sesiune 
executivă sunt convocate de directorul 
executiv din proprie inițiativă sau la 
cererea a doi membri și sunt prezidate de 
directorul executiv. Comitetul poate să 
invite observatori la sesiunile sale
executive, pe o bază ad-hoc.

Reuniunile Comitetului în sesiune 
executivă sunt convocate de directorul 
executiv din proprie inițiativă sau la 
cererea oricăruia dintre membrii săi și 
sunt prezidate de directorul executiv. În 
cadrul sesiunii sale executive, Comitetul 
poate să invite observatori la reuniunile 
sale, pe o bază ad-hoc.

Or. en

Amendamentul 859
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reuniunile Comitetului în sesiune 
executivă sunt convocate de directorul 
executiv din proprie inițiativă sau la 
cererea a doi membri și sunt prezidate de 
directorul executiv. Comitetul poate să 
invite observatori la sesiunile sale 
executive, pe o bază ad-hoc.

Reuniunile Comitetului în sesiune 
executivă sunt convocate de directorul 
executiv din proprie inițiativă sau la 
cererea a cel puțin un membru și sunt 
prezidate de directorul executiv. Comitetul 
poate să invite observatori la sesiunile sale 
executive, pe o bază ad-hoc.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil să se convoace sesiunile executive ale Comitetului în urma inițiativei 
unui singur membru (nu în urma inițiativei a doi membri cum este prevăzut în prezent în 
propunerea Comisiei).

Amendamentul 860
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reuniunile Comitetului în sesiune 
executivă sunt convocate de directorul 
executiv din proprie inițiativă sau la 
cererea a doi membri și sunt prezidate de 
directorul executiv. Comitetul poate să 
invite observatori la sesiunile sale 
executive, pe o bază ad-hoc.

Reuniunile Comitetului în sesiune 
executivă sunt convocate de directorul 
executiv din proprie inițiativă sau la 
cererea oricăruia dintre membrii săi și 
sunt prezidate de directorul executiv. 
Comitetul poate să invite observatori la 
sesiunile sale executive, pe o bază ad-hoc.

Or. en

Amendamentul 861
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) în fiecare an, directorul executiv 
pregătește un proiect de raport care 
conține o secțiune privind activitățile de 
rezoluție ale Comitetului și o secțiune 
privind aspectele financiare și 
administrative.

(g) pregătirea unui proiect de raport
trimestrial, care conține o secțiune privind 
activitățile de rezoluție și cazurile de 
rezoluție aflate în derulare ale Comitetului 
și o secțiune privind aspectele financiare și 
administrative.

Or. en

Amendamentul 862
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directorul executiv și directorul 
executiv adjunct sunt numiți pe baza 
meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor 
lor cu privire la aspecte bancare și 
financiare, precum și a experienței 
relevante în domeniul supravegherii și al 
reglementării financiare.

(4) Directorul executiv și directorul 
executiv adjunct sunt numiți pe baza 
meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor 
lor cu privire la aspecte bancare și 
financiare, precum și a experienței 
relevante în domeniul supravegherii și al 
reglementării financiare. Procedura de 
numire respectă principiul echilibrului de 
gen.

Or. en

Amendamentul 863
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Directorul executiv și cei doi directori 
executivi adjuncți sunt aleși pe baza unei 
selecții deschise, aplicând principiul 
echilibrului de gen, Parlamentul 
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European și Consiliul fiind informați în 
permanență cu privire la respectarea 
acestuia.

Or. nl

Amendamentul 864
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 
directorului executiv adjunct. Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după audierea 
Parlamentului European.

(5) Comisia prezintă comitetului
competent al Parlamentului European o 
listă a candidaților la posturile de director
executiv și de director executiv adjunct.

Comisia prezintă o propunere de numire a 
directorului executiv și a celor doi 
directori adjuncți pentru a fi aprobată de 
Parlamentul European. După aprobarea 
propunerii de punere în aplicare, 
Comitetul numește directorul executiv și 
pe cei doi directori executivi adjuncți.

Or. nl

Amendamentul 865
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului și Parlamentului European o 
listă de candidați pentru numirea 
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directorului executiv adjunct. Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după audierea 
Parlamentului European.

directorului executiv și a directorului 
executiv adjunct. Consiliul numește 
directorul executiv și directorul executiv 
adjunct, după aprobarea de către 
Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 866
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a
directorului executiv adjunct. Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după audierea 
Parlamentului European.

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 
directorului executiv adjunct. Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după aprobarea de către 
Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 867
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 
directorului executiv adjunct. Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după audierea 
Parlamentului European.

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Parlamentului European și Consiliului o 
listă de candidați pentru numirea 
directorului executiv și a directorului 
executiv adjunct. Consiliul numește 
directorul executiv și directorul executiv 
adjunct, după audierea Parlamentului 
European.
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Or. en

Amendamentul 868
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directorul executiv sau directorul 
executiv adjunct al cărui mandat a fost 
prelungit nu mai poate să participe la altă 
procedură de selecție pentru același post, la 
încheierea întregii perioade.

(7) Directorul executiv adjunct al cărui 
mandat a fost prelungit nu mai poate să 
participe la altă procedură de selecție 
pentru același post, la încheierea întregii 
perioade.

Or. en

Amendamentul 869
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care directorul executiv sau 
directorul executiv adjunct nu mai 
întrunesc condițiile necesare pentru 
îndeplinirea îndatoririlor lor sau în cazul în 
care au comis o abatere gravă, Consiliul 
poate, la propunerea Comisiei și după 
audierea Parlamentului European, să îl 
demită pe directorul executiv sau pe 
directorul executiv adjunct.

(8) În cazul în care directorul executiv sau 
directorul executiv adjunct nu mai 
întrunesc condițiile necesare pentru 
îndeplinirea îndatoririlor lor sau în cazul în 
care au comis o abatere gravă, Consiliul 
poate, la propunerea Comisiei și după 
aprobarea de către Parlamentul 
European, să îl demită pe directorul 
executiv sau pe directorul executiv adjunct.

Or. en

Amendamentul 870
Robert Goebbels
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Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Cei patru membri independenți ai 
Comitetului sunt numiți de Consiliu, după 
audierea Parlamentului European pe 
baza meritelor, a competențelor, a 
cunoștințelor privind aspectele bancare și 
financiare și a experienței relevante 
pentru reglementarea supravegherii 
financiare și pentru rezoluție.
La numirea celor patru membri 
independenți, Consiliul și Parlamentul 
European asigură un echilibru adecvat 
din punct de vedere geografic și al 
genului, precum și o reprezentare 
echilibrată a statelor membre participante 
în ansamblu, luând în același timp în 
considerare diversitatea statelor membre 
participante.
Mandatul celor patru membri 
independenți este de cinci ani. Mandatul 
poate fi reînnoit o dată.

Or. en

Justificare

Se sugerează adăugarea în cadrul Comitetului a patru membri independenți, care să nu 
reprezinte niciun stat membru și nicio autoritate națională, în vederea consolidării 
dimensiunii europene a Comitetului și a oricărei decizii adoptate. Acest amendament trebuie 
citit în coroborare cu amendamentele la articolele 39, 49, 51 și 53.

Amendamentul 871
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct își exercită atribuțiile în 

Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct își exercită atribuțiile în 
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conformitate cu deciziile Comisiei și ale 
Comitetului.

conformitate cu deciziile Comisiei, ale 
BCE și ale Comitetului.

Or. en

Amendamentul 872
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când participă la deliberări și la 
procesul decizional din cadrul Comitetului, 
directorul executiv și directorul executiv 
adjunct nu solicită și nu primesc 
instrucțiuni din partea instituțiilor sau a 
organismelor Uniunii, ci își exprimă 
propriile opinii și votează în mod 
independent. În cadrul acestor deliberări și 
procese decizionale, directorul executiv 
adjunct nu se află sub autoritatea 
directorului executiv.

Atunci când participă la deliberări și la 
procesul decizional din cadrul Comitetului, 
directorul executiv, directorul executiv 
adjunct și cei patru membri independenți 
nu solicită și nu primesc instrucțiuni din 
partea instituțiilor sau a organismelor 
Uniunii, ci își exprimă propriile opinii și 
votează în mod independent. În cadrul 
acestor deliberări și procese decizionale, 
cei patru membri independenți nu se află 
sub autoritatea directorului executiv.

Or. en

Justificare

Se sugerează adăugarea în cadrul Comitetului a patru membri independenți, care să nu 
reprezinte niciun stat membru și nicio autoritate națională, în vederea consolidării 
dimensiunii europene a Comitetului și a oricărei decizii adoptate. Acest amendament trebuie 
citit în coroborare cu amendamentele la articolele 39, 49, 51 și 52.

Amendamentul 873
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nici statele membre, nici orice alt 
organism public sau privat nu încearcă să îi 

(2) Nici statele membre, nici orice alt 
organism public sau privat nu încearcă să îi 
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influențeze pe directorul executiv și pe 
directorul executiv adjunct în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

influențeze pe directorul executiv, pe 
directorul executiv adjunct și pe cei patru 
membri independenți în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

Or. en

Justificare

Se sugerează adăugarea în cadrul Comitetului a patru membri independenți, care să nu 
reprezinte niciun stat membru și nicio autoritate națională, în vederea consolidării 
dimensiunii europene a Comitetului și a oricărei decizii adoptate. Acest amendament trebuie 
citit în coroborare cu amendamentele la articolele 39, 49, 51 și 52.

Amendamentul 874
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu Statutul 
funcționarilor menționat la articolul 78 
alineatul (6), directorul executiv și 
directorul executiv adjunct, după părăsirea 
funcției, au în continuare obligația de a da 
dovadă de integritate și discreție în ceea ce 
privește acceptarea anumitor poziții sau 
avantaje.

(3) În conformitate cu Statutul 
funcționarilor menționat la articolul 78 
alineatul (6), directorul executiv, directorul 
executiv adjunct și cei patru membri 
independenți, după părăsirea funcției, au în 
continuare obligația de a da dovadă de 
integritate și discreție în ceea ce privește 
acceptarea anumitor poziții sau avantaje.

Or. en

Justificare

Se sugerează adăugarea în cadrul Comitetului a patru membri independenți, care să nu 
reprezinte niciun stat membru și nicio autoritate națională, în vederea consolidării 
dimensiunii europene a Comitetului și a oricărei decizii adoptate. Acest amendament trebuie 
citit în coroborare cu amendamentele la articolele 39, 49, 51 și 52.

Amendamentul 875
Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Partea IIIa – titlul IVa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetele consultative

Or. en

Amendamentul 876
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53a
Comitetul poate înființa comitete pentru a 
furniza MUR consiliere și orientare cu 
privire la diverse politici precum rezoluția 
sistemică și investițiile. Comitetul poate 
decide să apeleze la expertiza Comitetului 
consultativ științific al CERS.

Or. en

Amendamentul 877
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul este responsabil de alocarea 
resurselor financiare și umane necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt 
atribuite prin prezentul regulament.

Comitetul este responsabil de alocarea 
resurselor financiare și umane necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt 
atribuite prin prezentul regulament.

Bugetul Comisiei în ceea ce privește 
atribuțiile sale prevăzute la articolul 16 
din prezentul regulament, finanțarea 
activităților Comitetului în temeiul 
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prezentului regulament și finanțarea 
activităților de rezoluție în temeiul 
prezentului regulament nu pot angaja, în 
nici un caz, răspunderea bugetară a 
statelor membre sau a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 878
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Bugetul Comitetului este echilibrat în 
ceea ce privește veniturile și cheltuielile.

(2) Bugetul pentru administrare al 
Comitetului este echilibrat în ceea ce 
privește veniturile și cheltuielile.

Or. en

Amendamentul 879
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Bugetul cuprinde două părți: partea I 
este destinată administrării Comitetului, iar 
partea a II-a este alocată fondului.

(3) Bugetul cuprinde trei părți: partea I este 
destinată administrării Comitetului, partea 
a II-a este destinată administrării 
Comisiei în ceea ce privește atribuțiile 
sale prevăzute la articolul 16 din 
prezentul regulament, iar partea a III-a
este alocată fondului.

Or. en

Amendamentul 880
Diogo Feio
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Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile înscrise în partea I din buget 
constau în contribuțiile anuale necesare 
pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative în conformitate cu articolul 
62 alineatul (1) litera (a).

(1) Veniturile înscrise în partea I din buget 
constau în contribuțiile anuale necesare 
pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative anuale estimate în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a).

Or. en

Amendamentul 881
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul articol nu aduce atingere 
dreptului autorităților naționale de 
rezoluție de a percepe taxe în 
conformitate cu legislația națională, în 
ceea ce privește costurile sale, inclusiv 
costurile pentru cooperarea cu Comitetul 
și acordarea de asistență acestuia și 
pentru respectarea instrucțiunilor sale.

Or. en

Justificare

Pursuant to Article 85 of the draft SRM Regulation, the national resolution financing 
arrangements as laid down in the BRRD would be replaced by the SRF. However, the 
national resolution authorities of participating Member States will have to execute the 
resolution measures decided by the Board. They will as well be requested to provide “input” 
(e.g. draft resolution plans). Thus they will incur administrative costs which otherwise would 
have been covered by the national resolution financing arrangements. At this stage, the draft 
SRM Regulation does not elaborate on the possibility or rather the need to levy fees.
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Amendamentul 882
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 56 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56a
Partea a II-a din buget alocată 

administrării Comisiei în legătură cu 
atribuțiile sale prevăzute la articolul 16 

din prezentul regulament
(1) Veniturile înscrise în partea a II-a din 
buget constau în contribuțiile anuale 
necesare pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative ale Comisiei în ceea ce 
privește atribuțiile sale prevăzute la 
articolul 16 din prezentul regulament.
(2) Cheltuielile înscrise în partea a II-a 
din buget includ cel puțin cheltuielile cu 
personalul, remunerațiile, cheltuielile 
administrative, cheltuielile de 
infrastructură, cheltuielile de formare 
profesională și cheltuielile operaționale 
ale Comisiei legate de atribuțiile sale 
prevăzute la articolul 16 din prezentul 
regulament.
(3) Estimările privind toate cheltuielile 
Comisiei menționate la alineatul (2) sunt 
pregătite pentru fiecare exercițiu 
financiar, corespunzător anului 
calendaristic și sunt prezentate într-o 
situație bugetară întocmită de Comisie și 
furnizată anual Comitetului în sensul 
prezentului regulament. Această situație 
apare ca partea a II-a din bugetul 
Comitetului.

Or. en

Amendamentul 883
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 57 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea a II-a din buget alocată fondului Partea a III-a din buget alocată fondului

Or. en

Amendamentul 884
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile din partea a II-a din buget 
sunt formate, în mod concret, din 
următoarele elemente:

(1) Veniturile din partea a III-a din buget 
sunt formate, în mod concret, din 
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 885
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuțiile plătite de instituții stabilite 
în statele membre participante în 
conformitate cu articolul 62, cu excepția 
contribuției anuale menționate la articolul 
62 alineatul (1) litera (a);

(a) contribuțiile plătite de instituții stabilite 
în statele membre participante în 
conformitate cu articolul 62, cu excepția 
contribuției anuale menționate la articolul 
62 alineatul (1) litera (a); valoarea plăților 
depinde de sistemul instituțional de 
garanții. O bancă organizată într-un 
sistem instituțional de garanții poate plăti 
o valoare mai redusă.

Or. en
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Amendamentul 886
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dobânda plătită pentru 
împrumuturile primite în contextul 
mecanismului de acordare de 
împrumuturi menționat la articolul 64 
alineatul (2a).

Or. en

Amendamentul 887
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Bugetul Comitetului se adoptă în 
sesiune plenară a acestuia pe baza situației 
estimărilor. Dacă este necesar, acesta se 
ajustează în consecință.

(2) Bugetul Comitetului se adoptă în 
sesiune plenară a acestuia pe baza situației 
estimărilor care include situația bugetară 
întocmită de Comisie în conformitate cu 
articolul 56a.

Or. en

Amendamentul 888
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Bugetul Comitetului se adoptă în 
sesiune plenară a acestuia pe baza situației 
estimărilor. Dacă este necesar, acesta se 
ajustează în consecință.

(2) Bugetul Comitetului se adoptă în 
sesiune plenară a acestuia pe baza situației 
estimărilor.
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Or. en

Amendamentul 889
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă este necesar, bugetul 
Comitetului poate fi ajustat în consecință, 
în sesiune plenară, în urma revizuirii 
trimestriale de către Comitet.

Or. en

Amendamentul 890
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la data de 31 martie a fiecărui an, 
Comitetul, reunit în sesiune executivă, 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi 
conturile provizorii ale Comitetului pentru 
exercițiul financiar precedent.

(3) Până la data de 31 martie a fiecărui an, 
Comitetul, reunit în sesiune executivă, 
transmite Parlamentului European, 
Eurogrupului și reprezentanților statelor 
membre participante care nu au adoptat 
moneda euro, Comisiei și Curții de 
Conturi conturile provizorii ale 
Comitetului pentru exercițiul financiar 
precedent.

Or. en

Amendamentul 891
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la data de 31 martie a fiecărui an, 
Comitetul, reunit în sesiune executivă, 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi 
conturile provizorii ale Comitetului pentru 
exercițiul financiar precedent.

(5) Până la data de 31 martie a fiecărui an, 
Comitetul, reunit în sesiune executivă, 
transmite Parlamentului European, 
Eurogrupului și reprezentanților statelor 
membre participante care nu au adoptat 
moneda euro, Comisiei și Curții de 
Conturi conturile provizorii ale 
Comitetului pentru exercițiul financiar 
precedent.

Or. en

Amendamentul 892
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Propunere de regulament
Articolul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60a
Curtea de Conturi

(1) În urma examinării conturilor 
definitive întocmite de Comitet în 
conformitate cu articolul 60, Curtea de 
Conturi elaborează un raport privind 
constatările sale și prezintă raportul 
Parlamentului European și Consiliului 
până la 1 decembrie după fiecare 
exercițiu financiar.
(2) Curtea de Conturi raportează în 
special cu privire la:
(a) economia, eficiența și eficacitatea cu 
care au fost utilizați banii (inclusiv banii 
din fond);
(b) toate datoriile contingente (ale 
Comisiei, ale Comitetului sau ale 
altcuiva) rezultate în urma îndeplinirii de 
către Comisie și de către Comitet a 
atribuțiilor ce le revin în temeiul 
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prezentului regulament.
(3) Fără a aduce atingere sarcinilor 
menționate la alineatul (1), Curtea de 
Conturi elaborează un raport special cu 
privire la fiecare decizie în temeiul 
articolului 16 pentru rezoluția unei 
entități de tipul menționat la articolul 2. 
Fiecare raport, pe lângă aspectele 
menționate la alineatul (2), examinează 
dacă:
(a) rezoluția a fost în conformitate cu 
cerințele din prezentul regulament;
(b) rezoluția a fost bine planificată și 
concepută, având în vedere în special 
cadrul de rezoluție și schema de rezoluție;
(c) s-a acordat suficientă atenție 
economiei.
(4) Fiecare raport prevăzut la alineatul 
(3) se întocmește în termen de 12 luni de 
la data la care Comisia a adoptat decizia 
în conformitate cu articolul 16 cu privire 
la entitatea în cauză.
(5) Fără a aduce atingere articolului 287 
alineatul (4) din TFUE, Parlamentul 
European și Consiliul pot solicita Curții 
de Conturi să examineze într-un raport în 
conformitate cu alineatul (3) sau într-un 
raport suplimentar astfel de aspecte 
suplimentare care pot fi specificate din 
când în când.

Or. en

Amendamentul 893
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60a
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Curtea de Conturi
(1) În urma examinării conturilor 
definitive întocmite de Comitet, astfel cum 
este prevăzut la articolul 60, Curtea de 
Conturi prezintă un raport privind 
constatările sale Parlamentului European 
și Consiliului până la 1 decembrie după 
fiecare exercițiu financiar. 
(2) Raportul întocmit de Curtea de 
Conturi include:
(a) economia, eficiența și eficacitatea cu 
care au fost utilizate resursele financiare, 
inclusiv din fond;
(b) toate datoriile contingente rezultate în 
urma îndeplinirii de către Comitet a 
atribuțiilor ce îi revin în temeiul 
prezentului regulament. 
(3) Curtea de Conturi întocmește, de 
asemenea, un raport cu privire la orice 
decizie adoptată în temeiul articolului 16 
pentru rezoluția unei entități. Fiecare 
raport, pe lângă dispozițiile de la alineatul 
(2), examinează dacă:
(a) rezoluția a fost în conformitate cu 
cerințele din prezentul regulament și din 
Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare [ ];
(b) rezoluția a fost bine planificată și 
concepută, având în vedere în special 
cadrul de rezoluție și schema de rezoluție;
(c) s-a acordat suficientă atenție 
economiei și nediscriminării;
(d) orice utilizare a fondului a fost 
justificată.
(4) Fiecare raport prevăzut la alineatul 
(3) se întocmește în termen de 12 luni de 
la data la care a fost adoptată decizia de 
rezoluție în temeiul articolului 16. 
(5) Fără a aduce atingere articolului 287 
alineatul (4) din TFUE, Parlamentul 
European și Consiliul pot solicita Curții 
de Conturi să examineze într-un raport în 
conformitate cu alineatul (3) sau într-un 
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raport suplimentar astfel de aspecte 
suplimentare care pot fi specificate din 
când în când.

Or. en

Amendamentul 894
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura în care sunt compatibile cu 
natura specială a Comitetului, dispozițiile 
financiare se bazează pe regulamentul 
financiar-cadru adoptat pentru organismele 
instituite în temeiul TFUE în conformitate 
cu articolul 208 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii.

În măsura în care sunt compatibile cu 
natura specială a Comitetului și ținând 
cont de faptul că nu toate statele membre 
participă sau obțin beneficii, dispozițiile 
financiare se bazează pe regulamentul 
financiar-cadru adoptat pentru organismele 
instituite în temeiul TFUE în conformitate 
cu articolul 208 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 895
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitățile menționate la articolul 2 
contribuie la bugetul Comitetului în 
conformitate cu prezentul regulament și cu 
actele delegate privind contribuțiile 
adoptate în temeiul alineatului (5). 
Contribuțiile cuprind următoarele:

(1) Entitățile menționate la articolul 2 
contribuie la bugetul Comitetului în 
conformitate cu prezentul regulament și cu 
orientările privind contribuțiile adoptate în 
temeiul alineatului (5). Contribuțiile 
cuprind următoarele:
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Or. en

Amendamentul 896
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitățile menționate la articolul 2 
contribuie la bugetul Comitetului în 
conformitate cu prezentul regulament și cu 
actele delegate privind contribuțiile 
adoptate în temeiul alineatului (5). 
Contribuțiile cuprind următoarele:

(1) Entitățile menționate la articolul 2 
contribuie la bugetul Comitetului în 
conformitate cu prezentul regulament și cu 
orientările privind contribuțiile adoptate în 
temeiul alineatului (5). Contribuțiile 
cuprind următoarele:

Or. de

Amendamentul 897
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuțiile anuale necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor administrative;

(a) contribuțiile anuale necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor administrative, 
inclusiv ale Comisiei în temeiul 
articolului 56a, calculate în conformitate 
cu articolul 66;

Or. en

Amendamentul 898
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul contribuțiilor se stabilește la 
un nivel care să garanteze că veniturile 
corespunzătoare sunt, în principiu, 
suficiente pentru ca bugetul Comitetului să 
fie echilibrat în fiecare an și pentru ca 
fondul să își poată îndeplini misiunile.

(2) Cuantumul contribuțiilor se stabilește la 
un nivel care să garanteze că veniturile 
corespunzătoare sunt, în principiu, 
suficiente pentru bugetul Comitetului, 
inclusiv bugetul Comisiei în legătură cu 
atribuțiile sale prevăzute la articolul 16 
din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 899
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul stabilește, în conformitate cu 
actele delegate menționate la alineatul (5), 
contribuțiile datorate de fiecare entitate 
menționată la articolul 2 printr-o decizie 
adresată entității în cauză. Comitetul aplică 
norme procedurale, de raportare și de alt 
tip menite să asigure achitarea integrală și 
la timp a contribuțiilor.

(3) În urma unei propuneri a autorității 
competente, inclusiv BCE, în conformitate 
cu actele delegate menționate la alineatul 
(5), Comitetul stabilește contribuțiile 
datorate de fiecare entitate menționată la 
articolul 2 printr-o decizie adresată entității 
în cauză. Comitetul aplică norme 
procedurale, de raportare și de alt tip 
menite să asigure achitarea integrală și la 
timp a contribuțiilor.

Or. en

Amendamentul 900
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul stabilește, în conformitate cu 
actele delegate menționate la alineatul (5), 

(3) Comitetul stabilește, în conformitate cu 
orientările menționate la alineatul (5), 
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contribuțiile datorate de fiecare entitate 
menționată la articolul 2 printr-o decizie 
adresată entității în cauză. Comitetul aplică 
norme procedurale, de raportare și de alt 
tip menite să asigure achitarea integrală și 
la timp a contribuțiilor.

contribuțiile datorate de fiecare entitate 
menționată la articolul 2 printr-o decizie 
adresată entității în cauză. Comitetul aplică 
norme procedurale, de raportare și de alt 
tip menite să asigure achitarea integrală și 
la timp a contribuțiilor.

Or. en

Amendamentul 901
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Entităților menționate la articolul 2 
nu li se solicită, în nici un caz, să 
furnizeze contribuții anuale extraordinare 
în scopul menționat la alineatul (1) litera 
(a).

Or. en

Amendamentul 902
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Entităților menționate la articolul 2 
nu li se solicită să contribuie la bugetul 
autorităților naționale de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 903
Diogo Feio
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Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Fondurile deja colectate în temeiul 
mecanismelor naționale de finanțare a 
rezoluției se transferă fondului unic de 
rezoluție.

Or. en

Amendamentul 904
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 82, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate
privind contribuțiile pentru:

(5) În conformitate cu articolul 82, Comisia 
este împuternicită să adopte orientări
privind contribuțiile pentru:

Or. en

Amendamentul 905
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 82,
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate privind contribuțiile pentru:

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
orientări privind contribuțiile pentru:

Or. de

Amendamentul 906
Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 82, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate privind contribuțiile pentru:

(5) În conformitate cu articolul 82, ABE 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare privind contribuțiile 
pentru:

Or. en

Amendamentul 907
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a stabili contribuțiile anuale necesare 
pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative ale Comitetului înainte ca 
acesta să devină pe deplin operațional.

(d) a stabili valoarea primelor contribuții
anuale necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor administrative ale Comitetului 
înainte ca acesta să devină pe deplin 
operațional.

Or. en

Amendamentul 908
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) ABE înaintează respectivele proiecte 
de standarde tehnice de reglementare 
până la (data).
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 10-
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14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 909
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Curtea de Conturi Europeană are 
competența de a efectua audituri, pe bază 
de documente și la fața locului, cu privire 
la toți beneficiarii, contractanții și 
subcontractanții care au primit fonduri ale 
Uniunii din partea Comitetului.

(2) Curtea de Conturi Europeană are 
competența de a efectua audituri, pe bază 
de documente și la fața locului, cu privire 
la toți beneficiarii, contractanții și 
subcontractanții care au primit fonduri din 
partea Comitetului.

Or. en

Amendamentul 910
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de regulament
Partea IIIa – titlul V – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul unic de rezoluție bancară Mecanismul unic de finanțare a rezoluției

Or. en

Amendamentul 911
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propunere de regulament
Partea IIIa – titlul V – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul unic de rezoluție bancară Mecanismul unic de finanțare a rezoluției
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Or. en

Amendamentul 912
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie Fondul unic de rezoluție 
bancară.

(1) Se instituie Fondul unic de rezoluție 
bancară ca rețea coordonată de fonduri 
naționale de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 913
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie Fondul unic de rezoluție 
bancară.

(1) Se instituie Fondul unic de rezoluție 
bancară. Fondul înlocuiește fondurile 
naționale de rezoluție în conformitate cu 
Directiva [privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare] pentru statele 
membre participante.

Or. en

Justificare

Coerența cu Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare: contribuțiile la 
fondul unic de rezoluție ar trebui să facă obiectul unui plafon anual de accesibilitate pentru a 
evita destabilizarea băncilor solide.

Amendamentul 914
Leonardo Domenici, Gianni Pittella
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Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie Fondul unic de rezoluție 
bancară.

(1) Se instituie Fondul european de 
rezoluție pentru instituțiile cu relevanță 
sistemică.

Or. en

Amendamentul 915
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul utilizează fondul numai în 
scopul de a asigura punerea în aplicare 
eficientă a instrumentelor și a 
competențelor de rezoluție menționate în 
partea a II-a titlul I și în conformitate cu 
obiectivele rezoluției și cu principiile care 
o reglementează prevăzute la articolele 12 
și 13. În niciun caz cheltuielile sau 
pierderile fondului nu se impută bugetului 
Uniunii.

(2) Comitetul utilizează fondul numai în 
scopul de a asigura punerea în aplicare 
eficientă a instrumentelor și a 
competențelor de rezoluție menționate în 
partea a II-a titlul I și în conformitate cu 
obiectivele rezoluției și cu principiile care 
o reglementează prevăzute la articolele 12 
și 13. În niciun caz cheltuielile sau 
pierderile fondului sau orice datorie a 
Comitetului nu se impută bugetului 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 916
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul utilizează fondul numai în 
scopul de a asigura punerea în aplicare 
eficientă a instrumentelor și a 

(2) Comitetul utilizează fondul numai în 
scopul de a asigura punerea în aplicare 
eficientă a instrumentelor și a 
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competențelor de rezoluție menționate în 
partea a II-a titlul I și în conformitate cu 
obiectivele rezoluției și cu principiile care 
o reglementează prevăzute la articolele 12 
și 13. În niciun caz cheltuielile sau 
pierderile fondului nu se impută bugetului 
Uniunii.

competențelor de rezoluție menționate în 
partea a II-a titlul I și în conformitate cu 
obiectivele rezoluției și cu principiile care 
o reglementează prevăzute la articolele 12 
și 13. În niciun caz cheltuielile sau 
pierderile fondului nu se impută bugetului 
Uniunii sau bugetelor naționale ale 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 917
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fondul se completează cu un 
mecanism de acordare de împrumuturi, 
de preferință în cadrul unui instrument 
public comunitar, pentru a asigura 
disponibilitatea imediată a unor resurse 
financiare adecvate în sensul prezentului 
regulament. Orice împrumut acordat cu 
ajutorul mecanismului de acordare de 
împrumuturi se rambursează de fond într-
un interval de timp convenit.

Or. en

Amendamentul 918
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un stat membru poate, în scopul de 
a-și îndeplini obligațiile în temeiul 
articolului 65 alineatul (2), să își creeze 
un mecanism de finanțare național prin 



AM\1007293RO.doc 91/158 PE521.797v01-00

RO

contribuții obligatorii din partea 
instituțiilor care sunt autorizate pe 
teritoriul său, contribuții care au la bază 
criteriile menționate la articolul 66 
alineatul (1) și la articolul 94 alineatul (7) 
din Directiva privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare și care nu 
sunt deținute printr-un fond controlat de 
autoritatea sa de rezoluție, cu condiția 
îndeplinirii următoarelor cerințe:
(a) suma percepută prin contribuții este 
cel puțin egală cu suma care se impune a 
fi percepută în temeiul articolului 65;
(b) autoritatea de rezoluție a statului 
membru are dreptul la o sumă egală cu 
valoarea respectivelor contribuții, pe care 
statul membru le va pune imediat la 
dispoziția autorității de rezoluție în cauză 
la cererea acesteia din urmă, pentru a fi 
utilizate exclusiv în scopurile prevăzute la 
articolul 71 alineatul (1). Statul membru 
notifică Comisiei suma respectivă cel 
puțin anual; și
(c) în cazul în care statul membru se 
prevalează de puterea discreționară 
pentru a-și structura mecanismul de 
finanțare în conformitate cu prezentul 
alineat, acesta notifică Comisia și i se 
solicită să respecte cerințele din prezentul 
regulament.
Printre mijloacele financiare disponibile 
de care se ține seama pentru a atinge 
nivelul-țintă specificat la articolul 65 se 
pot număra contribuții obligatorii din 
partea oricărei scheme de contribuții 
obligatorii instituite de un stat membru 
între 17 iunie 2010 și [data publicării 
prezentei directive în Jurnalul Oficial] din 
partea instituțiilor de pe teritoriul său, cu 
scopul de a acoperi costurile aferente 
riscului sistemic, intrării în criză și 
rezoluției instituțiilor, cu condiția ca 
statul membru să respecte prevederile de 
la prezentul titlu VII. Contribuțiile la 
schemele de garantare a depozitelor nu 
sunt luate în considerare în atingerea 
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nivelului-țintă pentru mecanismele de 
finanțare a rezoluției prevăzut la articolul 
65.

Or. en

Amendamentul 919
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de regulament
Articolul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 64a
(1) Mecanismul unic de finanțare a 
rezoluției se compune din:
(i) fondurile naționale de rezoluție 
instituite în conformitate cu Directiva 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare, pentru instituțiile financiare 
care nu sunt supravegheate direct de 
BCE, astfel cum se menționează la 
articolul 6 din Regulamentul MUS;
(ii) fondul european de rezoluție instituit 
în conformitate cu prezentul regulament, 
pentru entitățile supravegheate direct de 
BCE sau care fac parte din domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, astfel 
cum se menționează la articolul 2.
(2) În cazul unui șoc sistemic în unul 
dintre statele membre participante sau în 
cazul în care un fond național de rezoluție 
are la dispoziție resurse financiare mai 
mici decât cele necesare pentru a finanța 
o rezoluție iminentă, se aplică normele 
prevăzute la articolele 97 și 103 din 
Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare.

Or. en
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Amendamentul 920
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 64a
Mecanismul unic de finanțare a rezoluției
(1) Mecanismul unic de finanțare a 
rezoluției se compune din:
(i) fondurile naționale de rezoluție 
instituite în conformitate cu Directiva 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare, pentru instituțiile financiare 
care nu sunt supravegheate direct de 
BCE, astfel cum se menționează la 
articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE) [ ] al Consiliului de atribuire a unor 
sarcini specifice Băncii Centrale 
Europene în ceea ce privește politicile 
legate de supravegherea prudențială a 
instituțiilor de credit;
(ii) fondul european de rezoluție instituit 
în conformitate cu prezentul regulament, 
pentru entitățile supravegheate direct de 
BCE sau care fac parte din domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, astfel 
cum se menționează la articolul 2.
(2) În cazul unui șoc sistemic în unul 
dintre statele membre participante sau în 
cazul în care un fond național de rezoluție 
are la dispoziție resurse financiare mai 
mici decât cele necesare pentru a finanța 
o rezoluție iminentă, se aplică normele 
prevăzute la articolele 97 și 103 din 
Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare.

Or. en

Amendamentul 921
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în 
temeiul Directivei 94/19/CE.

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului și mijloacele mecanismelor de 
finanțare naționale ajung în total la cel 
puțin [ ] % din pasive, cu excepția 
fondurilor proprii și a depozitelor 
garantate, ale tuturor instituțiilor de credit 
autorizate în statul membru relevant.

Or. en

Amendamentul 922
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul
Directivei 94/19/CE.

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea tuturor pasivelor, cu excepția 
fondurilor proprii și a depozitelor 
garantate, ale tuturor instituțiilor de credit 
autorizate în statele membre participante 
care sunt garantate în temeiul Directivei 
94/19/CE.

Or. en

Amendamentul 923
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

(1) În cel mult 15 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 0,8 % din 
valoarea depozitelor garantate, în 
conformitate cu Directiva 94/19/CE, ale 
tuturor instituțiilor de credit autorizate în 
statele membre participante.

Or. en

Amendamentul 924
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1,5 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor
care fac obiectul prezentului regulament 
în temeiul articolului 2 care sunt garantate 
în temeiul Directivei 94/19/CE.

Or. de

Amendamentul 925
Philippe Lamberts

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
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fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

fondului ajung la cel puțin 3 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

Or. en

Amendamentul 926
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la 0,5 % din valoarea 
depozitelor tuturor instituțiilor de credit 
autorizate în statele membre participante 
care sunt garantate în temeiul Directivei 
94/19/CE.

Or. en

Amendamentul 927
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 0,8 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.
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Or. en

Amendamentul 928
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit care fac obiectul prezentului 
regulament, astfel cum se menționează la 
articolul 2, în statele membre participante 
care sunt garantate în temeiul Directivei 
94/19/CE.

Or. en

Amendamentul 929
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit care fac obiectul prezentului 
regulament, astfel cum se menționează la 
articolul 2, în statele membre participante 
care sunt garantate în temeiul Directivei 
94/19/CE.

Or. en
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Amendamentul 930
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit menționate la articolul 2 garantate 
în temeiul Directivei 94/19/CE.

Or. en

Amendamentul 931
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung la cel puțin 1 % din 
valoarea depozitelor tuturor instituțiilor de 
credit autorizate în statele membre 
participante care sunt garantate în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

(1) În cel mult 10 ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
mijloacele financiare disponibile ale 
fondului ajung, în fiecare stat membru 
participant, la cel puțin 1 % din valoarea 
depozitelor tuturor instituțiilor de credit 
autorizate în statul membru participant
care sunt garantate în temeiul Directivei 
94/19/CE.

Or. en

Amendamentul 932
Diogo Feio



AM\1007293RO.doc 99/158 PE521.797v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În perioada de 12 luni ulterioară 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament, se prevede o facilitate de 
creditare care să garanteze un sprijin 
european complet.

Or. en

Amendamentul 933
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe parcursul perioadei inițiale 
menționate la alineatul (1), contribuțiile la 
fond calculate în conformitate cu articolul 
66 și percepute în conformitate cu articolul 
62 se repartizează cât mai uniform posibil 
în timp, până la atingerea nivelului-țintă, 
cu excepția cazului în care, în funcție de 
circumstanțe, acestea pot fi plătite în avans, 
luându-se în considerare condițiile 
favorabile existente pe piață sau nevoile de 
finanțare.

(2) Pe parcursul perioadei inițiale 
menționate la alineatul (1), contribuțiile la 
fond calculate în conformitate cu articolul 
66 și percepute în conformitate cu articolul 
62 se repartizează cât mai uniform posibil 
în timp, până la atingerea nivelului-țintă, 
cu excepția cazului în care, în funcție de 
circumstanțe, acestea pot fi plătite în avans
sau cu întârziere, luându-se în considerare 
condițiile existente pe piață sau nevoile de 
finanțare.

Or. en

Amendamentul 934
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, după încheierea (4) În cazul în care, după încheierea 
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perioadei inițiale menționate la 
alineatul (1), mijloacele financiare 
disponibile scad sub nivelul-țintă prevăzut 
la alineatul (1), contribuțiile calculate în 
conformitate cu articolul 66 se percep până 
la atingerea nivelului-țintă. Atunci când 
mijloacele financiare disponibile se ridică 
la mai puțin de jumătate din nivelul-țintă, 
contribuțiile anuale au o valoare de cel 
puțin o pătrime din nivelul-țintă.

perioadei inițiale menționate la 
alineatul (1), mijloacele financiare 
disponibile scad sub nivelul-țintă prevăzut 
la alineatul (1), contribuțiile calculate în 
conformitate cu articolul 66 se percep până 
la atingerea nivelului-țintă. Atunci când 
mijloacele financiare disponibile se ridică 
la mai puțin de jumătate din nivelul-țintă, 
contribuțiile anuale au o valoare de cel 
puțin o pătrime din nivelul-țintă, cu 
excepția cazului în care aceste contribuții 
ar putea crea un risc pentru stabilitatea 
financiară a contribuabililor.

Or. en

Amendamentul 935
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, după încheierea 
perioadei inițiale menționate la 
alineatul (1), mijloacele financiare 
disponibile scad sub nivelul-țintă prevăzut 
la alineatul (1), contribuțiile calculate în 
conformitate cu articolul 66 se percep până 
la atingerea nivelului-țintă. Atunci când 
mijloacele financiare disponibile se ridică 
la mai puțin de jumătate din nivelul-țintă, 
contribuțiile anuale au o valoare de cel 
puțin o pătrime din nivelul-țintă.

(4) În cazul în care, după încheierea 
perioadei inițiale menționate la 
alineatul (1), mijloacele financiare 
disponibile scad sub nivelul-țintă prevăzut 
la alineatul (1), contribuțiile calculate în 
conformitate cu articolul 66 se percep până 
la atingerea nivelului-țintă. Atunci când 
mijloacele financiare disponibile se ridică 
la mai puțin de jumătate din nivelul-țintă, 
contribuțiile anuale au o valoare de cel 
puțin o pătrime din nivelul-țintă, sub 
rezerva limitei anuale de accesibilitate 
prevăzute la articolul 67.

Or. en

Amendamentul 936
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, după încheierea 
perioadei inițiale menționate la 
alineatul (1), mijloacele financiare 
disponibile scad sub nivelul-țintă prevăzut 
la alineatul (1), contribuțiile calculate în 
conformitate cu articolul 66 se percep până 
la atingerea nivelului-țintă. Atunci când 
mijloacele financiare disponibile se ridică 
la mai puțin de jumătate din nivelul-țintă, 
contribuțiile anuale au o valoare de cel 
puțin o pătrime din nivelul-țintă.

(4) În cazul în care, după încheierea 
perioadei inițiale menționate la 
alineatul (1), mijloacele financiare 
disponibile scad sub nivelul-țintă prevăzut 
la alineatul (1), contribuțiile calculate în 
conformitate cu articolul 66 se percep până 
la atingerea nivelului-țintă. Atunci când 
mijloacele financiare disponibile se ridică 
la mai puțin de jumătate din nivelul-țintă, 
contribuțiile anuale au o valoare mai mică 
de 0,2 % din depozitele garantate.

Or. en

Justificare

Nivelul de „cel puțin o pătrime” pentru a crește contribuțiile anuale este mult prea ridicat. 
Această cerință ar duce la contribuții anuale de cel puțin 2,5 ori mai mari decât nivelul 
normal și ar avea efecte prociclice.

Amendamentul 937
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 82, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate pentru a preciza următoarele:

(5) În conformitate cu articolul 82, ABE 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a preciza 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 938
Diogo Feio
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Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) circumstanțele în care plata 
contribuțiilor poate fi efectuată în avans în 
temeiul alineatului (2);

(b) circumstanțele în care plata 
contribuțiilor poate fi efectuată în avans 
sau cu întârziere în temeiul alineatului (2);

Or. en

Amendamentul 939
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) ABE înaintează respectivele proiecte 
de standarde tehnice de reglementare 
până la [data].
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 940
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția individuală a fiecărei instituții 
se percepe cel puțin anual și se calculează 
proporțional cu valoarea totală a pasivelor 
sale, cu excepția fondurilor proprii și a 
depozitelor garantate, raportată la totalul 
pasivelor tuturor instituțiilor autorizate pe 

Contribuția individuală a fiecărei instituții 
se percepe cel puțin anual și se calculează 
proporțional cu valoarea totală a pasivelor 
sale, cu excepția fondurilor proprii și a 
depozitelor garantate, raportată la totalul 
pasivelor tuturor instituțiilor autorizate pe 
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teritoriul statelor membre participante, cu 
excepția fondurilor proprii și a depozitelor 
garantate.

teritoriul statelor membre participante, cu 
excepția fondurilor proprii și a depozitelor 
garantate. Din baza de calcul (pasivele, cu 
excepția fondurilor proprii și a depozitelor 
garantate) se scade o indemnizație 
forfetară în valoare de 500 de milioane 
EUR.

Or. en

Amendamentul 941
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția individuală a fiecărei instituții 
se percepe cel puțin anual și se calculează 
proporțional cu valoarea totală a pasivelor 
sale, cu excepția fondurilor proprii și a 
depozitelor garantate, raportată la totalul 
pasivelor tuturor instituțiilor autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante, cu 
excepția fondurilor proprii și a depozitelor 
garantate.

Contribuția individuală a fiecărei instituții 
se percepe cel puțin anual și se calculează 
proporțional cu valoarea totală a pasivelor 
sale, cu excepția fondurilor proprii și a 
depozitelor garantate, raportată la totalul 
pasivelor instituțiilor de credit menționate 
la articolul 2, cu excepția fondurilor 
proprii și a depozitelor garantate.

Or. en

Amendamentul 942
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția individuală a fiecărei instituții 
se percepe cel puțin anual și se calculează 
proporțional cu valoarea totală a pasivelor 
sale, cu excepția fondurilor proprii și a 
depozitelor garantate, raportată la totalul 
pasivelor tuturor instituțiilor autorizate pe 

Contribuția individuală a fiecărei instituții 
se percepe cel puțin anual și se calculează 
proporțional cu valoarea totală a pasivelor 
sale, cu excepția fondurilor proprii și a 
depozitelor garantate, raportată la totalul 
pasivelor tuturor instituțiilor care fac 
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teritoriul statelor membre participante, cu 
excepția fondurilor proprii și a depozitelor 
garantate.

obiectul prezentului regulament, astfel 
cum se menționează la articolul 2, pe 
teritoriul statelor membre participante, cu 
excepția fondurilor proprii și a depozitelor 
garantate.

Or. en

Amendamentul 943
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția individuală a fiecărei instituții 
se percepe cel puțin anual și se calculează 
proporțional cu valoarea totală a pasivelor 
sale, cu excepția fondurilor proprii și a 
depozitelor garantate, raportată la totalul 
pasivelor tuturor instituțiilor autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante, cu 
excepția fondurilor proprii și a depozitelor 
garantate.

Contribuția individuală a fiecărei instituții 
se percepe cel puțin anual și se calculează 
proporțional cu valoarea totală a pasivelor 
sale, cu excepția fondurilor proprii și a 
depozitelor garantate, raportată la totalul 
pasivelor tuturor instituțiilor care fac 
obiectul prezentului regulament, astfel 
cum se menționează la articolul 2, pe 
teritoriul statelor membre participante, cu 
excepția fondurilor proprii și a depozitelor 
garantate.

Or. en

Amendamentul 944
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta se ajustează proporțional cu 
profilul de risc al fiecărei instituții, în 
conformitate cu criteriile specificate în 
actele delegate menționate la articolul 94 
alineatul (7) din Directiva [ ].

Aceasta se ajustează proporțional cu 
profilul de risc al fiecărei instituții
(inclusiv apartenența la un sistem de 
protecție instituțională), în conformitate cu 
criteriile specificate în actele delegate 
menționate la articolul 94 alineatul (7) din 
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Directiva [ ], iar anumite instituții care nu 
au relevanță sistemică pot fi scutite de 
această contribuție.

Or. en

Amendamentul 945
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta se ajustează proporțional cu 
profilul de risc al fiecărei instituții, în 
conformitate cu criteriile specificate în 
actele delegate menționate la articolul 94 
alineatul (7) din Directiva [ ].

Aceasta se ajustează proporțional cu 
profilul de risc al fiecărei instituții, ținând 
cont de apartenența la un sistem de 
protecție instituțională, în conformitate cu 
criteriile specificate în actele delegate 
menționate la articolul 94 alineatul (7) din 
Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 946
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta se ajustează proporțional cu 
profilul de risc al fiecărei instituții, în 
conformitate cu criteriile specificate în 
actele delegate menționate la articolul 94 
alineatul (7) din Directiva [ ].

Aceasta se calculează la nivel de grup, 
utilizând IFRS, fiind ajustată proporțional 
cu profilul de risc al fiecărei instituții, în 
conformitate cu criteriile specificate în 
actele delegate menționate la articolul 94 
alineatul (7) din Directiva [ ]. Aceste 
criterii ar trebui să se bazeze în special pe 
informații obiective și care să poată fi 
verificate, precum ratingurile de credit și 
alte date.

Or. en
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Justificare

Aceasta se calculează la nivel de grup, utilizând IFRS pentru a asigura tratamentul egal în 
rândul statelor membre participante.

Amendamentul 947
Peter Simon, Wolf Klinz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pasivele unei instituții de credit sunt 
excluse de la calculul contribuțiilor în 
cazul în care instituția de credit a fost 
instituită de guvernul central sau regional 
sau de o autoritate locală a unui stat 
membru, iar respectivul guvern sau 
respectiva autoritate are obligația de a 
proteja baza economică a instituției și de 
a-i menține viabilitatea pe perioada 
ciclului său de viață sau în cazul în care 
pasivele sunt garantate în mod explicit de 
către guvern sau de către autoritate sau în 
cazul în care cel puțin 90 % din 
împrumuturile acordate de instituție sunt 
garantate direct sau indirect de guvernul 
sau de autoritatea respectivă, iar scopul 
predominant este finanțarea 
împrumuturilor promoționale acordate pe 
bază neconcurențială și non-profit, în 
scopul promovării obiectivelor de politică 
publică ale guvernului respectiv.

Or. en

Justificare

Aliniere cu articolul 94 alineatul (2) din Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare.

Amendamentul 948
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care au instituit deja 
mecanisme naționale de finanțare a 
rezoluției, statele membre participante 
prevăd obligația ca respectivele 
mecanisme să își utilizeze mijloacele 
financiare disponibile, colectate de la 
instituții în trecut prin contribuții ex ante, 
pentru a compensa instituțiile pentru 
contribuțiile ex ante pe care ar trebui să le 
plătească în contul fondului. Această 
restituire nu aduce atingere obligațiilor 
statelor membre prevăzute de Directiva 
94/18/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Textul reflectă considerentul 62 din propunerea Comisiei, care precizează că introducerea 
fondului unic de rezoluție bancară ar trebui să ducă la un transfer al mecanismelor naționale 
de finanțare a rezoluției către fondul unic de rezoluție bancară și, astfel, la o reducere 
corespunzătoare a contribuțiilor instituțiilor în cauză, în scopul de a evita duplicarea 
contribuțiilor. Pentru a favoriza acest obiectiv, este necesară o dispoziție legală cu caracter 
obligatoriu.

Amendamentul 949
Danuta Maria Hübner

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mijloacele financiare disponibile pentru 
a fi luate în considerare în scopul atingerii 
nivelului-țintă de finanțare menționat la 
articolul 65 pot include angajamente de 
plată care sunt garantate în întregime prin 
active cu risc scăzut negrevate de drepturi 
ale unor terți, aflate la dispoziția 

(2) Mijloacele financiare disponibile pentru 
a fi luate în considerare în scopul atingerii 
nivelului-țintă de finanțare menționat la 
articolul 65 pot include angajamente de 
plată care sunt garantate în întregime prin 
active cu risc scăzut negrevate de drepturi 
ale unor terți, aflate la dispoziția 
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Comitetului și alocate pentru uzul exclusiv 
al acestuia în scopurile menționate la 
articolul 71 alineatul (1). Cota-parte a 
acestor angajamente de plată irevocabile nu 
depășește 30 % din suma totală a 
contribuțiilor percepute în conformitate cu 
alineatul (1).

Comitetului și alocate pentru uzul exclusiv 
al acestuia în scopurile menționate la 
articolul 71 alineatul (1). Activele eligibile 
pentru angajamente de plată garantate 
sunt cele acceptate drept garanții de către 
băncile centrale ale statelor membre.
Cota-parte a acestor angajamente de plată 
irevocabile nu depășește 50 % din suma 
totală a contribuțiilor percepute în 
conformitate cu alineatul (1).

Or. en

Justificare

Creșterea cotei-parte de la 30 % la 50 % a acestor angajamente de plată garantate prin 
active cu risc scăzut negrevate va facilita atingerea nivelului-țintă a fondului MUR. De 
asemenea, va permite băncilor să utilizeze o parte din capital, care nu este direcționat către 
fondul MUR, pentru furnizarea de împrumuturi pentru economia reală.

Amendamentul 950
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mijloacele financiare disponibile pentru 
a fi luate în considerare în scopul atingerii 
nivelului-țintă de finanțare menționat la 
articolul 65 pot include angajamente de 
plată care sunt garantate în întregime prin 
active cu risc scăzut negrevate de drepturi 
ale unor terți, aflate la dispoziția 
Comitetului și alocate pentru uzul exclusiv 
al acestuia în scopurile menționate la 
articolul 71 alineatul (1). Cota-parte a 
acestor angajamente de plată irevocabile nu 
depășește 30 % din suma totală a 
contribuțiilor percepute în conformitate cu 
alineatul (1).

(2) Mijloacele financiare disponibile pentru 
a fi luate în considerare în scopul atingerii 
nivelului-țintă de finanțare menționat la 
articolul 65 pot include angajamente de 
plată care sunt garantate în întregime prin 
active eligibile de băncile centrale ale 
statelor membre și negrevate de drepturi
ale unor terți, aflate la dispoziția 
Comitetului și alocate pentru uzul exclusiv 
al acestuia în scopurile menționate la 
articolul 71 alineatul (1). Cota-parte a 
acestor angajamente de plată irevocabile nu 
depășește 50 % din suma totală a 
contribuțiilor percepute în conformitate cu 
alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 951
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mijloacele financiare disponibile pentru 
a fi luate în considerare în scopul atingerii 
nivelului-țintă de finanțare menționat la 
articolul 65 pot include angajamente de 
plată care sunt garantate în întregime prin 
active cu risc scăzut negrevate de drepturi 
ale unor terți, aflate la dispoziția 
Comitetului și alocate pentru uzul exclusiv 
al acestuia în scopurile menționate la 
articolul 71 alineatul (1). Cota-parte a 
acestor angajamente de plată irevocabile nu 
depășește 30 % din suma totală a 
contribuțiilor percepute în conformitate cu 
alineatul (1).

(2) Mijloacele financiare disponibile pentru 
a fi luate în considerare în scopul atingerii 
nivelului-țintă de finanțare menționat la 
articolul 65 pot include angajamente de 
plată care sunt garantate în întregime prin 
active cu risc scăzut negrevate de drepturi 
ale unor terți, aflate la dispoziția 
Comitetului și alocate pentru uzul exclusiv 
al acestuia în scopurile menționate la 
articolul 71 alineatul (1). Cota-parte a 
acestor angajamente de plată irevocabile nu 
depășește 50 % din suma totală a 
contribuțiilor percepute în conformitate cu 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 952
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mijloacele financiare disponibile pentru 
a fi luate în considerare în scopul atingerii 
nivelului-țintă de finanțare menționat la 
articolul 65 pot include angajamente de 
plată care sunt garantate în întregime prin 
active cu risc scăzut negrevate de drepturi 
ale unor terți, aflate la dispoziția 
Comitetului și alocate pentru uzul exclusiv 
al acestuia în scopurile menționate la 
articolul 71 alineatul (1). Cota-parte a 
acestor angajamente de plată irevocabile nu 

(2) Mijloacele financiare disponibile pentru 
a fi luate în considerare în scopul atingerii 
nivelului-țintă de finanțare menționat la 
articolul 65 pot include angajamente de 
plată care sunt garantate în întregime prin 
active cu risc scăzut negrevate de drepturi 
ale unor terți, aflate la dispoziția 
Comitetului și alocate pentru uzul exclusiv 
al acestuia în scopurile menționate la 
articolul 71 alineatul (1). Cota-parte a 
acestor angajamente de plată irevocabile nu 
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depășește 30 % din suma totală a 
contribuțiilor percepute în conformitate cu 
alineatul (1).

depășește 20 % din suma totală a 
contribuțiilor percepute în conformitate cu 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 953
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mijloacele financiare disponibile pentru 
a fi luate în considerare în scopul atingerii 
nivelului-țintă de finanțare menționat la 
articolul 65 pot include angajamente de 
plată care sunt garantate în întregime prin 
active cu risc scăzut negrevate de drepturi 
ale unor terți, aflate la dispoziția 
Comitetului și alocate pentru uzul exclusiv 
al acestuia în scopurile menționate la 
articolul 71 alineatul (1). Cota-parte a 
acestor angajamente de plată irevocabile nu 
depășește 30 % din suma totală a 
contribuțiilor percepute în conformitate cu 
alineatul (1).

(2) Mijloacele financiare disponibile pentru 
a fi luate în considerare în scopul atingerii 
nivelului-țintă de finanțare menționat la 
articolul 65 pot include numerar, 
echivalente de numerar, active eligibile ca 
active lichide de calitate ridicată sub 
cerința de acoperire a lichidităților sau în
angajamente de plată care sunt garantate în 
întregime prin active cu risc scăzut 
negrevate de drepturi ale unor terți, aflate 
la dispoziția Comitetului și alocate pentru 
uzul exclusiv al acestuia în scopurile 
menționate la articolul 71 alineatul (1). 
Cota-parte a acestor angajamente de plată 
irevocabile nu depășește 30 % din suma 
totală a contribuțiilor percepute în 
conformitate cu alineatul (1).

Or. en

Justificare

Contribuțiile bazate pe risc ar trebui stabilite pe criterii obiective, iar băncile ar trebui să fie 
în măsură să aibă contribuții utilizând active lichide de calitate ridicată, care reprezintă 
echivalente de numerar.

Amendamentul 954
Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contribuțiile individuale ale fiecărei 
instituții menționate la alineatul (1) sunt 
definitive și nu pot fi, în niciun caz, 
rambursate (retroactiv).

Or. en

Amendamentul 955
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care au instituit deja 
mecanisme naționale de finanțare a 
rezoluției, statele membre participante 
sunt în măsură să prevadă obligația ca 
respectivele mecanisme să își utilizeze 
mijloacele financiare disponibile, 
colectate în trecut de la instituții, prin 
contribuții ex ante, pentru a compensa 
instituțiile pentru contribuțiile ex ante pe 
care ar trebui să le plătească în contul 
fondului. Această restituire nu aduce 
atingere obligațiilor statelor membre 
prevăzute de Directiva 94/18/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului18.
__________________
18 Directiva 94/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 mai 
1994 de modificare a Directivei 
80/390/CEE de coordonare a condițiilor 
de întocmire, control și difuzare a 
prospectului care trebuie publicat pentru 
admiterea valorilor mobiliare la cota 
oficială a unei burse de valori, cu privire 
la obligațiile de publicare a prospectului. 



PE521.797v01-00 112/158 AM\1007293RO.doc

RO

JO L 135, 31.5.1994, p. 1. 

Or. en

Amendamentul 956
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 82, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
pentru a preciza următoarele:

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1) 
al doilea paragraf, în conformitate cu 
articolul 82, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate pentru a preciza 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 957
Danuta Maria Hübner

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calitatea garanțiilor aferente 
angajamentelor de plată prevăzute la 
alineatul (2);

eliminat

Or. en

Justificare

Definirea garanțiilor eligibile pentru a garanta angajamentele de plată reprezintă un aspect-
cheie pe care Comisia își propune să îl abordeze într-un act delegat. Este de preferat să se 
specifice în Regulamentul MUR că toate activele acceptate drept garanții de către băncile 
centrale ale statelor membre sunt eligibile pentru garantarea angajamentelor de plată.
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Amendamentul 958
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calitatea garanțiilor aferente 
angajamentelor de plată prevăzute la 
alineatul (2);

eliminat

Or. en

Amendamentul 959
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la atingerea nivelului-țintă 
specificat la articolul 65, Comitetul poate 
solicita instituțiilor să furnizeze o 
facilitate de creditare angajată cu o 
valoare egală cu 50 % din nivelul-țintă 
ponderat proporțional în funcție de risc 
aplicabil instituției. După atingerea a 
50 % din nivelul-țintă, facilitatea de credit 
angajată se reduce cu orice contribuție 
suplimentară. Orice plată din fond înainte 
de atingerea nivelului-țintă este urmată de 
o creștere a facilității cu valoarea 
ponderată proporțională în funcție de risc 
imputată fiecărei instituții.

Or. en

Amendamentul 960
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu 
utilizarea fondului, în conformitate cu 
articolul 62, Comitetul percepe contribuții 
ex post extraordinare de la instituțiile 
autorizate pe teritoriul statelor membre 
participante pentru a acoperi sumele 
suplimentare. Aceste contribuții 
extraordinare se repartizează între instituții 
în conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 66.

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli prevăzute în prezentul 
regulament, inclusiv orice răspundere 
necontractuală a Comitetului și a 
Comisiei în legătură cu îndeplinirea 
atribuțiilor lor în temeiul prezentului 
regulament, în conformitate cu articolul 
62, Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante 
pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolele 65 și 66.

Or. en

Amendamentul 961
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante 
pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 66.

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante 
pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 66. 
Acestea vor face obiectul unei limite 
anuale de accesibilitate pentru 
contribuțiile individuale ale instituțiilor.
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Or. en

Amendamentul 962
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante 
pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 66.

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 63, 
Comitetul percepe contribuții ex post
extraordinare de la instituțiile autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante 
pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 67.
Contribuțiile și suma plăților menționate 
la articolul 67 nu pot depăși o pătrime din 
nivelul-țintă.

Or. en

Amendamentul 963
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante 

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante 
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pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 66.

pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare anuale nu 
depășesc 0,2 % din depozitele garantate și 
se repartizează între instituții în 
conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 66.

Or. en

Justificare

Există o nevoie puternică de a stabili un plafon al contribuțiilor extraordinare pentru a limita 
efectele prociclice.

Amendamentul 964
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante 
pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 66.

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile care fac 
obiectul prezentului regulament, astfel 
cum se menționează la articolul 2, pe 
teritoriul statelor membre participante 
pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 66.

Or. en

Amendamentul 965
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante 
pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 66.

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile care fac 
obiectul prezentului regulament, astfel 
cum se menționează la articolul 2, pe 
teritoriul statelor membre participante 
pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 66.

Or. en

Amendamentul 966
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile autorizate pe 
teritoriul statelor membre participante
pentru a acoperi sumele suplimentare. 
Aceste contribuții extraordinare se 
repartizează între instituții în conformitate 
cu normele prevăzute la articolul 66.

(1) În cazul în care mijloacele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a 
acoperi pierderile, costurile sau alte 
cheltuieli suportate în legătură cu utilizarea 
fondului, în conformitate cu articolul 62, 
Comitetul percepe contribuții ex post 
extraordinare de la instituțiile de credit 
menționate la articolul 2 pentru a acoperi 
sumele suplimentare. Aceste contribuții 
extraordinare se repartizează între instituții 
în conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 66.

Or. en
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Amendamentul 967
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Valoarea cumulată a contribuțiilor 
anuale menționate la articolele 65-67 nu 
depășește 0,3 % din depozitele garantate.

Or. en

Justificare

Plafonul pentru valoarea anuală cumulată a contribuțiilor este necesar pentru a limita 
efectele prociclice.

Amendamentul 968
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 82, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
pentru a preciza circumstanțele și 
condițiile în care o entitate menționată la 
articolul 2 poate fi parțial sau integral 
exonerată de plata contribuțiilor ex post 
în temeiul alineatului (2).

(3) În conformitate cu articolul 82, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
pentru a preciza:

Or. en

Amendamentul 969
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)



AM\1007293RO.doc 119/158 PE521.797v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) circumstanțele și condițiile în care o 
entitate menționată la articolul 2 poate fi 
scutită parțial sau integral de contribuțiile 
ex post prevăzute la alineatul (2); și
(b) limita anuală de accesibilitate ca 
procentaj din profituri înainte de 
impozitare, care trebuie reînnoit, în cazul 
în care această limită nu este respectată.

Or. en

Amendamentul 970
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Amendamentul 971
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mijloacele de finanțare alternative 
prevăzute la articolul 69 nu sunt imediat 
accesibile în condiții rezonabile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 972
Anni Podimata
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Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul poate contracta pentru fond 
împrumuturi sau alte forme de sprijin de la 
instituții financiare sau alte părți terțe, în 
cazul în care sumele percepute în 
conformitate cu articolele 66 și 67 nu sunt 
imediat accesibile sau suficiente pentru a 
acoperi cheltuielile suportate în legătură cu 
utilizarea fondului.

(1) Comitetul urmărește să contracteze
pentru fond împrumuturi sau alte forme de 
sprijin de la instituții financiare sau alte 
părți terțe, în cazul în care sumele 
percepute în conformitate cu articolele 66 
și 67 nu sunt imediat accesibile sau 
suficiente pentru a acoperi cheltuielile 
suportate în legătură cu utilizarea fondului. 
În cazul în care Comitetul nu reușește să 
asigure împrumuturi, el ar trebui să 
utilizeze mecanismul de acordare de 
împrumuturi stabilit în conformitate cu 
articolul 65 alineatul (2a) (nou).

Or. en

Amendamentul 973
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul poate contracta pentru fond 
împrumuturi sau alte forme de sprijin de la 
instituții financiare sau alte părți terțe, în 
cazul în care sumele percepute în 
conformitate cu articolele 66 și 67 nu sunt 
imediat accesibile sau suficiente pentru a 
acoperi cheltuielile suportate în legătură cu 
utilizarea fondului.

(1) Comitetul poate contracta pentru fond 
împrumuturi sau alte forme de sprijin mai 
întâi de la instituții financiare private și, 
dacă nu este posibil, de la instituții 
financiare publice sau alte părți terțe, în 
cazul în care sumele percepute în 
conformitate cu articolele 66 și 67 nu sunt 
imediat accesibile sau suficiente pentru a 
acoperi cheltuielile suportate în legătură cu 
utilizarea fondului.

Or. en
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Amendamentul 974
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul administrează fondul și poate 
solicita Comisiei să îndeplinească anumite 
sarcini legate de administrarea fondului.

(1) Comitetul administrează fondul și poate 
solicita unei părți terțe adecvate să 
realizeze administrarea și gestionarea
fondului.

Or. en

Justificare

Gestionarea fondului unic de rezoluție ar putea fi externalizată unei părți terțe având 
experiență și realizări în gestionarea prudentă și conservatoare a portofoliilor de investiții. 
Aceasta este practica obișnuită pentru acordurile de finanțare internaționale.

Amendamentul 975
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sumele primite din partea instituției 
aflate în rezoluție sau a instituției-punte, 
dobânzile și alte venituri generate de 
investiții, precum și toate celelalte venituri 
sunt alocate exclusiv fondului.

(2) Sumele primite din partea instituției 
aflate în rezoluție sau a instituției-punte, 
dobânzile și alte venituri generate de 
investiții, precum și toate celelalte venituri 
sunt alocate exclusiv fondului. Fondul este 
gestionat cu obiectivul principal al 
conservării capitalului prin investiții în 
titluri de valoare lichide de calitate 
ridicată.

Or. en

Amendamentul 976
Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în obligațiuni ale statelor membre 
participante sau ale organizațiilor 
interguvernamentale ori în active foarte 
lichide cu un nivel ridicat de bonitate 
financiară. Investițiile ar trebui să fie 
suficient de diversificate din punct de 
vedere geografic. Veniturile de pe urma 
acestor investiții revin fondului.

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în active cu un nivel ridicat de 
bonitate financiară. Investițiile ar trebui să 
fie suficient de diversificate din punct de 
vedere sectorial și geografic. Veniturile de 
pe urma acestor investiții revin fondului.

Or. en

Amendamentul 977
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în obligațiuni ale statelor membre 
participante sau ale organizațiilor 
interguvernamentale ori în active foarte 
lichide cu un nivel ridicat de bonitate 
financiară. Investițiile ar trebui să fie 
suficient de diversificate din punct de 
vedere geografic. Veniturile de pe urma 
acestor investiții revin fondului.

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în obligațiuni ale statelor membre 
participante sau ale organizațiilor 
interguvernamentale ori în active foarte 
lichide cu un nivel ridicat de bonitate 
financiară. Investițiile ar trebui să fie 
suficient de diversificate din punct de 
vedere geografic. Veniturile de pe urma 
acestor investiții revin fondului. Comitetul 
publică un cadru de investiții, specificând 
detaliile politicii de investiții a fondului.

Or. en

Amendamentul 978
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în obligațiuni ale statelor membre 
participante sau ale organizațiilor 
interguvernamentale ori în active foarte 
lichide cu un nivel ridicat de bonitate 
financiară. Investițiile ar trebui să fie 
suficient de diversificate din punct de 
vedere geografic. Veniturile de pe urma 
acestor investiții revin fondului.

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în numerar sau titluri de valoare 
tranzacționabile care reprezintă creanțe 
asupra obligațiunilor suverane sau sunt 
garantate de acestea și îndeplinesc toate 
condițiile următoare:

(a) li s-a atribuit o pondere de risc de 0 % 
în temeiul abordării standardizate Basel 
II pentru riscul de credit;
(b) au fost tranzacționate pe piețe mari, 
lichide și active de report sau de numerar 
caracterizate de un nivel scăzut de 
concentrare;
(c) au palmares de sursă fiabilă de 
lichidități pe piețe (de report sau de 
vânzare) chiar și în condiții de criză a 
pieței; și
(d) nu reprezintă o obligațiune a unei 
instituții financiare sau a uneia dintre 
entitățile afiliate acesteia.
Investițiile ar trebui să fie suficient de 
diversificate din punct de vedere geografic
în scopul de a reduce riscurile de 
concentrare. Veniturile de pe urma acestor 
investiții revin fondului.

Or. en

Amendamentul 979
Danuta Maria Hübner

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în obligațiuni ale statelor membre 

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în obligațiuni ale statelor membre 
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participante sau ale organizațiilor 
interguvernamentale ori în active foarte 
lichide cu un nivel ridicat de bonitate 
financiară. Investițiile ar trebui să fie 
suficient de diversificate din punct de 
vedere geografic. Veniturile de pe urma 
acestor investiții revin fondului.

participante, precum și ale statelor 
membre neparticipante, care găzduiesc 
sucursale sau filiale a statelor membre 
participante la MUR, sau ale organizațiilor 
interguvernamentale ori în active foarte 
lichide cu un nivel ridicat de bonitate 
financiară. Investițiile ar trebui să fie 
suficient de diversificate din punct de 
vedere geografic. Veniturile de pe urma 
acestor investiții revin fondului.

Or. en

Justificare

Comitetul ar trebui să poată să investească în obligațiuni ale tuturor statelor membre și nu 
numai în cele ale statelor membre participante. Aceasta ar permite Comitetului să beneficieze 
de o gamă mai largă de titluri de valoare lichide cu nivel ridicat de calitate a creditului.

Amendamentul 980
Sławomir Nitras

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în obligațiuni ale statelor membre 
participante sau ale organizațiilor 
interguvernamentale ori în active foarte 
lichide cu un nivel ridicat de bonitate 
financiară. Investițiile ar trebui să fie 
suficient de diversificate din punct de 
vedere geografic. Veniturile de pe urma 
acestor investiții revin fondului.

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în obligațiuni ale statelor membre sau 
ale organizațiilor interguvernamentale ori 
în active foarte lichide cu un nivel ridicat 
de bonitate financiară. Investițiile ar trebui 
să fie suficient de diversificate din punct de 
vedere geografic. Veniturile de pe urma 
acestor investiții revin fondului.

Or. en

Justificare

Comitetul ar trebui să aibă oportunitatea de a investi în obligațiuni ale tuturor statelor 
membre și nu numai în cele ale statelor membre participante, având în vedere că obiectivul 
principal este de a investi în titluri de valoare foarte lichide cu un nivel ridicat de calitate a 
creditului, indiferent de statul membru de origine.
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Amendamentul 981
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond în obligațiuni ale statelor membre 
participante sau ale organizațiilor 
interguvernamentale ori în active foarte 
lichide cu un nivel ridicat de bonitate 
financiară. Investițiile ar trebui să fie 
suficient de diversificate din punct de 
vedere geografic. Veniturile de pe urma 
acestor investiții revin fondului.

(3) Comitetul investește sumele deținute de 
fond doar în obligațiuni ale statelor 
membre participante sau ale organizațiilor 
interguvernamentale cu nivelul cel mai 
ridicat de bonitate financiară. Investițiile ar 
trebui să fie suficient de diversificate din 
punct de vedere geografic. Veniturile de pe 
urma acestor investiții revin fondului.

Or. en

Amendamentul 982
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul hotărât de Comisie, atunci 
când utilizează instrumentele de rezoluție 
pentru entitățile menționate la articolul 2 , 
Comitetul poate folosi fondul în 
următoarele scopuri:

(1) În cadrul hotărât, atunci când utilizează 
instrumentele de rezoluție pentru entitățile 
menționate la articolul 2, Comitetul poate 
folosi fondul în următoarele scopuri:

Or. en

Amendamentul 983
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a garanta activele sau pasivele 
instituției aflate în rezoluție, ale filialelor 
acesteia, ale unei instituții-punte sau ale 
unui vehicul de gestionare a activelor;

(a) pentru a garanta temporar activele sau 
pasivele instituției aflate în rezoluție, ale 
filialelor acesteia, ale unei instituții-punte 
sau ale unui vehicul de gestionare a 
activelor;

Or. en

Amendamentul 984
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a acorda împrumuturi 
instituției aflate în rezoluție, filialelor 
acesteia, unei instituții-punte sau unui 
vehicul de gestionare a activelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 985
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a cumpăra active ale instituției 
aflate în rezoluție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 986
Astrid Lulling
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Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru a plăti o compensație 
acționarilor sau creditorilor dacă, în 
urma unei evaluări în temeiul articolului 
17 alineatul (5), aceștia au primit ca plată 
a creanțelor lor, în urma unei evaluări în 
temeiul articolului 17 alineatul (16), o 
sumă mai mică decât cea pe care ar fi 
primit-o în cazul unei lichidări prin 
procedura obișnuită de insolvență;

eliminat

Or. en

Amendamentul 987
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru a plăti o compensație 
acționarilor sau creditorilor dacă, în 
urma unei evaluări în temeiul articolului 
17 alineatul (5), aceștia au primit ca plată 
a creanțelor lor, în urma unei evaluări în 
temeiul articolului 17 alineatul (16), o 
sumă mai mică decât cea pe care ar fi 
primit-o în cazul unei lichidări prin 
procedura obișnuită de insolvență;

eliminat

Or. en

Justificare

Plata compensațiilor pentru creditori nu trebuie efectuată de fondurile de rezoluție – acestea 
ar trebui să provină din valoarea reziduală a instituției care a făcut obiectul procedurii de 
restructurare și de rezoluție. Fondurile de rezoluție ar trebui, de asemenea, să nu contribuie 
la capital, astfel cum se precizează la alineatul (3).
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Amendamentul 988
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru a furniza o contribuție 
instituției aflate în rezoluție în locul 
contribuției care ar fi fost obținute prin 
ajustarea pentru depreciere a creanțelor 
anumitor creditori, atunci când se aplică 
instrumentul de recapitalizare internă, iar 
autoritatea de rezoluție decide să excludă 
anumiți creditori din domeniul de aplicare 
al recapitalizării interne, în conformitate 
cu articolul 24 alineatul (3);

eliminat

Or. en

Amendamentul 989
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru a furniza o contribuție 
instituției aflate în rezoluție în locul 
contribuției care ar fi fost obținute prin 
ajustarea pentru depreciere a creanțelor 
anumitor creditori, atunci când se aplică 
instrumentul de recapitalizare internă, iar 
autoritatea de rezoluție decide să excludă 
anumiți creditori din domeniul de aplicare 
al recapitalizării interne, în conformitate 
cu articolul 24 alineatul (3);

eliminat

Or. en

Amendamentul 990
Diogo Feio
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Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru a furniza o contribuție instituției 
aflate în rezoluție în locul contribuției care 
ar fi fost obținute prin ajustarea pentru 
depreciere a creanțelor anumitor creditori, 
atunci când se aplică instrumentul de 
recapitalizare internă, iar autoritatea de 
rezoluție decide să excludă anumiți 
creditori din domeniul de aplicare al 
recapitalizării interne, în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (3);

(f) pentru a furniza o contribuție instituției 
aflate în rezoluție în locul contribuției care 
ar fi fost obținute prin ajustarea pentru 
depreciere și/sau prin conversia în acțiuni 
a creanțelor anumitor creditori, atunci când 
se aplică instrumentul de recapitalizare 
internă, iar autoritatea de rezoluție decide 
să excludă anumiți creditori din domeniul 
de aplicare al recapitalizării interne, în 
conformitate cu articolul 24 alineatul (5);

Or. en

Amendamentul 991
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul utilizează fondul pentru a 
sprijini oricare dintre acțiunile 
menționate la alineatul (1) literele (a)-(g) 
în cazul în care, în cadrul procesului de 
rezoluție, ar fi necesară recapitalizarea 
internă a depozitelor privilegiate, în 
limitele stabilite de Directiva privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare.

Or. en

Amendamentul 992
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul utilizează fondul pentru a 
sprijini oricare dintre acțiunile 
menționate la alineatul (1) literele (a)-(g),
respectând pe deplin dispozițiile Directivei 
[privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare].

Or. en

Amendamentul 993
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fondul nu se utilizează în mod direct 
pentru a absorbi pierderile unei instituții 
sau entități menționate la articolul 2 sau 
pentru a recapitaliza o instituție sau o 
entitate menționată la articolul 2. În cazul 
în care utilizarea mecanismului de 
finanțare a rezoluției în scopurile 
prevăzute la alineatul (1) are drept 
rezultat indirect transferarea către fond a 
unei părți din pierderile unei instituții sau 
entități menționate la articolul 2, se aplică 
principiile care reglementează 
mecanismul de finanțare a rezoluției 
prevăzut la articolul 24.

(3) Fondul nu se utilizează, în niciun caz,
în mod direct sau indirect pentru a absorbi 
pierderile unei instituții sau entități 
menționate la articolul 2 sau pentru a 
recapitaliza o instituție sau o entitate 
menționată la articolul 2.

Or. en

Amendamentul 994
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fondul nu se utilizează în mod direct 
pentru a absorbi pierderile unei instituții 
sau entități menționate la articolul 2 sau 
pentru a recapitaliza o instituție sau o 
entitate menționată la articolul 2. În cazul 
în care utilizarea mecanismului de 
finanțare a rezoluției în scopurile 
prevăzute la alineatul (1) are drept 
rezultat indirect transferarea către fond a 
unei părți din pierderile unei instituții sau 
entități menționate la articolul 2, se aplică 
principiile care reglementează 
mecanismul de finanțare a rezoluției 
prevăzut la articolul 24.

(3) Fondul nu se utilizează în mod direct 
pentru a absorbi pierderile unei instituții 
sau entități menționate la articolul 2 sau 
pentru a recapitaliza o instituție sau o 
entitate menționată la articolul 2.

Or. en

Amendamentul 995
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Plățile din fond se alocă membrilor 
rețelei de fonduri naționale de rezoluție în 
proporție cu nivelul activității pe care o 
desfășoară instituția aflată în rezoluție în 
statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 996
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fondul nu poate fi utilizat pentru 
unul sau mai multe dintre scopurile 
descrise la alineatul (1) până când 
contribuțiile necesare în contextul 
rezoluției în conformitate cu articolul 73 
alineatul (1) nu sunt plătite integral de 
sistemul sau de sistemele de garantare a 
depozitelor în cauză.

Or. en

Amendamentul 997
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Justificare

Prevăzut în Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare.

Amendamentul 998
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre participante se asigură 
că, atunci când Comitetul ia măsuri de 
rezoluție, și cu condiția ca aceste acțiuni 
să permită depunătorilor să aibă în 
continuare acces la depozitele lor, 
sistemul de garantare a depozitelor la care 

eliminat
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instituția este afiliată este ținut la plata 
sumelor menționate la articolul 99 
alineatele (1) și (4) din Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 999
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre participante se asigură 
că, atunci când Comitetul ia măsuri de 
rezoluție, și cu condiția ca aceste acțiuni 
să permită depunătorilor să aibă în 
continuare acces la depozitele lor,
sistemul de garantare a depozitelor la care 
instituția este afiliată este ținut la plata 
sumelor menționate la articolul 99 
alineatele (1) și (4) din Directiva [ ].

(1) Statele membre participante se asigură 
că, atunci când Comitetul ia măsuri de 
rezoluție, sistemul de garantare a 
depozitelor la care instituția este afiliată 
este ținut la plata sumelor menționate la 
articolul 99 alineatele (1) și (4) din 
Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 1000
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Stabilirea sumei acoperite de sistemul 
de garantare a depozitelor în conformitate 
cu alineatul (1) respectă condițiile 
stabilite la articolul 17.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1001
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a decide, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol, suma 
acoperită de sistemul de garantare a 
depozitelor conform condițiilor stabilite la 
articolul 39 alineatul (3) litera (d) din 
Directiva [ ], Comitetul consultă sistemul 
respectiv de garantare a depozitelor, 
ținând seama pe deplin de caracterul 
urgent al chestiunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1002
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a decide, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol, suma 
acoperită de sistemul de garantare a 
depozitelor conform condițiilor stabilite la 
articolul 39 alineatul (3) litera (d) din 
Directiva [ ], Comitetul consultă sistemul 
respectiv de garantare a depozitelor, 
ținând seama pe deplin de caracterul 
urgent al chestiunii.

(3) Pentru a-și putea îndeplini în mod 
adecvat sarcina de protecție a 
depunătorilor, sistemul de garantare a 
depozitelor responsabil în temeiul 
alineatului (1) este implicat din timp în 
pregătirea și punerea în aplicare a 
măsurilor de rezoluție.

Comitetul decide, de comun acord cu 
sistemul de garantare a depozitelor, în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol, suma acoperită de sistemul de 
garantare a depozitelor conform condițiilor 
stabilite la articolul 39 alineatul (3) litera 
(d) din Directiva [ ].
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Or. de

Amendamentul 1003
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care resursele unui sistem 
de garantare a depozitelor nu sunt 
suficiente pentru a acoperi plățile care 
urmează să fi efectuate către deponenți, 
iar alte resurse din statul membru 
participant în cauză nu sunt imediat 
disponibile, fondul poate împrumuta 
resursele necesare sistemului respectiv de 
garantare a depozitelor, sub rezerva 
îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute 
la articolul 10 din Directiva 94/19/CE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1004
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care resursele unui sistem 
de garantare a depozitelor nu sunt 
suficiente pentru a acoperi plățile care 
urmează să fi efectuate către deponenți, 
iar alte resurse din statul membru 
participant în cauză nu sunt imediat 
disponibile, fondul poate împrumuta 
resursele necesare sistemului respectiv de 
garantare a depozitelor, sub rezerva 
îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute 
la articolul 10 din Directiva 94/19/CE.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1005
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care resursele unui sistem 
de garantare a depozitelor nu sunt 
suficiente pentru a acoperi plățile care 
urmează să fi efectuate către deponenți, 
iar alte resurse din statul membru 
participant în cauză nu sunt imediat 
disponibile, fondul poate împrumuta 
resursele necesare sistemului respectiv de 
garantare a depozitelor, sub rezerva 
îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute 
la articolul 10 din Directiva 94/19/CE.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1006
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care resursele unui sistem 
de garantare a depozitelor nu sunt 
suficiente pentru a acoperi plățile care 
urmează să fi efectuate către deponenți, 
iar alte resurse din statul membru 
participant în cauză nu sunt imediat 
disponibile, fondul poate împrumuta 
resursele necesare sistemului respectiv de 
garantare a depozitelor, sub rezerva 
îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute 
la articolul 10 din Directiva 94/19/CE.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1007
Nils Torvalds, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care resursele unui sistem 
de garantare a depozitelor nu sunt 
suficiente pentru a acoperi plățile care 
urmează să fi efectuate către deponenți, 
iar alte resurse din statul membru 
participant în cauză nu sunt imediat 
disponibile, fondul poate împrumuta 
resursele necesare sistemului respectiv de 
garantare a depozitelor, sub rezerva 
îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute 
la articolul 10 din Directiva 94/19/CE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1008
Sari Essayah, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care resursele unui sistem 
de garantare a depozitelor nu sunt 
suficiente pentru a acoperi plățile care 
urmează să fi efectuate către deponenți, 
iar alte resurse din statul membru 
participant în cauză nu sunt imediat 
disponibile, fondul poate împrumuta 
resursele necesare sistemului respectiv de 
garantare a depozitelor, sub rezerva 
îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute 
la articolul 10 din Directiva 94/19/CE.

eliminat
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Justificare

Acordarea în favoarea fondului a competenței de a împrumuta resursele necesare este foarte 
problematică deoarece ar oferi posibilitatea de a extinde răspunderea solidară la sistemele 
de garantare a depozitelor. Implică, de asemenea, un risc de creare a unor condiții de 
concurență neechitabile, întrucât există diferențe semnificative între pozițiile financiare ale 
sistemelor de garantare a depozitelor din fiecare țară.

Amendamentul 1009
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care resursele unui sistem de 
garantare a depozitelor nu sunt suficiente 
pentru a acoperi plățile care urmează să fi
efectuate către deponenți, iar alte resurse 
din statul membru participant în cauză nu 
sunt imediat disponibile, fondul poate 
împrumuta resursele necesare sistemului 
respectiv de garantare a depozitelor, sub 
rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor 
prevăzute la articolul 10 din 
Directiva 94/19/CE.

(4) În cazul în care resursele unui sistem de 
garantare a depozitelor nu sunt suficiente 
pentru a acoperi plățile care urmează să fie
efectuate către deponenți, iar alte resurse 
din statul membru participant în cauză nu 
sunt imediat disponibile, fondul 
împrumută, în urma unei cereri din 
partea sistemului de garantare a 
depozitelor, resursele necesare sistemului 
respectiv de garantare a depozitelor, sub 
rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor 
prevăzute la articolul 10 din 
Directiva 94/19/CE.

Or. en

Amendamentul 1010
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 73a
Pentru a nu denatura concurența în 



AM\1007293RO.doc 139/158 PE521.797v01-00

RO

întreaga Uniune, utilizarea sistemelor de 
garantare a depozitelor în contextul 
rezoluției este în deplină conformitate cu 
Directiva privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare [ ].

Or. en

Amendamentul 1011
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul poate să înființeze echipe 
interne de rezoluție formate din personalul 
autorităților naționale de rezoluție ale 
statelor membre participante.

(3) Comitetul înființează echipe interne de 
rezoluție formate din propriul personal și 
din personalul autorităților naționale de 
rezoluție ale statelor membre participante.

Or. en

Amendamentul 1012
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comitetul numește din cadrul 
personalului său superior coordonatori ai 
echipelor interne de rezoluție.

Or. en

Amendamentul 1013
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul unui litigiu nesoluționat la 
nivelul echipei interne de rezoluție, 
coordonatorul și/sau oricare dintre 
autoritățile naționale de rezoluție pot 
formula o cale de atac la Comitet, care va 
aborda și va soluționa litigiul în cadrul 
sesiunii sale executive.

Or. en

Amendamentul 1014
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Autoritățile naționale pot formula în 
continuare o cale de atac împotriva 
deciziei adoptate de Comitet în cadrul 
ședinței sale executive la Consiliul 
administrativ de revizuire, în conformitate 
cu articolul 49 alineatul (3b) (nou).

Or. en

Amendamentul 1015
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul răspunderii necontractuale, în 
conformitate cu principiile generale 
comune prevăzute de legislația privind 
răspunderea autorităților publice din 
statele membre, Comitetul repară orice 
prejudiciu pe care l-a cauzat sau care a fost 

(3) În cazul răspunderii necontractuale, 
Comitetul repară orice prejudiciu pe care l-
a cauzat sau care a fost cauzat de membrii 
personalului său în îndeplinirea 
îndatoririlor lor, în special a funcțiilor de 
rezoluție, inclusiv acte și omisiuni comise 
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cauzat de membrii personalului său în 
îndeplinirea îndatoririlor lor, în special a 
funcțiilor de rezoluție, inclusiv acte și 
omisiuni comise în cadrul sprijinirii unor 
proceduri de rezoluție din străinătate.

în cadrul sprijinirii unor proceduri de 
rezoluție din străinătate.

Or. en

Justificare

Se observă că la alineatul (3) se precizează că răspunderea necontractuală a Comitetului de 
rezoluție se stabilește în conformitate cu „principiile generale comune prevăzute de legislația 
privind răspunderea autorităților publice din statele membre”. Nu este clar ce înseamnă 
aceasta în practică și care sunt normele care se aplică.

Amendamentul 1016
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul răspunderii necontractuale, în 
conformitate cu principiile generale 
comune prevăzute de legislația privind 
răspunderea autorităților publice din statele 
membre, Comitetul repară orice prejudiciu 
pe care l-a cauzat sau care a fost cauzat de 
membrii personalului său în îndeplinirea 
îndatoririlor lor, în special a funcțiilor de 
rezoluție, inclusiv acte și omisiuni comise 
în cadrul sprijinirii unor proceduri de 
rezoluție din străinătate.

(3) În cazul răspunderii necontractuale, în 
conformitate cu principiile generale 
comune prevăzute de legislația privind 
răspunderea autorităților publice din statele 
membre, Comitetul repară orice prejudiciu 
pe care l-a cauzat sau care a fost cauzat de 
membrii personalului său în îndeplinirea 
îndatoririlor lor, în special a funcțiilor de 
rezoluție, inclusiv acte și omisiuni comise 
în cadrul sprijinirii unor proceduri de 
rezoluție din străinătate.

În astfel de cazuri, statele membre 
participante despăgubesc statele membre 
neparticipante pentru toate costurile 
impuse acestora din urmă prin 
intermediul cadrului financiar 
multianual.

Or. en

Justificare

Presupunând că Comisia ar fi implicată în Comitet/ar avea răspundere pentru Comitet, un 
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caz de conduită neadecvată sau de omisiune ar putea avea ca urmare un proces împotriva 
acesteia, care ar putea implica unele costuri pentru Comitet și/sau Comisie. Întrucât Comisia 
este finanțată de la bugetul UE, la care contribuie cele 28 de state membre, ar fi adecvat să 
se asigure că statele membre participante despăgubesc statele membre neparticipante pentru 
toate costurile impuse indirect acestora prin intermediul CFM în acest mod.

Amendamentul 1017
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul despăgubește o autoritate 
națională de rezoluție pentru daunele pe 
care o instanță națională a condamnat-o să 
le plătească sau pe care le care, de comun 
acord cu Comitetul, s-a angajat să le 
plătească în cadrul unei soluționări pe cale 
amiabilă, și care sunt consecințele unui act 
sau ale unei omisiuni comise de autoritatea 
națională de rezoluție respectivă în cursul 
oricărei rezoluții în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
actul sau omisiunea în cauză a constituit o 
încălcare a dreptului Uniunii, a prezentului 
regulament, a unei decizii a Comisiei sau a 
unei decizii a Comitetului sau a constituit o 
eroare vădită și gravă de apreciere.

(4) Comitetul despăgubește o autoritate 
națională de rezoluție pentru daunele pe 
care o instanță națională a condamnat-o să 
le plătească sau pe care le care, de comun 
acord cu Comitetul, s-a angajat să le 
plătească în cadrul unei soluționări pe cale 
amiabilă, și care sunt consecințele unui act 
sau ale unei omisiuni comise de autoritatea 
națională de rezoluție respectivă în cursul 
oricărei rezoluții în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
actul sau omisiunea în cauză a constituit o 
încălcare a dreptului Uniunii, a prezentului 
regulament, a unei decizii a Comisiei sau a 
unei decizii a Comitetului sau a constituit o 
eroare vădită și gravă de apreciere. Nicio 
despăgubire nu are efecte asupra 
bugetului Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1018
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul despăgubește o autoritate (4) Comitetul despăgubește o autoritate 
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națională de rezoluție pentru daunele pe 
care o instanță națională a condamnat-o să 
le plătească sau pe care le care, de comun 
acord cu Comitetul, s-a angajat să le 
plătească în cadrul unei soluționări pe cale 
amiabilă, și care sunt consecințele unui act 
sau ale unei omisiuni comise de autoritatea 
națională de rezoluție respectivă în cursul 
oricărei rezoluții în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
actul sau omisiunea în cauză a constituit o 
încălcare a dreptului Uniunii, a prezentului 
regulament, a unei decizii a Comisiei sau a 
unei decizii a Comitetului sau a constituit o 
eroare vădită și gravă de apreciere.

națională de rezoluție a unui stat membru 
participant pentru daunele pe care o 
instanță națională a condamnat-o să le 
plătească sau pe care le care, de comun 
acord cu Comitetul, s-a angajat să le 
plătească în cadrul unei soluționări pe cale 
amiabilă, și care sunt consecințele unui act 
sau ale unei omisiuni comise de autoritatea 
națională de rezoluție respectivă în cursul 
oricărei rezoluții în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
actul sau omisiunea în cauză a constituit o 
încălcare a dreptului Uniunii, a prezentului 
regulament, a unei decizii a Comisiei sau a 
unei decizii a Comitetului sau a constituit o 
eroare vădită și gravă de apreciere.

Or. en

Amendamentul 1019
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78a
Răspunderea Comisiei în legătură cu 

atribuțiile sale prevăzute la articolul 16 
din prezentul regulament

(1) În cazul răspunderii necontractuale în 
legătură cu îndeplinirea de către Comisie 
a atribuțiilor sale prevăzute la articolul 16 
din prezentul regulament, în conformitate 
cu principiile generale comune prevăzute 
de legislația privind răspunderea 
autorităților publice din statele membre, 
se repară orice prejudiciu pe care aceasta 
l-a cauzat sau care a fost cauzat de 
membrii personalului său în îndeplinirea 
îndatoririlor lor, în special a funcțiilor de 
rezoluție, inclusiv acte și omisiuni comise 
în cadrul sprijinirii unor proceduri de 
rezoluție din străinătate.
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(2) Comitetul repară orice răspundere 
necontractuală de tipul celei descrise la 
alineatul (1).
(3) Toate costurile legate de proceduri 
judiciare privind acte sau omisiuni comise 
de Comisie pe parcursul îndeplinirii 
atribuțiilor sale în temeiul prezentului 
regulament și orice prejudiciu acordat pe 
parcursul acestor proceduri nu angajează 
răspunderea bugetară a statelor membre 
sau a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1020
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cerințele privind secretul profesional 
menționate la alineatele (1) și (2) se 
aplică, de asemenea, observatorilor care 
participă la reuniunile Comitetului pe 
bază ad-hoc.

Or. en

Amendamentul 1021
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Cerințele privind secretul profesional 
menționate la alineatele (1) și (2) se aplică 
fără a aduce atingere Regulamentului 
(CE) nr. 1049/2001.
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Or. en

Amendamentul 1022
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 80 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparență Accesul la informații și prelucrarea 
datelor cu caracter personal

Or. en

Amendamentul 1023
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului28 se aplică documentelor 
deținute de Comitet.

eliminat

__________________
28 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, 
ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 
31.5.2001, p. 43).

Or. en

Amendamentul 1024
Elisa Ferreira
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Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 – nota de subsol 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, 
ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 
31.5.2001, p. 43).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1025
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de șase luni de la data 
primei sale reuniuni, Comitetul adoptă 
normele detaliate de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1026
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deciziile adoptate de Comitet în 
temeiul articolului 8 din Regulamentul 
(CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei 
plângeri adresate Ombudsmanului sau al 
unei acțiuni în fața Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, în urma contestației 
înaintate autorității de apel, după caz, în 

eliminat
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temeiul condițiilor prevăzute la articolele 
228 și, respectiv, 263 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 1027
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Persoanele care fac obiectul 
deciziilor Comitetului au dreptul de a 
avea acces la dosarul Comitetului, sub 
rezerva interesului legitim al altor 
persoane privind protecția secretelor lor 
comerciale. Dreptul de acces la un dosar 
nu se referă și la informațiile 
confidențiale.

Or. en

Amendamentul 1028
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice act delegat adoptat este în 
concordanță cu actele echivalente 
adoptate în temeiul Directivei [.../... 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare].

Or. en

Amendamentul 1029
Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) funcționarea MUR și impactul 
activităților sale de rezoluție asupra 
intereselor Uniunii în ansamblul său și 
asupra coerenței și a integrității pieței 
interne a serviciilor financiare, inclusiv 
eventualul impact al acestora asupra 
structurilor sistemelor bancare naționale 
din Uniune, și în ceea ce privește 
eficacitatea acordurilor de cooperare și 
schimb de informații în cadrul MUR, între 
MUR și MUS și între MUR și autoritățile 
naționale de rezoluție și autoritățile 
naționale competente din statele membre 
neparticipante;

(a) funcționarea MUR și impactul 
activităților sale de rezoluție asupra 
intereselor Uniunii în ansamblul său și 
asupra coerenței și a integrității pieței 
interne a serviciilor financiare, inclusiv 
eventualul impact al acestora asupra 
structurilor sistemelor bancare naționale 
din Uniune, și în ceea ce privește 
eficacitatea acordurilor de cooperare și 
schimb de informații în cadrul MUR, între 
MUR și MUS și între MUR și autoritățile 
naționale de rezoluție și autoritățile 
naționale competente din statele membre 
neparticipante. În special următoarele 
aspecte sunt supuse unei examinări 
atente:
� dacă este necesară o modificare a 
tratatului pentru a îndeplini obiectivele 
principale de menținere a stabilității și a 
încrederii publice în sistemul financiar;

� dacă este adecvată cooperarea dintre 
MUR și MUS, ABE, ESMA, EIOPA și 
Comitetul european pentru risc sistemic 
(CERS) și celelalte autorități care fac 
parte din SESF;
� dacă portofoliul de investiții în 
conformitate cu articolul 70 din prezentul 
regulament este constituit din active solide 
și diversificate;
� dacă a fost soluționată legătura dintre 
datoria suverană și riscul bancar;
� dacă mecanismul de contabilitate este 
adecvat;
� dacă modalitățile de vot sunt adecvate;

Or. en
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Amendamentul 1030
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) funcționarea MUR și impactul 
activităților sale de rezoluție asupra 
intereselor Uniunii în ansamblul său și 
asupra coerenței și a integrității pieței 
interne a serviciilor financiare, inclusiv 
eventualul impact al acestora asupra 
structurilor sistemelor bancare naționale 
din Uniune, și în ceea ce privește 
eficacitatea acordurilor de cooperare și 
schimb de informații în cadrul MUR, între 
MUR și MUS și între MUR și autoritățile 
naționale de rezoluție și autoritățile 
naționale competente din statele membre 
neparticipante;

(a) funcționarea MUR și impactul 
activităților sale de rezoluție asupra 
intereselor Uniunii în ansamblul său și 
asupra coerenței și a integrității pieței 
interne a serviciilor financiare, inclusiv 
eventualul impact al acestora asupra 
structurilor sistemelor bancare naționale 
din Uniune, asupra competitivității lor în 
comparație cu alte sisteme bancare din 
afara MUR și din afara Uniunii, și în ceea 
ce privește eficacitatea acordurilor de 
cooperare și schimb de informații în cadrul 
MUR, între MUR și MUS și între MUR și 
autoritățile naționale de rezoluție și 
autoritățile naționale competente din statele 
membre neparticipante;

Or. en

Amendamentul 1031
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) interacțiunea dintre Comitet și 
autoritățile naționale de rezoluție ale 
statelor membre neparticipante și efectele 
mecanismului unic de rezoluție asupra 
acestor state membre.

(d) interacțiunea dintre Comitet și 
autoritățile naționale de rezoluție ale 
statelor membre neparticipante și efectele 
mecanismului unic de rezoluție asupra 
acestor state membre și interacțiunea 
dintre Comitet și autoritățile naționale de 
rezoluție ale țărilor terțe.

Or. en
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Amendamentul 1032
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) posibilitatea înființării unei instituții 
comunitare independente de Comisie care 
să exercite funcțiile prevăzute în prezentul 
regulament, inclusiv orice modificare a 
tratatului pe care ar impune-o aceasta.

Or. en

Amendamentul 1033
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În vederea respectării articolului 5a, 
orice revizuire a [Directivei privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare] este însoțită de o revizuire a 
MUR și invers.

Or. en

Amendamentul 1034
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 84 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice decizie adoptată de ABE în 
conformitate cu [Directiva privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor 
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bancare] sau cu prezentul regulament este 
în conformitate cu cadrul stabilit prin 
Regulamentul nr. 1093/2010, în special în 
conformitate cu articolul 38 alineatul (1) 
din regulamentul respectiv, iar ABE se 
asigură că nicio decizie nu influențează în 
niciun fel responsabilitățile fiscale ale 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 1035
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 85 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la data aplicării menționată la articolul 
88 al doilea paragraf, se consideră că 
fondul este mecanismul de finanțare a 
rezoluției din statele membre participante 
în temeiul titlului VII din Directiva [ ].

De la data aplicării menționată la articolul 
88 al doilea paragraf, se consideră că 
fondul este mecanismul de finanțare a 
rezoluției din statele membre participante 
în temeiul titlului VII din Directiva [ ]. De 
la data respectivă, mijloacele financiare 
disponibile ale mecanismelor naționale de 
finanțare a rezoluției din statele membre 
participante pe care le-au furnizat deja 
instituțiile se transferă în contul fondului, 
în locul contribuțiilor ex ante percepute în 
conformitate cu articolul 66. După ce 
aceste mijloace financiare disponibile 
sunt transferate în contul fondului, niciun 
stat membru participant nu mai menține 
un mecanism național de finanțare a 
rezoluției.

Or. en

Justificare

Fondurile naționale existente ar putea plăti în contul fondului unic de rezoluție în numele 
băncilor până la terminarea resurselor.
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Amendamentul 1036
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 85 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la data aplicării menționată la articolul 
88 al doilea paragraf, se consideră că 
fondul este mecanismul de finanțare a 
rezoluției din statele membre participante 
în temeiul titlului VII din Directiva [ ].

De la data aplicării menționată la articolul 
88 al doilea paragraf, se consideră că 
fondul este mecanismul de finanțare a 
rezoluției din statele membre participante 
în temeiul titlului VII din Directiva [ ] și 
înlocuiește mecanismele naționale 
existente de finanțare a rezoluției ale 
statelor membre participante.

Or. nl

Amendamentul 1037
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 85 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la data aplicării menționată la articolul 
88 al doilea paragraf, se consideră că
fondul este mecanismul de finanțare a 
rezoluției din statele membre participante 
în temeiul titlului VII din Directiva [ ].

De la data aplicării menționată la articolul 
88 al doilea paragraf, fondul înlocuiește
mecanismul de finanțare a rezoluției din 
statele membre participante în temeiul 
titlului VII din Directiva [ ].

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu clarifică ce se întâmplă cu mecanismele de finanțare a rezoluției 
instituite deja în unele state membre după instituirea fondului unic de rezoluție bancară. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini duble asupra instituțiilor, ar trebui să se asigure că li 
se solicită numai plata contribuțiilor la fondul unic. În expunerea de motive care însoțește 
propunerea Comisiei, textul ar trebui să precizeze că fondul trebuie să înlocuiască 
mecanismele naționale de finanțare a rezoluției.
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Amendamentul 1038
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 85 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la data aplicării menționată la articolul 
88 al doilea paragraf, se consideră că 
fondul este mecanismul de finanțare a 
rezoluției din statele membre participante 
în temeiul titlului VII din Directiva [ ].

De la data aplicării menționată la articolul 
88 al doilea paragraf, se consideră că 
fondul este singurul mecanism de 
finanțare a rezoluției din statele membre 
participante în temeiul titlului VII din 
Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 1039
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 85 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la data aplicării menționată la articolul 
88 al doilea paragraf, se consideră că 
fondul este mecanismul de finanțare a 
rezoluției din statele membre participante
în temeiul titlului VII din Directiva [ ].

De la data aplicării menționată la articolul 
88 al doilea paragraf, se consideră că 
fondul este o parte din mecanismul de 
finanțare a rezoluției pentru instituțiile de 
credit care fac obiectul prezentului 
regulament din fiecare stat membru 
participant în temeiul titlului VII din 
Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 1040
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul devine pe deplin operațional 
cel târziu la 1 ianuarie 2015.

(1) Comitetul devine pe deplin operațional 
cel târziu la 1 ianuarie 2018.

Or. en

Amendamentul 1041
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia răspunde de instituirea și 
funcționarea inițială a Comitetului, până în 
momentul în care aceasta dispune de 
capacitatea operațională necesară pentru 
executarea propriului buget. În acest scop:

(2) ABE răspunde de instituirea și 
funcționarea inițială a Comitetului, până în 
momentul în care aceasta dispune de 
capacitatea operațională necesară pentru 
executarea propriului buget. În acest scop:

Or. en

Amendamentul 1042
Elisa Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Comisia poate negocia instituirea 
mecanismului de acordare de 
împrumuturi menționat la articolul 64 
alineatul (2a).

Or. en

Amendamentul 1043
Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Articolul 87 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 87a
Instituirea unui mecanism comunitar 
comun de acordare de împrumuturi 
(sprijin fiscal) pentru statele membre 

participante
În conformitate cu articolul 311 din 
TFUE care prevede că Uniunea își 
asigură mijloacele necesare pentru 
atingerea obiectivelor sale și pentru 
realizarea politicilor sale și cu articolul 
323 din TFUE care prevede că 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia asigură disponibilitatea 
mijloacelor financiare care permit 
Uniunii să își îndeplinească obligațiile 
juridice față de terți, Comisia are în 
vedere prezentarea* către Parlamentul 
European și Consiliu a unei propuneri 
legislative privind instituirea unui 
mecanism comunitar comun de acordare 
de împrumuturi (sprijin fiscal) pentru 
statele membre participante, în cazul în 
care sumele percepute în conformitate cu 
articolele 66 și 67 nu pot fi accesate 
imediat sau nu sunt suficiente pentru a 
acoperi cheltuielile suportate prin 
utilizarea fondului. La elaborarea acestei 
propuneri, Comisia ține cont în mod 
corespunzător de evaluarea și de 
recomandările care vor fi elaborate de 
Grupul la nivel înalt al UE pentru 
resursele proprii cu privire la acest aspect 
specific.
__________________
*Cel târziu după un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și cu 
destul timp înainte de propunerea 
Comisiei privind revizuirea postelectorală 
a CFM (2014-2020).

Or. en
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Amendamentul 1044
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 alineatul (4) încetează să se 
aplice după atingerea nivelului-țintă de 
finanțare menționat la articolul 65 
alineatul (1), iar fondul este completat cu 
un mecanism comunitar comun de 
acordare de împrumuturi (sprijin fiscal) 
pentru ca statele membre participante să 
facă față situațiilor menționate la 
articolul 69 alineatul (1). 

Or. en

Amendamentul 1045
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 7 - 23 și articolele 25 - 38 se 
aplică de la 1 ianuarie 2015.

Articolele 7-23 și articolele 25-87 se aplică 
de la 1 ianuarie 2015.

Or. en

Amendamentul 1046
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 7 - 23 și articolele 25 - 38 se Articolele 7-23 și articolele 25-38 se aplică 
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aplică de la 1 ianuarie 2015. de la 1 ianuarie 2018.

Or. en

Justificare

MUR ar trebui să pornească numai după finalizarea unei revizuiri a bilanțurilor tuturor 
băncilor participante și după abordarea aspectelor istorice la nivel național. Este, de 
asemenea, esențial ca MUS și Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare 
(inclusiv noul instrument de recapitalizare internă) să fie finalizate și operaționale înainte de 
punerea în aplicare a MUR.

Amendamentul 1047
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 7 - 23 și articolele 25 - 38 se 
aplică de la 1 ianuarie 2015.

Articolele 7-38 se aplică de la 1 ianuarie 
2015.

Or. de

Amendamentul 1048
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 se aplică de la 1 ianuarie 
2018.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1049
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 se aplică de la 1 ianuarie 2018. Articolul 24 se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Or. en

Amendamentul 1050
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 se aplică de la 1 ianuarie 2018. Articolul 24 se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Or. en

Amendamentul 1051
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 se aplică de la 1 ianuarie 
2018.

Articolul 24 se aplică de la 1 iulie 2016.

Or. en

Justificare

Urmând poziția Comisiei pentru afaceri economice și monetare privind Directiva privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor bancare.


