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Amendamentul 151
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

de înfiinţare a Autorităţii europene pentru 
asigurări şi pensii ocupaţionale

de înfiinţare a Autorităţii europene de 
supraveghere pentru asigurări şi pensii 
ocupaţionale

Or. en

Amendamentul 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos 
la lumină deficienţe majore ale 
supravegherii în sectorul financiar, atât în 
cazuri individuale, cât şi la nivelul 
sistemului în ansamblu. Modelele naţionale 
de supraveghere nu au reuşit să ţină pasul 
cu realitatea pieţelor financiare europene, 
bazate de integrare şi interconectare, în 
cadrul cărora numeroase societăţi 
financiare desfăşoară activităţi 
transfrontaliere. Criza a adus în prim plan 
deficienţe la nivelul cooperării, 
coordonării, aplicării coerente a legislaţiei 
comunitare şi al încrederii între autorităţile 
naţionale de supraveghere. 

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos 
la lumină deficienţe majore ale 
supravegherii în sectorul financiar, atât în 
cazuri individuale, cât şi la nivelul 
sistemului în ansamblu. Modelele naţionale 
de supraveghere nu au reuşit să ţină pasul 
cu realitatea pieţelor financiare europene, 
bazate de integrare şi interconectare, în 
cadrul cărora numeroase societăţi 
financiare desfăşoară activităţi 
transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan 
deficienţe la nivelul cooperării, 
coordonării, aplicării coerente a legislaţiei 
Uniunii şi al încrederii între autorităţile 
naţionale de supraveghere. 

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en
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Justificare

Adaptare la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari trebuie să fie o reţea de autorităţi 
de supraveghere naţionale şi comunitare, 
supravegherea cotidiană a instituţiilor 
financiare fiind lăsată în seama instituţiilor 
la nivel naţional, iar rolul central în 
supravegherea grupurilor transfrontaliere 
fiind acordat colegiilor autorităţilor de 
supraveghere. Trebuie, de asemenea, 
realizată o mai mare armonizare şi o 
aplicare coerentă a normelor aplicabile 
instituţiilor financiare şi pieţelor pe întreg 
teritoriul comunitar. Trebuie instituită o 
Autoritate bancară europeană, împreună 
cu o Autoritate europeană pentru
asigurări şi pensii ocupaţionale şi o 
Autoritate europeană pentru valori 
mobiliare şi pieţe (Autorităţile europene
de supraveghere).

(7) Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari ar trebui să fie o reţea de 
autorităţi de supraveghere naţionale şi 
comunitare, supravegherea cotidiană a 
instituţiilor financiare care nu au o 
dimensiune europeană fiind lăsată în 
seama autorităţilor naţionale. Colegiile 
autorităţilor de supraveghere ar trebui să 
supravegheze instituţiile transfrontaliere 
care nu au o dimensiune europeană.
Autoritatea europeană de supraveghere ar 
trebui să preia treptat supravegherea 
instituţiilor cu o dimensiune europeană. 
Ar trebui, de asemenea, realizată o mai 
mare armonizare şi o aplicare coerentă a 
normelor aplicabile instituţiilor financiare 
şi pieţelor pe întreg teritoriul Uniunii. Ar 
trebui instituită o Autoritate europeană de 
supraveghere (asigurări şi pensii 
ocupaţionale) (Autoritatea), o Autoritate 
europeană de supraveghere (sectorul 
bancar) şi o Autoritate europeană de 
supraveghere (valori mobiliare şi pieţe), 
precum şi o Autoritate europeană de 
supraveghere (Comitetul comun).
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice ar trebui să facă parte din 
Sistemul european de supraveghere 
financiară.

Or. en
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Justificare

Sistemul european de supraveghere financiară se adaptează la diversele realităţi ale 
instituţiilor financiare.

Amendamentul 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea europeană pentru 
asigurări şi pensii ocupaţionale 
(„Autoritatea”) trebuie să acţioneze pentru 
a îmbunătăţi funcţionarea pieţei interne, în 
special prin garantarea unui nivel ridicat, 
eficient şi consecvent de reglementare şi 
supraveghere care să ţină seama de 
interesele variate ale tuturor statelor 
membre, pentru a proteja asiguraţii şi 
ceilalţi beneficiari, pentru a garanta 
integritatea, eficienţa şi buna funcţionare a 
pieţelor financiare, pentru a proteja 
stabilitatea sistemului financiar şi pentru a 
consolida coordonarea internaţională în 
domeniul supravegherii, în beneficiul 
întregii economii, inclusiv al instituţiilor 
financiare şi al altor părţi interesate, al 
consumatorilor şi al angajaţilor. Pentru a-şi 
putea îndeplini obiectivele, este necesar şi 
oportun ca Autoritatea să fie un organism 
comunitar cu personalitate juridică şi să 
beneficieze de autonomie juridică, 
administrativă şi financiară.

(9) Autoritatea ar trebui să acţioneze 
pentru a îmbunătăţi funcţionarea pieţei 
interne, în special prin garantarea unui 
nivel ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere care să ţină 
seama de interesele variate ale tuturor 
statelor membre, pentru a preveni 
arbitrajul de reglementare şi a garanta 
condiţii de concurenţă echitabile, pentru a 
proteja asiguraţii şi ceilalţi beneficiari, 
pentru a garanta integritatea, eficienţa şi 
buna funcţionare a pieţelor financiare, 
pentru a proteja stabilitatea sistemului 
financiar, pentru a promova convergenţa 
supravegherii şi pentru a consolida 
coordonarea internaţională în domeniul 
supravegherii, ţinând totodată seama de 
necesitatea de a intensifica concurenţa şi 
inovarea în cadrul pieţei interne şi de a 
asigura competitivitatea pe plan mondial, 
în beneficiul întregii economii, inclusiv al 
instituţiilor financiare şi al altor părţi 
interesate, al consumatorilor şi al 
angajaţilor. Pentru a-şi putea îndeplini 
obiectivele, este necesar şi oportun ca 
Autoritatea să fie un organism al Uniunii
cu personalitate juridică şi să beneficieze 
de autonomie juridică, administrativă şi 
financiară.

Or. en
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Amendamentul 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În cauza C-217/04 - Regatul 
Unit/Parlamentul European şi Consiliul 
Uniunii Europene, Curtea de Justiţie a 
hotărât că: „nimic din formularea 
articolului 95 din Tratatul CE nu implică 
faptul că destinatarii măsurilor adoptate 
de legiuitorul comunitar pe baza acelei 
dispoziţii pot fi doar statele membre 
individuale. Legiuitorul poate considera 
necesară instituirea unui organism 
comunitar care are responsabilitatea de a 
contribui la punerea în aplicare a unui 
proces de armonizare în cazurile în care, 
pentru a facilita punerea în practică şi 
aplicarea uniformă a actelor bazate pe 
acele dispoziţii, pare a fi oportună 
adoptarea de măsuri de sprijin şi de 
măsuri-cadru fără caracter obligatoriu”1. 
Măsurile adoptate în temeiul articolului 
95 din Tratatul CE (actualul articol 114 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene) pot lua forma unor directive 
sau a unor regulamente. De exemplu, 
Agenţia Europeană pentru Securitatea 
Reţelelor Informatice şi a Datelor a fost 
înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. 
460/2004 din 10 martie 20042 şi, în mod 
similar, Autoritatea va fi înfiinţată printr-
un regulament.  
1Hotărârea din 2 mai 2006, punctul 44.
2 JO L 77, 13.3.2004, p. 1.

Or. en

Justificare

Jurisprudenţă referitoare la măsurile care au ca destinatari instituţiile UE sau organismele 
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comunitare.

Amendamentul 156
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
priveşte serviciile financiare pentru a 
garanta, şi printr-o reglementare unică, 
condiţii egale de concurenţă şi un nivel 
adecvat de protecţie a deponenţilor, 
investitorilor şi consumatorilor din întreaga 
Europă. Ar fi util şi oportun ca Autoritatea, 
în calitate de organism cu înaltă 
specializare, să aibă sarcina de a elabora, în 
domeniile definite de legislaţia
comunitară, proiecte de standarde tehnice 
care nu presupun alegeri de politică.
Comisia trebuie să aprobe respectivele 
proiecte de standarde tehnice în 
conformitate cu legislaţia comunitară,
pentru ca acestea să producă efecte juridice 
obligatorii. Proiectele de standarde tehnice 
trebuie adoptate de Comisie. Ele ar suferi 
modificări dacă, de exemplu, proiectele de 
standarde tehnice ar fi incompatibile cu 
dreptul comunitar, nu ar respecta 
principiul proporţionalităţii sau ar 
contraveni principiilor fundamentale ale 
pieţei interne pentru servicii financiare 
reflectate de acquis-ul comunitar al
serviciilor financiare. Pentru a asigura 
adoptarea rapidă şi fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia trebuie să 
respecte un termen limită pentru a lua 
decizia privind aprobarea acestora.

(13) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
priveşte serviciile financiare pentru a 
garanta, şi printr-o reglementare unică, 
condiţii egale de concurenţă şi un nivel 
adecvat de protecţie a deponenţilor, 
investitorilor şi consumatorilor din întreaga 
Europă. Ar fi util şi oportun ca Autoritatea, 
în calitate de organism cu înaltă 
specializare, să aibă sarcina de a elabora, în 
domeniile definite de legislaţia Uniunii, 
proiecte de standarde tehnice care nu 
presupun alegeri de politică. Prin urmare, 
standardele în cauză ar trebui să nu 
contravină legislaţiei vreunui stat 
membru deoarece dispoziţiile legale 
respective sugerează existenţa unei 
opţiuni politice. Comisia ar trebui să 
aprobe respectivele proiecte de standarde 
tehnice în conformitate cu legislaţia
Uniunii pentru ca acestea să producă 
efecte juridice obligatorii. Proiectele de 
standarde tehnice trebuie adoptate sau 
respinse de Comisie pe baza unor 
principii clare şi transparente. Ele ar
urma să fie respinse dacă, de exemplu, 
proiectele de standarde tehnice ar fi 
incompatibile cu dreptul Uniunii, nu ar 
respecta principiul proporţionalităţii sau ar 
contraveni principiilor fundamentale ale 
pieţei interne pentru servicii financiare 
reflectate de acquis-ul Uniunii în domeniul
serviciilor financiare. Pentru a asigura 
adoptarea rapidă şi fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia trebuie să 
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respecte un termen limită pentru a lua 
decizia privind aprobarea acestora.

Or. en

Amendamentul 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aprobarea de către Comisie a standardelor tehnice pentru a le conferi efecte juridice 
obligatorii ar trebui să fie limitată pentru a oferi un rol primordial autorităţii. Comisia poate 
să nu le aprobe în cazuri foarte clare.
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Amendamentul 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În domeniile neacoperite de 
standardele tehnice, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a emite orientări şi 
recomandări neobligatorii cu privire la 
aplicarea legislaţiei Comunitare. Pentru a 
asigura transparenţa şi a încuraja 
respectarea legislaţiei de către autorităţile 
naţionale de supraveghere prin intermediul 
respectivelor orientări şi recomandări, 
autorităţile naţionale trebuie să fie obligate 
să dea explicaţii în cazul în care nu 
urmează aceste orientări şi recomandări.

(15) În domeniile neacoperite de 
standardele tehnice, Autoritatea ar trebui
să aibă dreptul de a emite orientări şi 
recomandări cu privire la aplicarea 
legislaţiei UE. Pentru a asigura 
transparenţa şi a încuraja respectarea 
legislaţiei de către autorităţile naţionale de 
supraveghere prin intermediul respectivelor 
orientări şi recomandări, autorităţile 
naţionale ar trebui să fie obligate să dea 
explicaţii publice în cazul în care nu 
urmează aceste orientări şi recomandări 
pentru a asigura transparenţa deplină 
faţă de participanţii la piaţă. În domeniile 
care nu sunt reglementate de standardele 
tehnice, Autoritatea ar trebui să instituie 
şi să promulge bune practici.

Or. en

Justificare

Recomandările orientative ar trebui să fie cunoscute participanţilor pe piaţă şi opiniei 
publice pentru a putea avea efecte juridice cât mai ample.

Amendamentul 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Atunci când autoritatea naţională nu 
dă curs recomandării, Comisia trebuie să 
aibă dreptul de a emite o decizie către 
autoritatea naţională de supraveghere în 

(18) Atunci când autoritatea naţională nu 
dă curs recomandării într-un termen 
stabilit de către Autoritate, Autoritatea ar 
trebui să emită fără întârziere o decizie 
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cauză pentru a garanta respectarea 
dreptului comunitar, producând efecte 
juridice directe care pot fi invocate în faţa 
instanţelor şi autorităţilor naţionale şi care 
trebuie respectate în temeiul articolului 
226 din tratat. 

către autoritatea naţională de supraveghere 
în cauză pentru a garanta respectarea 
legislaţiei UE, producând efecte juridice 
directe care pot fi invocate în faţa 
instanţelor şi autorităţilor naţionale şi care 
pot face obiectul procedurii prevăzute la
articolul 258 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene. 

Or. en

Justificare

Adaptare la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 160
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Atunci când autoritatea naţională nu 
dă curs recomandării, Comisia trebuie să 
aibă dreptul de a emite o decizie către 
autoritatea naţională de supraveghere în 
cauză pentru a garanta respectarea
dreptului comunitar, producând efecte 
juridice directe care pot fi invocate în faţa 
instanţelor şi autorităţilor naţionale şi care
trebuie respectate în temeiul articolului 
226 din tratat.

(18) Atunci când autoritatea naţională nu 
dă curs recomandării, Comisia ar trebui să 
aibă dreptul de a emite un aviz formal 
destinat autorităţii naţionale de 
supraveghere în cauză pentru a garanta 
respectarea legislaţiei Uniunii Europene, 
producând efecte juridice directe care pot fi 
invocate în faţa instanţelor şi autorităţilor 
naţionale şi care pot face obiectul 
procedurii prevăzute la articolul 258 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene.

Or. en
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Amendamentul 161
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ameninţările grave la adresa bunei 
funcţionări şi a integrităţii pieţelor 
financiare sau a stabilităţii sistemului 
financiar din Comunitate necesită o 
reacţie rapidă şi concertată la nivel 
comunitar. Prin urmare, Autoritatea 
trebuie să poată impune autorităţilor 
naţionale de supraveghere să ia măsuri 
specifice pentru a remedia o situaţie de 
urgenţă. Dat fiind că determinarea unei 
situaţii de urgenţă presupune un grad 
semnificativ de analiză, puterea de a lua 
această decizie trebuie să-i fie conferită 
Comisiei. Pentru a garanta o reacţie 
eficientă într-o situaţie de urgenţă, în 
cazul în care autorităţile naţionale de 
supraveghere nu iau nicio măsură, 
Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a 
adopta, în ultimă instanţă, decizii adresate 
direct instituţiilor financiare în domeniile 
legislaţiei comunitare direct aplicabile 
acestora, menite să diminueze efectele 
crizei şi să restabilească încrederea în 
pieţe. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 162
Diogo Feio

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ameninţările grave la adresa bunei 
funcţionări şi a integrităţii pieţelor 
financiare sau a stabilităţii sistemului 

(20) Ameninţările grave la adresa bunei 
funcţionări şi a integrităţii pieţelor 
financiare sau a stabilităţii sistemului 
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financiar din Comunitate necesită o reacţie 
rapidă şi concertată la nivel comunitar. 
Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităţilor naţionale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situaţie de urgenţă. Dat fiind 
că determinarea unei situaţii de urgenţă 
presupune un grad semnificativ de 
analiză, puterea de a lua această decizie
trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru 
a garanta o reacţie eficientă într-o situaţie 
de urgenţă, în cazul în care autorităţile 
naţionale de supraveghere nu iau nicio 
măsură, Autoritatea trebuie să aibă 
dreptul de a adopta, în ultimă instanţă, 
decizii adresate direct instituţiilor 
financiare în domeniile legislaţiei 
comunitare direct aplicabile acestora, 
menite să diminueze efectele crizei şi să 
restabilească încrederea în pieţe.

financiar din Uniunea Europeană necesită 
o reacţie rapidă şi concertată la nivelul 
Uniunii Europene. Prin urmare, 
Autoritatea ar trebui să poată impune 
autorităţilor naţionale de supraveghere să ia 
măsuri specifice pentru a remedia o situaţie 
de urgenţă. Având în vedere sensibilitatea 
acestui aspect, competenţa de a stabili 
existenţa unei situaţii de urgenţă ar trebui
să fie conferită Consiliului, în urma unei 
consultări adecvate cu Comisia, CERS şi, 
în cazul în care acest lucru este oportun, 
cu autorităţile europene de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ameninţările grave la adresa bunei 
funcţionări şi a integrităţii pieţelor 
financiare sau a stabilităţii sistemului 
financiar din Comunitate necesită o reacţie 
rapidă şi concertată la nivel comunitar. 
Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităţilor naţionale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situaţie de urgenţă. Dat fiind 
că determinarea unei situaţii de urgenţă 
presupune un grad semnificativ de 
analiză, puterea de a lua această decizie 
trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru 
a garanta o reacţie eficientă într-o situaţie 

(20) Ameninţările grave la adresa bunei 
funcţionări şi a integrităţii pieţelor 
financiare sau a stabilităţii sistemului 
financiar din Uniune necesită o reacţie 
rapidă şi concertată la nivelul Uniunii. Prin 
urmare, Autoritatea ar trebui să poată 
impune autorităţilor naţionale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situaţie de urgenţă. Comitetul 
european pentru riscuri sistemice ar 
trebui să stabilească dacă există sau nu o 
situaţie de urgenţă. Pentru a garanta o 
reacţie eficientă într-o situaţie de urgenţă, 
în cazul în care autorităţile naţionale de 
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de urgenţă, în cazul în care autorităţile 
naţionale de supraveghere competente nu 
iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanţă, 
decizii adresate direct instituţiilor 
financiare în domeniile legislaţiei 
comunitare direct aplicabile acestora, 
menite să diminueze efectele crizei şi să 
restabilească încrederea în pieţe. 

supraveghere competente nu iau nicio 
măsură, Autoritatea ar trebui să aibă 
dreptul de a adopta, în ultimă instanţă, 
decizii adresate direct instituţiilor 
financiare în domeniile legislaţiei Uniunii
direct aplicabile acestora, menite să 
diminueze efectele crizei şi să restabilească 
încrederea în pieţe. 

Or. en

Justificare

CERS este organismul responsabil pentru supravegherea macroeconomică şi, prin urmare, 
este cel mai în măsură să declare existenţa unei situaţii de urgenţă.

Amendamentul 164
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Ameninţările grave la adresa bunei 
funcţionări şi a integrităţii pieţelor 
financiare sau a stabilităţii sistemului 
financiar din Comunitate necesită o reacţie 
rapidă şi concertată la nivel comunitar. 
Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităţilor naţionale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situaţie de urgenţă. Dat fiind că 
determinarea unei situaţii de urgenţă 
presupune un grad semnificativ de analiză, 
puterea de a lua această decizie trebuie să-i
fie conferită Comisiei. Pentru a garanta o 
reacţie eficientă într-o situaţie de urgenţă, 
în cazul în care autorităţile naţionale de 
supraveghere nu iau nicio măsură, 
Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a 
adopta, în ultimă instanţă, decizii adresate 
direct instituţiilor financiare în domeniile 
legislaţiei comunitare direct aplicabile 
acestora, menite să diminueze efectele 

(20) Ameninţările grave la adresa bunei 
funcţionări şi a integrităţii pieţelor 
financiare sau a stabilităţii sistemului 
financiar din Uniune necesită o reacţie 
rapidă şi concertată la nivelul Uniunii. Prin 
urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităţilor naţionale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situaţie de urgenţă. Dat fiind că 
determinarea unei situaţii de urgenţă 
presupune un grad semnificativ de analiză, 
competenţa de a lua această decizie ar
trebui să fie conferită Consiliului. Pentru a 
garanta o reacţie eficientă într-o situaţie de 
urgenţă, în cazul în care autorităţile 
naţionale de supraveghere nu iau nicio 
măsură, Autoritatea ar trebui să aibă 
dreptul de a adopta, în ultimă instanţă, 
decizii adresate direct instituţiilor 
financiare în domeniile legislaţiei Uniunii
direct aplicabile acestora, menite să 
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crizei şi să restabilească încrederea în pieţe. diminueze efectele crizei şi să restabilească 
încrederea în pieţe.

Or. en

Amendamentul 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă şi efectivă, precum şi o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităţilor naţionale de 
supraveghere din diferite state membre, 
Autoritatea trebuie să aibă competenţa de a 
soluţiona dezacordurile dintre aceste 
autorităţi, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte 
colegiile autorităţilor de supraveghere. 
Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în 
cursul căreia autorităţile naţionale de 
supraveghere pot ajunge la un acord. Sfera 
de competenţe a Autorităţii trebuie să 
acopere dezacordurile aferente 
obligaţiilor procedurale în procesul de 
cooperare, precum şi în ceea ce priveşte 
interpretarea şi aplicarea legislaţiei 
comunitare în deciziile în materie de
supraveghere. Mecanismele de conciliere 
existente prevăzute de legislaţia sectorială 
trebuie respectate. În cazul lipsei de acţiune 
din partea autorităţilor naţionale de 
supraveghere implicate, Autoritatea trebuie
să aibă puterea să adopte, ca ultimă soluţie, 
decizii adresate direct instituţiilor 
financiare în domeniile din legislaţia 
comunitară direct aplicabilă acestora. 

(21) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă şi eficace, precum şi o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităţilor naţionale de 
supraveghere din diferite state membre, 
Autoritatea ar trebui să aibă competenţa de 
a soluţiona dezacordurile dintre aceste 
autorităţi, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte 
colegiile autorităţilor de supraveghere. Ar 
trebui prevăzută o fază de conciliere în 
cursul căreia autorităţile naţionale de 
supraveghere pot ajunge la un acord. Sfera 
de competenţe a Autorităţii în acest sens ar 
trebui specificată în legislaţia sectorială 
menţionată la articolul 1 alineatul (2). 
Mecanismele de conciliere existente 
prevăzute de legislaţia sectorială trebuie 
respectate. În cazul lipsei de acţiune din 
partea autorităţilor naţionale de 
supraveghere implicate, Autoritatea ar 
trebui să aibă competenţa să adopte, ca 
ultimă soluţie, decizii adresate direct 
instituţiilor financiare în domeniile din 
legislaţia Uniunii direct aplicabile
acestora. 

Or. en
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Justificare

Amendamentul este propus ca o consecinţă a amendamentului propus la articolul 11 
alineatul (1) privind domeniul de aplicare al „medierii cu efecte obligatorii”. Proiectul de 
regulament indică doar competenţa AEAPO de a impune „medierea obligatorie” şi 
procedura de urmat.  Domeniul de aplicare al „medierii cu efecte obligatorii” va fi totuşi 
indicat de la caz la caz în legislaţia sectorială.

Amendamentul 166
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă şi efectivă, precum şi o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităţilor naţionale de 
supraveghere din diferite state membre, 
Autoritatea trebuie să aibă competenţa de a 
soluţiona dezacordurile dintre aceste 
autorităţi, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte 
colegiile autorităţilor de supraveghere. 
Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în 
cursul căreia autorităţile naţionale de 
supraveghere pot ajunge la un acord. Sfera 
de competenţe a Autorităţii trebuie să 
acopere dezacordurile aferente obligaţiilor 
procedurale în procesul de cooperare, 
precum şi în ceea ce priveşte interpretarea 
şi aplicarea legislaţiei comunitare în 
deciziile în materie de supraveghere. 
Mecanismele de conciliere existente 
prevăzute de legislaţia sectorială trebuie 
respectate. În cazul lipsei de acţiune din 
partea autorităţilor naţionale de 
supraveghere implicate, Autoritatea trebuie
să aibă puterea să adopte, ca ultimă soluţie, 
decizii adresate direct instituţiilor 
financiare în domeniile din legislaţia 
comunitară direct aplicabilă acestora. 

(21) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă şi eficace, precum şi o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităţilor naţionale de 
supraveghere din diferite state membre, 
Autoritatea ar trebui să aibă competenţa de 
a soluţiona dezacordurile dintre aceste 
autorităţi, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte 
colegiile autorităţilor de supraveghere. Ar 
trebui prevăzută o fază de conciliere, în 
cursul căreia autorităţile naţionale de 
supraveghere pot ajunge la un acord. Sfera 
de competenţe a Autorităţii ar trebui să 
acopere dezacordurile aferente obligaţiilor 
procedurale în procesul de cooperare, 
precum şi în ceea ce priveşte interpretarea 
şi aplicarea legislaţiei Uniunii în deciziile 
în materie de supraveghere. Mecanismele 
de conciliere existente prevăzute de 
legislaţia sectorială trebuie respectate. În 
cazul lipsei de acţiune din partea 
autorităţilor naţionale de supraveghere 
implicate, Autoritatea ar trebui să aibă 
competenţa să adopte, ca ultimă soluţie, 
decizii adresate direct instituţiilor 
financiare în domeniile din legislaţia 
Uniunii direct aplicabile acestora. În cazul 
în care legislaţia relevantă a Uniunii 
Europene ofere competenţe discreţionare 
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statelor membre, deciziile adoptate de 
Autoritate nu pot înlocui exercitarea 
competenţelor în cauză în conformitate cu 
legislaţia Uniunii.

Or. en

Amendamentul 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă şi efectivă, precum şi o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităţilor competente din 
diferite state membre, Autoritatea trebuie
să aibă competenţa de a soluţiona 
dezacordurile dintre aceste autorităţi 
competente, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte 
colegiile autorităţilor de supraveghere. 
Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în 
cursul căreia autorităţile competente pot 
ajunge la un acord. Sfera de competenţe a 
Autorităţii trebuie să acopere dezacordurile 
aferente obligaţiilor procedurale în 
procesul de cooperare, precum şi în ceea ce 
priveşte interpretarea şi aplicarea legislaţiei 
comunitare în deciziile în materie de 
supraveghere. Mecanismele de conciliere 
existente prevăzute de legislaţia sectorială 
trebuie respectate. În cazul lipsei de acţiune 
din partea autorităţilor naţionale de 
supraveghere implicate, Autoritatea trebuie
să aibă puterea să adopte, ca ultimă soluţie, 
decizii adresate direct instituţiilor 
financiare în domeniile din legislaţia 
comunitară direct aplicabilă acestora. 

(21) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă şi eficace, precum şi o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităţilor competente din 
diferite state membre, Autoritatea ar trebui
să aibă competenţa de a soluţiona 
dezacordurile dintre aceste autorităţi 
competente, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte 
colegiile autorităţilor de supraveghere. Ar 
trebui prevăzută o fază de conciliere în 
cursul căreia autorităţile competente pot 
ajunge la un acord. Sfera de competenţe a 
Autorităţii ar trebui să acopere 
dezacordurile aferente obligaţiilor 
procedurale în procesul de cooperare, 
precum şi în ceea ce priveşte interpretarea 
şi aplicarea legislaţiei Uniunii în deciziile 
în materie de supraveghere. Mecanismele 
de conciliere existente prevăzute de 
legislaţia sectorială trebuie respectate. În 
cazul lipsei de acţiune din partea 
autorităţilor naţionale de supraveghere 
implicate, Autoritatea ar trebui să aibă 
competenţa să adopte, ca ultimă soluţie, 
decizii adresate direct instituţiilor 
financiare în domeniile din legislaţia 
Uniunii direct aplicabile acestora. Aceste 
dispoziţii se aplică dezacordurilor din 
cadrul unui colegiu al autorităţilor de 
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supraveghere.

Or. en

Justificare

Soluţionarea unor dezacorduri în cadrul unui colegiu al autorităţilor de supraveghere.

Amendamentul 168
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În plus, Declaraţia privind 
consolidarea sistemului financiar 
adoptată la Summitul liderilor G20 de la 
Londra din 2 aprilie 2009 solicita să se 
elaboreze orientări şi să se acorde sprijin 
pentru constituirea, funcţionarea şi 
participarea la colegii de supraveghere, 
inclusiv prin identificarea constantă a 
societăţilor transfrontaliere de importanţă 
sistemică. 

Or. en

Amendamentul 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Criza a scos la suprafaţă deficienţe 
majore în abordările existente faţă de 
supravegherea instituţiilor financiare 
transfrontaliere, în special a celor mai 
mari şi mai complexe instituţii, al căror 
faliment poate produce daune sistemice. 
Aceste deficienţe sunt cauzate de 
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diversitatea domeniilor de activitate ale 
instituţiilor financiare, pe de o parte, şi de 
organele de supraveghere, pe de altă 
parte. Instituţiile acţionează pe o piaţă 
fără frontiere, dar jurisdicţia organelor de 
supraveghere este limitată de frontierele 
naţionale.

Or. en

Justificare

Criza a scos la suprafaţă deficienţe majore în supravegherea instituţiilor financiare 
transfrontaliere, în special a aşa-numitelor instituţii mari şi complexe („prea mari pentru a 
da faliment”).

Amendamentul 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) S-a demonstrat în mod clar că 
mecanismul de cooperare care se aplică 
pentru a rezolva această asincronie nu 
este suficient. Conform Raportului 
Turner, publicat în martie 2009, 
„mecanismele mai solide necesită fie 
existenţa unor competenţe naţionale 
consolidate, ce implică o piaţă unică mai 
puţin deschisă, fie un nivel mai mare de 
integrare europeană”. 

Or. en

Justificare

Mecanismele de cooperare utilizate până acum nu au fost suficiente pentru a preveni 
prăbuşirea instituţiilor financiare mari şi complexe, riscând stabilitatea întregului sistem 
financiar.
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Amendamentul 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 21c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21c) Soluţia europeană implică 
consolidarea poziţiei colegiilor 
autorităţilor de supraveghere în 
supravegherea instituţiilor 
transfrontaliere, precum şi transferul 
treptat al competenţelor de supraveghere 
a instituţiilor cu o dimensiune europeană 
către o autoritate europeană. Instituţiile 
financiare cu o dimensiune europeană 
includ instituţiile care desfăşoară 
activităţi transfrontaliere, precum şi 
instituţiile care îşi desfăşoară activitatea 
pe teritoriul naţional, dar al căror 
faliment ar putea ameninţa stabilitatea 
pieţei financiare unice europene. 

Or. en

Justificare

Soluţia europeană impune o intensificare a rolului colegiilor autorităţilor de supraveghere şi 
împuternicirea autorităţii europene în vederea supravegherii instituţiilor de dimensiune 
europeană. Conform raportului Turner din 2009 (p. 37), această abordare comună impunea 
o coordonare mai intensă la nivel european în ceea ce priveşte reglementarea, supravegherea 
şi asigurările pentru depozite.

Amendamentul 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 21d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21d) Soluţia naţională implică 
competenţe naţionale mai mari ale 
statului gazdă în ceea ce priveşte 
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reglementarea şi supravegherea filialelor 
unor companii având sediul în alte state 
membre.

Or. en

Justificare

Experienţa crizei a dovedit că actualele norme şi dispoziţii nu sunt sustenabile pe viitor şi este 
necesară o tranziţie fie spre o coordonare mai strânsă la nivel european, fie spre o soluţie 
naţională care implică conferirea de competenţe suplimentare autorităţii de supraveghere din 
statul gazdă.  

Amendamentul 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 21e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21e) Colegiile autorităţilor de 
supraveghere ar trebui să aibă 
competenţa de a defini normele de 
supraveghere pentru a promova aplicarea 
coerentă a legislaţiei UE. Autoritatea ar 
trebui să aibă drepturi depline de 
participare la colegiile autorităţilor de 
supraveghere pentru a raţionaliza 
funcţionarea schimburilor de informaţii şi 
pentru a promova convergenţa şi 
consecvenţa între colegii în ceea ce 
priveşte aplicarea legislaţiei Uniunii. 
Autoritatea ar trebui să conducă 
supravegherea instituţiilor financiare 
transfrontaliere care îşi desfăşoară 
activitatea în Uniune. Autoritatea ar 
trebui, de asemenea, să aibă un rol de 
mediere, iar hotărârile ei să fie executorii, 
pentru a rezolva conflictele dintre 
autorităţile naţionale de supraveghere.

Or. en
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Justificare

Se urmăreşte ca Autoritatea să aibă un rol de lider în cadrul colegiilor autorităţilor de 
supraveghere pentru soluţionarea conflictelor dintre autorităţile naţionale de supraveghere.

Amendamentul 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 21f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21f) Colegiile autorităţilor de 
supraveghere ar trebui să joace un rol 
important în supravegherea eficientă, 
eficace şi consecventă a instituţiilor 
financiare transfrontaliere care nu au o 
dimensiune europeană, însă, în 
majoritatea cazurilor, diferenţele dintre 
standardele şi practicile naţionale 
continuă să existe. Convergenţa 
regulamentelor financiare de bază nu este 
utilă dacă practicile de supraveghere 
rămân fragmentate. Aşa cum se arată în 
Raportul Larosière, „denaturarea 
concurenţei şi arbitrajul de reglementare 
care rezultă din diferite practici de 
supraveghere trebuie evitate, pentru că au 
potenţialul de a submina stabilitatea 
financiară, printre altele, prin încurajarea 
orientării activităţii financiare către ţări 
cu supraveghere relaxată. Sistemul de 
supraveghere trebuie să fie perceput ca 
fiind echitabil şi echilibrat.”

Or. en

Justificare

Aşa numita soluţie a colegiilor autorităţilor de supraveghere nu pune capăt fragmentării 
criteriilor şi practicilor de supraveghere.
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Amendamentul 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Supravegherea prudenţială a 
instituţiilor financiare cu dimensiune 
europeană ar trebui încredinţată 
Autorităţii europene de supraveghere 
(asigurări şi pensii ocupaţionale). 
Autorităţile de supraveghere naţionale ar 
trebui să acţioneze în calitate de agenţi ai 
Autorităţii europene de supraveghere 
(asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ar 
trebui să-şi desfăşoare activitatea în 
conformitate cu instrucţiunile Autorităţii 
atunci când supraveghează instituţiile 
financiare transfrontaliere cu o 
dimensiune europeană.

Or. en

Justificare

Supravegherea prudenţială a instituţiilor cu dimensiune europeană ar trebui încredinţată 
Autorităţii (care acţionează prin intermediul autorităţilor naţionale de supraveghere).

Amendamentul 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Instituţiile financiare cu o 
dimensiune europeană ar trebui 
identificate în conformitate cu 
standardele internaţionale.

Or. en
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Justificare

Identificarea instituţiilor financiare cu dimensiune europeană.

Amendamentul 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 22c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22c) Ar trebui înfiinţat un sistem 
european de garantare a asigurărilor 
(Sistemul) pentru a proteja deţinătorii de 
poliţe, beneficiarii şi instituţiile care 
întâmpină dificultăţi, în cazul în care 
acestea ar putea ameninţa stabilitatea 
financiară a pieţei financiare unice 
europene. Sistemul ar trebui finanţat prin 
contribuţii primite de la aceste instituţii, 
prin emisiunea de titluri de creanţă de 
către Sistem sau, în situaţii excepţionale, 
prin contribuţii din partea statelor 
membre afectate, conform unor criterii 
convenite anterior (Memorandumul de 
înţelegere revizuit). Contribuţiile către 
Sistem ar trebui să le înlocuiască pe cele 
către sistemele naţionale de garantare a 
asigurărilor.

Or. en

Justificare

Ar trebui înfiinţat un sistem european pentru a reduce la minimum riscurile contribuabililor. 
Această soluţie funcţionează în paralel cu cea instituită în regulamentul bancar.
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Amendamentul 178
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Delegarea de sarcini şi responsabilităţi 
poate fi un instrument util în funcţionarea 
reţelei autorităţilor de supraveghere în 
vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării şi prin 
aceasta a raţionalizării procesului de 
supraveghere, precum şi a reducerii 
sarcinilor impuse instituţiilor financiare. 
Prezentul regulament trebuie, prin urmare, 
să ofere o bază juridică clară pentru această 
delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă 
efectuarea acestora de către o altă 
autoritate de supraveghere în locul 
autorităţii responsabile, în timp ce 
responsabilitatea deciziilor în materie de 
supraveghere îi revine în continuare 
autorităţii care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităţilor, o autoritate 
naţională de supraveghere delegată trebuie
să poată decide într-o chestiune de 
supraveghere în locul unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere, în numele 
acesteia. Delegaţiile trebuie să respecte 
principiul conform căruia se alocă o 
competenţă de supraveghere unei autorităţi 
de supraveghere care are competenţa 
necesară de a întreprinde o acţiune în 
privinţa chestiunii aflate în discuţie. Se 
poate avea în vedere o realocare a 
responsabilităţilor, de exemplu, din motive 
legate de economiile de scară sau de gamă, 
de coerenţa la nivelul supravegherii unui 
grup, precum şi de utilizarea optimală a 
competenţelor tehnice existente printre 
autorităţile naţionale de supraveghere. 
Legislaţia comunitară în acest domeniu 
poate oferi mai multe precizări cu privire la 
principiile realocării responsabilităţilor 
printr-un acord. Autoritatea trebuie să 
faciliteze acordurile privind delegarea 

(23) Delegarea de sarcini şi responsabilităţi 
poate fi un instrument util în funcţionarea 
reţelei autorităţilor de supraveghere în 
vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării şi prin 
aceasta a raţionalizării procesului de 
supraveghere, precum şi a reducerii 
sarcinilor impuse instituţiilor financiare. 
Prezentul regulament ar trebui, prin 
urmare, să ofere o bază juridică clară 
pentru această delegare. Statele membre 
pot limita competenţele autorităţii 
naţionale de supraveghere de a-şi delega 
sarcinile. Delegarea sarcinilor înseamnă 
efectuarea acestora de către o altă 
autoritate de supraveghere în locul 
autorităţii responsabile, în timp ce 
responsabilitatea deciziilor în materie de 
supraveghere îi revine în continuare 
autorităţii care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităţilor, o autoritate 
naţională de supraveghere delegată ar 
trebui să poată decide într-o chestiune de 
supraveghere în locul unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere, în numele 
acesteia. Delegările ar trebui să respecte 
principiul conform căruia se alocă o 
competenţă de supraveghere unei autorităţi 
de supraveghere care are competenţa 
necesară de a întreprinde o acţiune în 
privinţa chestiunii aflate în discuţie. Se 
poate avea în vedere o realocare a 
responsabilităţilor, de exemplu, din motive 
legate de economiile de scară sau de gamă, 
de coerenţa la nivelul supravegherii unui 
grup, precum şi de utilizarea optimală a 
competenţelor tehnice existente printre 
autorităţile naţionale de supraveghere. 
Legislaţia Uniunii din acest domeniu poate 
oferi mai multe precizări cu privire la 
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sarcinilor convenite între autorităţile 
naţionale de supraveghere prin toate 
modalităţile adecvate. Ea trebuie să fie 
informată în prealabil cu privire la 
acordurile privind delegările care urmează 
a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz 
dacă este necesar. Autoritatea trebuie să 
centralizeze publicarea unor astfel de 
acorduri pentru a garanta că tuturor părţilor 
implicate li se facilitează accesul la 
informaţii oportune şi transparente cu 
privire la acorduri.

principiile realocării responsabilităţilor 
printr-un acord. Autoritatea ar trebui să 
faciliteze acordurile privind delegarea 
sarcinilor convenite între autorităţile 
naţionale de supraveghere prin toate 
modalităţile adecvate. Ea ar trebui să fie 
informată în prealabil cu privire la 
acordurile privind delegările care urmează 
a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz 
dacă este necesar. Autoritatea ar trebui să 
centralizeze publicarea unor astfel de 
acorduri pentru a garanta că tuturor părţilor 
implicate li se facilitează accesul la 
informaţii oportune şi transparente cu 
privire la acorduri. 

Or. en

Amendamentul 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Delegarea de sarcini şi responsabilităţi 
poate fi un instrument util în funcţionarea 
reţelei autorităţilor de supraveghere în 
vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării şi prin 
aceasta a raţionalizării procesului de 
supraveghere, precum şi a reducerii 
sarcinilor impuse instituţiilor financiare. 
Prezentul regulament trebuie, prin urmare, 
să ofere o bază juridică clară pentru această 
delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă 
efectuarea acestora de către o altă 
autoritate de supraveghere în locul 
autorităţii responsabile, în timp ce 
responsabilitatea deciziilor în materie de 
supraveghere îi revine în continuare 
autorităţii care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităţilor, o autoritate 
naţională de supraveghere delegată trebuie

(23) Delegarea de sarcini şi responsabilităţi 
poate fi un instrument util în funcţionarea 
reţelei autorităţilor de supraveghere în 
vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării şi prin 
aceasta a raţionalizării procesului de 
supraveghere, precum şi a reducerii 
sarcinilor impuse instituţiilor financiare. 
Prezentul regulament ar trebui, prin 
urmare, să ofere o bază juridică clară 
pentru această delegare. Delegarea 
sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de 
către o altă autoritate de supraveghere în 
locul autorităţii responsabile, în timp ce 
responsabilitatea deciziilor în materie de 
supraveghere îi revine în continuare 
autorităţii care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităţilor, o autoritate 
naţională de supraveghere delegată ar 
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să poată decide într-o chestiune de
supraveghere în locul unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere, în numele 
acesteia. Delegaţiile trebuie să respecte 
principiul conform căruia se alocă o 
competenţă de supraveghere unei autorităţi 
de supraveghere care are competenţa 
necesară de a întreprinde o acţiune în 
privinţa chestiunii aflate în discuţie. Se 
poate avea în vedere o realocare a 
responsabilităţilor, de exemplu, din motive 
legate de economiile de scară sau de gamă, 
de coerenţa la nivelul supravegherii unui 
grup, precum şi de utilizarea optimală a 
competenţelor tehnice existente printre 
autorităţile naţionale de supraveghere. 
Legislaţia comunitară în acest domeniu 
poate oferi mai multe precizări cu privire la 
principiile realocării responsabilităţilor 
printr-un acord. Autoritatea trebuie să 
faciliteze acordurile privind delegarea 
sarcinilor convenite între autorităţile 
naţionale de supraveghere prin toate 
modalităţile adecvate. Ea trebuie să fie 
informată în prealabil cu privire la 
acordurile privind delegările care urmează 
a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz 
dacă este necesar. Autoritatea trebuie să 
centralizeze publicarea unor astfel de 
acorduri pentru a garanta că tuturor părţilor 
implicate li se facilitează accesul la 
informaţii oportune şi transparente cu 
privire la acorduri.

trebui să poată decide într-o chestiune de 
supraveghere în locul Autorităţii sau în 
locul unei alte autorităţi naţionale de 
supraveghere, în numele acesteia. 
Delegările ar trebui să respecte principiul 
conform căruia se alocă o competenţă de 
supraveghere unei autorităţi de 
supraveghere care are competenţa necesară 
de a întreprinde o acţiune în privinţa 
chestiunii aflate în discuţie. Se poate avea 
în vedere o realocare a responsabilităţilor, 
de exemplu, din motive legate de 
economiile de scară sau de gamă, de 
coerenţa la nivelul supravegherii unui grup, 
precum şi de utilizarea optimală a 
competenţelor tehnice existente printre 
autorităţile naţionale de supraveghere. 
Legislaţia Uniunii din acest domeniu poate 
oferi mai multe precizări cu privire la 
principiile realocării responsabilităţilor 
printr-un acord. Autoritatea ar trebui să 
faciliteze şi să monitorizeze acordurile 
privind delegarea sarcinilor convenite între 
autorităţile naţionale de supraveghere prin 
toate modalităţile adecvate. Ea ar trebui să 
fie informată în prealabil cu privire la 
acordurile privind delegările care urmează 
a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz 
dacă este necesar. Autoritatea ar trebui să 
centralizeze publicarea unor astfel de 
acorduri pentru a garanta că tuturor părţilor 
implicate li se facilitează accesul la 
informaţii oportune şi transparente cu 
privire la acorduri. Autoritatea ar trebui să 
identifice şi să promulge bune practici 
privind delegarea şi acordurile de delegare.

Or. en

Justificare

Ar trebui înfiinţat un sistem european pentru a reduce la minimum riscurile contribuabililor. 
Această soluţie funcţionează în paralel cu cea instituită în regulamentul bancar.

Amendamentul 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Autoritatea va promova în mod activ 
elaborarea unei reacţii coordonate la nivel 
comunitar în materie de supraveghere, în 
special în cazul unor evoluţii negative 
care ar putea pune în pericol buna 
funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea sistemului 
financiar din Comunitate. Pe lângă dreptul 
său de a lua măsuri în situaţii de urgenţă, 
Autorităţii trebuie, prin urmare, să i se 
încredinţeze o funcţie de coordonare 
generală în cadrul Sistemului european al 
supraveghetorilor financiari. Buna 
circulaţie a tuturor informaţiilor pertinente 
între autorităţile competente trebuie să 
ocupe un loc important în cadrul acţiunilor 
Autorităţii.

(26) Autoritatea ar trebui să promoveze în 
mod activ elaborarea unei reacţii 
coordonate la nivelul Uniunii în materie de 
supraveghere, în special pentru a asigura 
buna funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea sistemului 
financiar din Uniune. Pe lângă dreptul său 
de a lua măsuri în situaţii de urgenţă, 
Autorităţii ar trebui, prin urmare, să i se 
încredinţeze o funcţie de coordonare 
generală. Buna circulaţie a tuturor 
informaţiilor pertinente între autorităţile 
competente ar trebui să ocupe un loc 
important în cadrul acţiunilor Autorităţii.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reflectă mai bine funcţia de coordonare a autorităţilor pentru a 
asigura buna funcţionare a pieţelor financiare.

Amendamentul 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având în vedere globalizarea 
serviciilor financiare şi importanţa sporită a 
standardelor internaţionale, Autoritatea 
trebuie să promoveze dialogul şi 
cooperarea cu autorităţi de supraveghere 
din afara Comunităţii. Ea va respecta pe 

(28) Având în vedere globalizarea 
serviciilor financiare şi importanţa sporită a 
standardelor internaţionale, Autoritatea ar 
trebui să reprezinte Uniunea în dialogul şi 
cooperarea cu autorităţi de supraveghere 
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deplin actualele roluri şi competenţe ale 
Instituţiilor europene în relaţia acestora 
cu autorităţile din afara Comunităţii şi în 
cadrul forumurilor internaţionale.

din afara Uniunii. 

Or. en

Justificare

Uniunea Europeană ar trebui să aibă o reprezentare unică în instituţiile de la nivel mondial.

Amendamentul 182
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având în vedere globalizarea 
serviciilor financiare şi importanţa sporită a 
standardelor internaţionale, Autoritatea 
trebuie să promoveze dialogul şi 
cooperarea cu autorităţi de supraveghere 
din afara Comunităţii. Ea va respecta pe 
deplin actualele roluri şi competenţe ale 
Instituţiilor europene în relaţia acestora cu 
autorităţile din afara Comunităţii şi în 
cadrul forumurilor internaţionale.

(28) Având în vedere globalizarea 
serviciilor financiare şi importanţa sporită a 
standardelor internaţionale, Autoritatea ar 
trebui să promoveze dialogul şi cooperarea 
cu autorităţi de supraveghere din afara 
Uniunii. Ea ar trebui să respecte pe deplin 
actualele roluri şi competenţe ale statelor 
membre şi ale instituţiilor europene în 
relaţia acestora cu autorităţile din afara 
Uniunii şi în cadrul forumurilor 
internaţionale.

Or. en

Amendamentul 183
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) În ceea ce priveşte autorităţile de 
supraveghere din colegiile autorităţilor de 
supraveghere, Autoritatea determină şi 
colectează, după caz, toate informaţiile 
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utile provenind de la autorităţile 
competente. În plus, Autoritatea ţine pe 
deplin seama de aranjamentele existente 
între autorităţile naţionale competente şi 
autorităţile de supraveghere din ţări terţe, 
având în vedere principalele grupuri de 
gestionare a crizelor din colegiile 
internaţionale care au acces deplin la 
informaţii. Autoritatea ar trebui să fie 
membră a grupurilor de gestionare a 
crizei.

Or. en

Amendamentul 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Colaborarea strânsă între Autoritate şi 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice este esenţială pentru o 
funcţionare pe deplin eficientă a acestuia 
din urmă şi pentru a garanta că 
avertismentelor şi recomandărilor sale li 
se dă curs. Autoritatea trebuie să pună la 
dispoziţia Comitetului european pentru 
riscuri sistemice orice informaţii 
pertinente. Datele aferente 
întreprinderilor individuale trebuie 
furnizate în urma unei cereri motivate. 
Autoritatea trebuie să dea curs 
avertismentelor sau recomandărilor pe care 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice i le adresează sau le adresează 
unei autorităţi naţionale de supraveghere.

(31) Colaborarea strânsă dintre Autoritate 
şi Comitetul european pentru riscuri 
sistemice este esenţială pentru o 
funcţionare pe deplin eficientă a acestuia 
din urmă şi pentru a garanta că li se dă curs 
avertismentelor şi recomandărilor sale. 
Autoritatea şi Comitetul european pentru 
riscuri sistemice ar trebui să partajeze 
orice informaţii pertinente. Autoritatea ar 
trebui să dea curs avertismentelor sau 
recomandărilor pe care Comitetul european 
pentru riscuri sistemice i le adresează sau 
le adresează unei autorităţi naţionale de 
supraveghere.

Or. de
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Amendamentul 185
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Atunci când este necesar, Autoritatea
trebuie să consulte părţile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări şi 
recomandări şi să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observaţii cu privire la măsurile propuse.
Din motive de eficienţă, trebuie înfiinţat în 
acest scop un Grup al părţilor interesate
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi
al fondurilor de pensii ocupaţionale, care 
să reprezinte în proporţii egale firmele
comunitare de asigurări şi reasigurări,
precum şi fondurile de pensii ocupaţionale
(inclusiv, după caz, investitori instituţionali 
şi alte instituţii financiare care folosesc 
servicii financiare) angajaţii acestora, 
precum şi consumatorii sau alţi utilizatori 
cu amănuntul ai serviciilor de asigurări, 
reasigurări şi de pensii ocupaţionale, 
inclusiv IMM-urile. Grupul părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale trebuie să funcţioneze în mod 
activ ca o interfaţă cu alte grupuri de 
utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înfiinţate de Comisie sau de 
legislaţia comunitară.

(32) Atunci când este necesar, Autoritatea
ar trebui să consulte părţile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări şi 
recomandări şi să le ofere acestora o 
oportunitate rezonabilă de a formula 
observaţii cu privire la măsurile propuse.
Din motive de eficienţă, ar trebui 
înfiinţate în acest scop două grupuri ale
părţilor interesate – unul în domeniul
asigurărilor şi reasigurărilor şi unul în 
domeniul fondurilor de pensii 
ocupaţionale, primul reprezentând în 
proporţii echilibrate firmele de asigurări şi 
reasigurări din Uniune, iar celălalt 
reprezentând fondurile de pensii 
ocupaţionale (inclusiv, după caz, investitori 
instituţionali şi alte instituţii financiare care 
folosesc servicii financiare) angajaţii 
acestora, precum şi consumatorii sau alţi 
utilizatori cu amănuntul ai serviciilor de 
asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale, inclusiv IMM-urile. Aceste 
grupuri ale părţilor interesate ar trebui să 
funcţioneze în mod activ ca o interfaţă cu 
alte grupuri de utilizatori din domeniul 
serviciilor financiare înfiinţate de Comisie 
sau de legislaţia Uniunii.  

Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de diferenţele fundamentale dintre asigurători şi fondurile de pensii 
ocupaţionale, Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se separă în: (i) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi reasigurărilor şi (ii) Grupul părţilor interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale. 
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Amendamentul 186
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Atunci când este necesar, Autoritatea
trebuie să consulte părţile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări şi 
recomandări şi să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula
observaţii cu privire la măsurile propuse.
Din motive de eficienţă, trebuie înfiinţat în 
acest scop un Grup al părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale, care să 
reprezinte în proporţii egale firmele
comunitare de asigurări şi reasigurări, 
precum şi fondurile de pensii ocupaţionale
(inclusiv, după caz, investitori instituţionali 
şi alte instituţii financiare care folosesc 
servicii financiare) angajaţii acestora, 
precum şi consumatorii sau alţi utilizatori 
cu amănuntul ai serviciilor de asigurări, 
reasigurări şi de pensii ocupaţionale, 
inclusiv IMM-urile. Grupul părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale trebuie să funcţioneze în mod 
activ ca o interfaţă cu alte grupuri de 
utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înfiinţate de Comisie sau de 
legislaţia comunitară.

(32) Autoritatea ar trebui să consulte
părţile interesate cu privire la standarde 
tehnice, orientări şi recomandări şi să le 
ofere acestora o oportunitate rezonabilă de 
a formula observaţii cu privire la măsurile 
propuse. Înainte de a adopta proiecte de 
standarde tehnice, orientări şi 
recomandări, Autoritatea ar trebui să 
realizeze o evaluare de impact pentru a 
asigura respectarea bunelor practici 
pentru o reglementare de înaltă calitate.  
Pentru a asigura o asistenţă externă 
eficace, ar trebui înfiinţat un Grup al 
părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale, care să reprezinte în 
proporţii adecvate firmele de asigurări şi 
reasigurări şi intermediarii de asigurări 
din Uniune, precum şi fondurile de pensii 
ocupaţionale (inclusiv, după caz, investitori 
instituţionali şi alte instituţii financiare care 
folosesc servicii financiare), sindicatele, 
mediile academice şi consumatorii sau alţi 
utilizatori cu amănuntul ai serviciilor de 
asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale ar trebui să 
funcţioneze în mod activ ca o interfaţă cu 
alte grupuri de utilizatori din domeniul 
serviciilor financiare înfiinţate de Comisie 
sau de legislaţia UE.

Or. en
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Justificare

Reprezentarea diverselor părţi interesate ar trebui să fie mai degrabă adecvată sarcinilor cu 
care se confruntă grupul, decât echilibrată.

Amendamentul 187
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Atunci când este necesar, Autoritatea
trebuie să consulte părţile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări şi 
recomandări şi să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observaţii cu privire la măsurile propuse.
Din motive de eficienţă, trebuie înfiinţat în 
acest scop un Grup al părţilor interesate
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi
al fondurilor de pensii ocupaţionale, care 
să reprezinte în proporţii egale firmele
comunitare de asigurări şi reasigurări, 
precum şi fondurile de pensii ocupaţionale
(inclusiv, după caz, investitori instituţionali 
şi alte instituţii financiare care folosesc 
servicii financiare) angajaţii acestora, 
precum şi consumatorii sau alţi utilizatori 
cu amănuntul ai serviciilor de asigurări, 
reasigurări şi de pensii ocupaţionale, 
inclusiv IMM-urile. Grupul părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale trebuie să funcţioneze în mod 
activ ca o interfaţă cu alte grupuri de 
utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înfiinţate de Comisie sau de 
legislaţia comunitară.

(32) Atunci când este necesar, Autoritatea
ar trebui să consulte părţile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări şi 
recomandări şi să le ofere acestora o 
oportunitate rezonabilă de a formula 
observaţii cu privire la măsurile propuse.
În acest scop, autoritatea ar trebui să 
instituie proceduri transparente. Din 
motive de eficienţă, ar trebui înfiinţate în 
acest scop două grupuri ale părţilor 
interesate – unul în domeniul asigurărilor
şi reasigurărilor şi unul în domeniul
fondurilor de pensii ocupaţionale, care să 
reprezinte în proporţii echilibrate firmele 
de asigurări şi reasigurări din Uniune, 
precum şi instituţiile care furnizează
pensii ocupaţionale (inclusiv, după caz, 
investitori instituţionali şi alte instituţii 
financiare care folosesc servicii financiare) 
angajaţii acestora, precum şi consumatorii 
sau alţi utilizatori cu amănuntul ai 
serviciilor de asigurări, reasigurări şi de 
pensii ocupaţionale, inclusiv IMM-urile.
Aceste grupuri ale părţilor interesate ar 
trebui să funcţioneze în mod activ ca o 
interfaţă cu alte grupuri de utilizatori din 
domeniul serviciilor financiare înfiinţate de 
Comisie sau de legislaţia Uniunii.
Grupurile părţilor interesate ar trebui să 
îşi coordoneze activităţile atunci când este 
cazul.

Or. en
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Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Amendamentul 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Atunci când este necesar, Autoritatea 
trebuie să consulte părţile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări şi 
recomandări şi să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observaţii cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficienţă, trebuie înfiinţat în 
acest scop un Grup al părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale, care să 
reprezinte în proporţii egale firmele 
comunitare de asigurări şi reasigurări, 
precum şi fondurile de pensii ocupaţionale 
(inclusiv, după caz, investitori instituţionali 
şi alte instituţii financiare care folosesc 
servicii financiare) angajaţii acestora, 
precum şi consumatorii sau alţi utilizatori 
cu amănuntul ai serviciilor de asigurări, 
reasigurări şi de pensii ocupaţionale, 
inclusiv IMM-urile. Grupul părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale trebuie să funcţioneze în mod 
activ ca o interfaţă cu alte grupuri de 
utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înfiinţate de Comisie sau de 
legislaţia comunitară.

(32) Autoritatea ar trebui să permită 
consultarea tuturor părţilor interesate cu 
privire la întreaga activitate a Autorităţii
şi să le ofere acestora o oportunitate
rezonabilă de a formula observaţii cu 
privire la măsurile propuse. Din motive de 
eficienţă, ar trebui înfiinţat în acest scop 
un Grup al părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale, care să reprezinte în 
proporţii echilibrate firmele de asigurări şi 
reasigurări din Uniune, precum şi 
fondurile de pensii ocupaţionale (inclusiv, 
după caz, investitori instituţionali şi alte 
instituţii financiare care folosesc servicii 
financiare) angajaţii acestora, precum şi 
consumatorii sau alţi utilizatori cu 
amănuntul ai serviciilor de asigurări, 
reasigurări şi de pensii ocupaţionale, 
inclusiv IMM-urile. Grupul părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale ar trebui să funcţioneze în 
mod activ ca o interfaţă cu alte grupuri de 
utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înfiinţate de Comisie sau de 
legislaţia Uniunii.
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Justificare

Grupul părţilor interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a fi consultat cu privire la 
întreaga activitate a Autorităţii pe care o consideră relevantă. Părţile interesate care fac 
parte din grup ar trebui să decidă dacă doresc sau nu să fie consultate.

Amendamentul 189
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre au o responsabilitate 
centrală în procesul de menţinere a 
stabilităţii financiare în cadrul gestionării 
crizelor, în special în ceea ce priveşte 
stabilizarea şi redresarea participanţilor 
vulnerabili la pieţele financiare. Măsurile 
luate de Autoritate în situaţii de urgenţă
sau de dezacorduri, care afectează 
stabilitatea unui participant la pieţele 
financiare nu trebuie să afecteze 
responsabilităţile fiscale ale statelor 
membre. Trebuie înfiinţat un mecanism 
prin care statele membre pot să invoce 
această măsură de salvgardare şi să 
înainteze în ultimă instanţă cazul 
Consiliului în vederea obţinerii unei 
decizii. Este oportun să i se confere 
Consiliului un rol în acest caz, date fiind 
responsabilităţile specifice ale statelor 
membre în acest sens.

(33) Statele membre au o responsabilitate 
centrală în procesul de menţinere a 
stabilităţii financiare în cadrul gestionării 
crizelor, în special în ceea ce priveşte 
stabilizarea şi redresarea participanţilor 
vulnerabili la pieţele financiare. Măsurile 
luate de Autoritate în situaţii de urgenţă 
care afectează stabilitatea unui participant 
la pieţele financiare nu ar trebui să 
afecteze responsabilităţile fiscale ale 
statelor membre. Ar trebui înfiinţat un 
mecanism prin care statele membre pot să 
invoce această măsură de salvgardare.

Or. en

Justificare

Drept consecinţă a amendamentelor depuse la articolul 23 pentru a limita clauza de 
salvgardare.
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Amendamentul 190
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea
trebuie să consulte părţile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări şi 
recomandări şi să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observaţii cu privire la măsurile propuse.
Din motive de eficienţă, trebuie înfiinţat în 
acest scop un Grup al părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale, care să 
reprezinte în proporţii egale firmele
comunitare de asigurări şi reasigurări, 
precum şi fondurile de pensii ocupaţionale
(inclusiv, după caz, investitori instituţionali 
şi alte instituţii financiare care folosesc 
servicii financiare) angajaţii acestora, 
precum şi consumatorii sau alţi utilizatori 
cu amănuntul ai serviciilor de asigurări, 
reasigurări şi de pensii ocupaţionale, 
inclusiv IMM-urile. Grupul părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale trebuie să funcţioneze în mod 
activ ca o interfaţă cu alte grupuri de 
utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înfiinţate de Comisie sau de 
legislaţia comunitară.

(33) Atunci când este necesar, 
Autoritatea ar trebui să consulte părţile 
interesate cu privire la standarde tehnice, 
orientări şi recomandări şi să le ofere 
acestora o posibilitate rezonabilă de a 
formula observaţii cu privire la măsurile 
propuse. Din motive de eficienţă, ar trebui
înfiinţat în acest scop un Grup al părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale, care să reprezinte firmele de 
asigurări şi reasigurări din Uniune, precum 
şi fondurile de pensii ocupaţionale
(inclusiv, după caz, investitori instituţionali 
şi alte instituţii financiare care folosesc 
servicii financiare) angajaţii acestora, 
precum şi consumatorii sau alţi utilizatori 
cu amănuntul ai serviciilor de asigurări, 
reasigurări şi de pensii ocupaţionale, 
inclusiv IMM-urile. Grupul părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale ar trebui să fie format din cel 
puţin 15 reprezentanţi ai consumatorilor 
şi utilizatorilor finali, 5 reprezentanţi 
independenţi de vârf din mediul academic 
şi 10 reprezentanţi şi angajaţi ai 
sectorului. Grupul părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale ar 
trebui să funcţioneze în mod activ ca o 
interfaţă cu alte grupuri de utilizatori din 
domeniul serviciilor financiare înfiinţate de 
Comisie sau de legislaţia Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Comparativ cu reprezentanţii 
sectorului, care dispun de fonduri şi 
relaţii adecvate, organizaţiile nelucrative 
sunt marginalizate în dezbaterea privind 
viitorul serviciilor financiare şi în 
procesul decizional aferent. Acest 
dezavantaj trebuie să fie compensat 
printr-o finanţare adecvată a 
reprezentanţilor lor în Grupul părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale.

Or. en

Amendamentul 192
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Un preşedinte cu normă întreagă, ales 
de consiliul de supraveghere printr-un 
concurs deschis, trebuie să reprezinte 
Autoritatea. Gestionarea Autorităţii trebuie 
lăsată în seama unui director executiv, care 
trebuie să aibă dreptul de a participa la 
întrunirile consiliului de supraveghere şi 
ale consiliului de administraţie fără drept 
de vot.

(37) Un preşedinte cu normă întreagă,
numit de Parlamentul European în urma 
unei proceduri deschide de selecţie 
gestionate de consiliul de supraveghere, ar 
trebui să reprezinte Autoritatea. 
Gestionarea Autorităţii ar trebui 
încredinţată unui director executiv care ar 
trebui să aibă dreptul de a participa la 
întrunirile consiliului de supraveghere şi 
ale consiliului de administraţie fără drept 
de vot.

Or. en
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Amendamentul 193
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Un preşedinte cu normă întreagă, ales 
de consiliul de supraveghere printr-un 
concurs deschis, trebuie să reprezinte 
Autoritatea. Gestionarea Autorităţii trebuie 
lăsată în seama unui director executiv, care 
trebuie să aibă dreptul de a participa la 
întrunirile consiliului de supraveghere şi 
ale consiliului de administraţie fără drept 
de vot.

(37) Un preşedinte cu normă întreagă, ales 
de Parlamentul European din lista 
candidaţilor potenţiali întocmită de 
consiliul de supraveghere, ar trebui să 
reprezinte Autoritatea. Gestionarea 
Autorităţii ar trebui încredinţată unui 
director executiv care ar trebui să aibă 
dreptul de a participa la întrunirile 
consiliului de supraveghere şi ale 
consiliului de administraţie fără drept de 
vot.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze că sarcina de a selecta persoanele cele mai calificate pentru a 
îndeplini rolul de preşedinte este încredinţată celor care au cele mai multe cunoştinţe în 
domeniul supravegherii la nivel naţional – autorităţile naţionale de supraveghere. Astfel se 
elimină orice subiectivism politic care ar putea interveni în cazul în care lista candidaţilor 
potenţiali ar fi întocmită de una dintre instituţiile europene.

Amendamentul 194
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin 
autonomă şi independentă, trebuie să i se 
acorde acesteia un buget autonom cu 
venituri provenind în special din contribuţii 
obligatorii din partea autorităţilor naţionale 
de supraveghere şi din bugetul general al 
Uniunii Europene. În ceea ce priveşte 

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin 
autonomă şi independentă, ar trebui să i se 
acorde un buget autonom cu venituri 
provenind în special din contribuţii 
obligatorii din partea autorităţilor naţionale 
de supraveghere, din bugetul general al 
Uniunii Europene şi din eventualele taxe 
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contribuţia comunitară, trebuie să se 
aplice procedura bugetară comunitară. 
Auditarea conturilor trebuie efectuată de 
Curtea de Conturi.

directe plătite de instituţiile financiare. În 
ceea ce priveşte contribuţia Uniunii, ar 
trebui să se aplice procedura bugetară a 
Uniunii. Auditarea conturilor ar trebui să 
fie efectuată de Curtea de Conturi.

Or. en

Amendamentul 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament înfiinţează 
Autoritatea europeană pentru asigurări şi 
pensii ocupaţionale („Autoritatea”).

(1) Prezentul regulament înfiinţează 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(asigurări şi pensii ocupaţionale)
(„Autoritatea”).

Or. en

Justificare

Pentru consecvenţă cu rapoartele privind CERS, autoritatea bancară, autoritatea pentru 
titluri de valoare şi autoritatea pentru pieţe, pentru a da o imagine omogenă şi coerentă 
sistemului european de supraveghere.

Amendamentul 196
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament înfiinţează 
Autoritatea europeană pentru asigurări şi 
pensii ocupaţionale („Autoritatea”).

(1) Prezentul regulament înfiinţează 
Autoritatea europeană de supraveghere
pentru asigurări şi pensii ocupaţionale 
(„Autoritatea”).

Or. en
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Amendamentul 197
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea acţionează în cadrul 
domeniului de aplicare al 
Directivei 64/225/CEE, 
Directivei 73/239/CEE, Directivei 
73/240/CEE, Directivei 76/580/CEE, 
Directivei 78/473/CEE, Directivei 
84/641/CEE, Directivei 87/344/CEE, 
Directivei 88/357/CEE, Directivei 
92/49/CEE, Directivei 98/78/CE, 
Directivei 2001/17/CE, Directivei 
2002/83/CE, Directivei 2002/92/CE, 
Directivei 2003/41/CE, Directivei 
2002/87/CE, Directivei 2005/68/CE, 
Directivei 2007/44/CE, Directivei 
2005/60/CE, Directivei 2002/65/CE, 
precum şi al tuturor directivelor, 
regulamentelor şi deciziilor bazate pe 
aceste acte şi al oricăror alte acte 
comunitare care conferă sarcini Autorităţii.

(2) Autoritatea acţionează în cadrul 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament şi al Directivei 64/225/CEE, 
Directivei 73/239/CEE, Directivei 
73/240/CEE, Directivei 76/580/CEE, 
Directivei 78/473/CEE, Directivei 
84/641/CEE, Directivei 87/344/CEE, 
Directivei 88/357/CEE, Directivei 
92/49/CEE, Directivei 98/78/CE, 
Directivei 2001/17/CE, Directivei 
2002/83/CE, Directivei 2002/92/CE, 
Directivei 2003/41/CE, Directivei 
2002/87/CE, Directivei 2005/68/CE, 
Directivei 2007/44/CE, Directivei 
2005/60/CE, Directivei 2002/65/CE, 
precum şi al tuturor directivelor, 
regulamentelor şi deciziilor bazate pe 
aceste acte şi al oricăror alte acte adoptate 
la nivelul Uniunii care conferă sarcini 
Autorităţii.

Or. en

Amendamentul 198
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dispoziţiile prezentului regulament nu 
aduc atingere prerogativelor Comisiei, în 
special celor stabilite prin articolul 226 din 
tratat referitoare la garantarea respectării 
legislaţiei comunitare.

(3) Dispoziţiile prezentului regulament nu 
aduc atingere prerogativelor Comisiei, în 
special celor stabilite prin articolul 258 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene referitoare la garantarea 
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respectării legislaţiei Uniunii.

Or. en

Amendamentul 199
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorităţii este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătăţirea funcţionării 
pieţei interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere, (ii) protecţia 
deponenţilor şi a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrităţii, eficienţei şi a bunei 
funcţionări a pieţelor financiare, (iv) 
protejarea stabilităţii sistemului financiar şi
(v) consolidarea coordinării internaţionale 
în domeniul supravegherii.  În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente şi efective a 
legislaţiei comunitare menţionate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergenţa în materie de supraveghere şi
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei.

(4) Autoritatea promovează stabilitatea 
financiară şi o piaţă financiară puternică 
la nivelul Uniunii, cu obiectivul de a 
contribui la: (i) îmbunătăţirea funcţionării
şi competitivităţii pieţei interne prin 
incluziune financiară şi asigurarea unor 
condiţii de concurenţă echitabile,
prevenirea şi corectarea riscurilor 
sistemice şi transfrontaliere, inclusiv 
printr-un nivel ridicat, eficient şi 
consecvent de reglementare şi 
supraveghere europeană, (ii) protecţia 
deponenţilor şi a investitorilor şi a altor 
părţi interesate, precum şi a finanţelor 
publice (iii) asigurarea integrităţii,
transparenţei, eficienţei şi a bunei 
funcţionări a pieţelor financiare şi a 
interacţiunii lor durabile cu economia 
reală, (iv) reducerea caracterului 
prociclic al finanţelor şi, în general,
protejarea stabilităţii sistemului financiar
pe termen scurt, mediu şi lung, (v)
promovarea unei aplicări fără dificultăţi a 
politicii monetare pe pieţe, precum şi 
controlul asupra depozitelor bancare şi a 
fondurilor instituţionale, (vi) realizarea 
obiectivelor zonei euro şi (vii) consolidarea
coordonării şi cooperării internaţionale în 
domeniul supravegherii, creşterea 
competitivităţii la nivel mondial şi 
sprijinirea dezvoltării financiare a 
economiilor mai puţin avansate. În acest 
scop, Autoritatea contribuie la garantarea
armonizării şi aplicării consecvente, 



AM\808172RO.doc 41/84 PE439.455v01-00

RO

eficiente şi eficace a legislaţiei Uniunii
menţionate anterior la articolul 1 alineatul
(2), favorizând integrarea şi convergenţa 
în materie de supraveghere, furnizând 
avize Parlamentului European, Consiliului 
şi Comisiei şi realizând analize economice 
ale pieţelor pentru a promova îndeplinirea 
obiectivelor Autorităţii.

Or. en

Amendamentul 200
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorităţii este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătăţirea funcţionării 
pieţei interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere, (ii) protecţia 
deponenţilor şi a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrităţii, eficienţei şi a bunei 
funcţionări a pieţelor financiare, (iv) 
protejarea stabilităţii sistemului financiar şi 
(v) consolidarea coordonării internaţionale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente şi efective a 
legislaţiei comunitare menţionate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergenţa în materie de supraveghere şi 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei.

(4) Obiectivul Autorităţii este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătăţirea funcţionării 
pieţei interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere, (ia) 
prevenirea arbitrajului de reglementare şi 
a concurenţei nejustificate între statele 
membre în ceea ce priveşte rigiditatea 
supravegherii şi aplicării reglementărilor, 
(ii) protecţia deponenţilor şi a 
investitorilor, (iii) asigurarea integrităţii, 
eficienţei şi a bunei funcţionări a pieţelor 
financiare, (iv) protejarea stabilităţii 
sistemului financiar, (v) consolidarea 
coordonării internaţionale în domeniul 
supravegherii şi (vi) elaborarea unor 
metodologii comune pentru evaluarea 
efectelor produse de caracteristicile 
produselor şi de procesul de distribuţie 
asupra poziţiei financiare a instituţiilor şi 
asupra protecţiei consumatorilor, cu 
scopul de a contribui la asigurarea unui 
mediu concurenţial echitabil. În acest 
scop, Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente şi eficace a 
legislaţiei Uniunii menţionate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
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convergenţa în materie de supraveghere şi 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei.

Or. en

Amendamentul 201
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorităţii este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătăţirea funcţionării 
pieţei interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere, (ii) 
protejarea asiguraţilor şi a altor 
beneficiari, (iii) garantarea integrităţii, 
eficienţei şi a bunei funcţionări a pieţelor 
financiare, (iv) protejarea stabilităţii 
sistemului financiar şi (v) consolidarea 
coordonării internaţionale în domeniul 
supravegherii. În acest scop, Autoritatea va 
contribui la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente şi efective a 
legislaţiei comunitare menţionate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergenţa în materie de supraveghere şi
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei.

(4) Obiectivul Autorităţii este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătăţirea funcţionării 
pieţei interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere, (ii) 
protejarea titularilor de poliţe şi a altor 
beneficiari, (iii) garantarea integrităţii, 
eficienţei şi a bunei funcţionări a pieţelor 
financiare, (iv) protejarea stabilităţii 
sistemului financiar, (v) consolidarea 
coordonării internaţionale în domeniul 
supravegherii, ţinând totodată seama de 
necesitatea de a spori concurenţa şi 
inovarea în cadrul pieţei interne şi de a 
garanta competitivitatea pe plan mondial, 
şi (vi) prevenirea arbitrajului de 
reglementare şi asigurarea unor condiţii 
de concurenţă echitabile. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente şi eficace a 
legislaţiei UE menţionate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergenţa în materie de supraveghere,
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei şi realizând analize 
economice ale pieţelor pentru a promova 
îndeplinirea obiectivelor Autorităţii.
Autoritatea ţine seama de standardele şi 
practicile convenite la nivel internaţional.

Or. en
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Justificare

Autoritatea ar trebui să ţină seama de cele mai bune standarde şi practici la nivel 
internaţional.

Amendamentul 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorităţii este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătăţirea funcţionării 
pieţei interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere, (ii) 
protejarea asiguraţilor şi a altor beneficiari, 
(iii) garantarea integrităţii, eficienţei şi a 
bunei funcţionări a pieţelor financiare, (iv) 
protejarea stabilităţii sistemului financiar şi 
(v) consolidarea coordonării internaţionale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente şi efective a 
legislaţiei comunitare menţionate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergenţa în materie de supraveghere şi 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei.

(4) Obiectivul Autorităţii este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătăţirea funcţionării 
pieţei interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere, (ii) 
protejarea asiguraţilor şi a altor beneficiari, 
(iii) garantarea integrităţii, eficienţei şi a 
bunei funcţionări a pieţelor financiare, (iv) 
protejarea stabilităţii sistemului financiar, 
(v) consolidarea coordonării internaţionale 
în domeniul supravegherii şi (vi) 
prevenirea arbitrajului de reglementare. 
În acest scop, Autoritatea contribuie la 
garantarea aplicării consecvente, eficiente 
şi eficace a legislaţiei Uniunii menţionate 
anterior la articolul 1 alineatul (2), 
favorizând convergenţa în materie de 
supraveghere şi furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei.

Or. en

Justificare

(vi) nu necesită explicaţii.
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Amendamentul 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorităţii este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătăţirea funcţionării 
pieţei interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere, (ii) 
protejarea asiguraţilor şi a altor beneficiari,
(iii) garantarea integrităţii, eficienţei şi a 
bunei funcţionări a pieţelor financiare, (iv) 
protejarea stabilităţii sistemului financiar şi 
(v) consolidarea coordonării internaţionale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente şi efective a 
legislaţiei comunitare menţionate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergenţa în materie de supraveghere şi 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei.

(4) Obiectivul Autorităţii este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătăţirea funcţionării 
pieţei interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere, (ii) 
protejarea asiguraţilor şi a altor beneficiari,
(iii) garantarea integrităţii, eficienţei şi a 
bunei funcţionări a pieţelor financiare, (iv) 
protejarea stabilităţii sistemului financiar, 
(v) consolidarea coordonării internaţionale 
în domeniul supravegherii şi (vi) 
elaborarea unor metodologii comune 
pentru evaluarea efectelor produse de 
caracteristicile produselor şi de procesele 
de distribuţie asupra poziţiei financiare a 
instituţiilor şi asupra protecţiei clienţilor, 
cu scopul de a contribui la asigurarea 
unor condiţii de concurenţă echitabile. În 
acest scop, Autoritatea contribuie la 
garantarea aplicării consecvente, eficiente 
şi eficace a legislaţiei Uniunii menţionate 
anterior la articolul 1 alineatul (2), 
favorizând convergenţa în materie de 
supraveghere şi furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei.

Or. en

Justificare

 (vii): având în vedere experienţele din 2008-2009, este necesar să se efectueze, la nivel 
comunitar, pe baza unor metodologii comune, exerciţii de simulare a crizelor, inclusiv 
evaluări ale impactului asupra clienţilor, creând astfel condiţii de concurenţă loială pentru 
cazurile în care se examinează posibilitatea unor acţiuni de salvare.  

Amendamentul 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea face parte din Sistemul 
european al supraveghetorilor financiari, 
prescurtat în continuare „SESF”, care va 
funcţiona ca o reţea de autorităţi de 
supraveghere, după cum se precizează la 
articolul 39.

eliminat

Or. en

Justificare

În scopul asigurării coerenţei textului, acest alineat este inclus la articolul 1a (nou).

Amendamentul 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

În scopul asigurării coerenţei textului, acest alineat este inclus la articolul 1a (nou).
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Amendamentul 206
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6a (nou)

Tex ul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt 
atribuite de prezentul regulament, 
Autoritatea acţionează independent şi 
obiectiv, singurul interes urmărit fiind 
acela al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Este important să fie protejată independenţa acţiunilor AES în materie de reglementare şi 
supraveghere, precum şi independenţa instituţională şi financiară a acesteia. Prin urmare, se 
propune introducerea unei dispoziţii clare privind independenţa AES în cuprinsul 
regulamentelor. Această dispoziţie ar completa alte dispoziţii din cadrul regulamentelor, care 
se axează, printre altele, pe independenţa preşedintelui AES.

Amendamentul 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Sistemul european de supraveghere 

financiară
(1) Autoritatea face parte din Sistemul 
european de supraveghere financiară, al 
cărui obiectiv principal este acela de a 
asigura aplicarea corespunzătoare a 
normelor aplicabile sectorului financiar, 
pentru a menţine stabilitatea financiară şi 
a asigura, în acest mod, încrederea în 
întregul sistem financiar şi o protecţie 
suficientă pentru clienţii serviciilor 
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financiare.
(2) Sistemul european de supraveghere 
financiară cuprinde următoarele:
(a) Comitetul european pentru riscuri 
sistemice înfiinţat prin Regulamentul 
(UE) nr. …/… [CERS];
(b) Autoritatea europeană de 
supraveghere (valori mobiliare şi pieţe) 
înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. 
…/… [AEVMP]; 
(c) Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar) înfiinţată 
prin Regulamentul (UE) nr. .../… 2010 
[ABE]; 
(d) Autoritatea; 
(e) Autoritatea europeană de 
supraveghere (Comitetul comun) 
prevăzută la articolul 40;
(f) autorităţile din statele membre 
menţionate la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [AEVMP], 
Regulamentul (UE) nr. …/2009 [AEAPO] 
şi Regulamentul (UE) nr. .../... [ABE];
(g) Comisia, în ceea ce priveşte 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolele 7 şi 9.
(3) Autoritatea cooperează îndeaproape şi 
în mod regulat, garantează consecvenţa 
transsectorială a activităţii şi ajunge la 
poziţii comune în domeniul supravegherii 
conglomeratelor financiare şi în alte 
chestiuni transsectoriale cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice, precum 
şi cu Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar) şi cu 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(valori mobiliare şi pieţe) prin intermediul 
Autorităţii europene de supraveghere 
(Comitetul comun), menţionată la 
articolul 40.
(4) În conformitate cu principiul 
cooperării loiale, conform articolului 13 
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
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Europeană, părţile la SESF cooperează, 
cu încredere şi deplin respect reciproc în 
special pentru a asigura circulaţia între 
ele a unor informaţii pertinente şi fiabile.

Or. en

Justificare

Sistemul european de supraveghere financiară ar trebui să fie omogen şi nu doar un 
amalgam de autorităţi diferite şi necoordonate. Ar trebui asigurată o cooperare strânsă.

Amendamentul 208
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Sistemul european de supraveghere 

financiară
(1) Autoritatea face parte din Sistemul 
european de supraveghere financiară 
(SESF), care funcţionează ca o reţea 
integrată de autorităţi de supraveghere ce 
reuneşte toate autorităţile de la nivelul 
statelor membre şi al Uniunii Europene 
care deţin competenţe în domeniul 
supravegherii financiare, conform 
legislaţiei Uniunii. Principalul obiectiv al 
SESF este de a asigura o supraveghere 
temeinică şi consecventă la nivel 
european a instituţiilor financiare, astfel 
încât să asigure încrederea în sistemul 
financiar, să sprijine creşterea economică 
durabilă pe plan european şi să servească 
intereselor întreprinderilor şi ale 
cetăţenilor.
(2) SESF cuprinde următoarele elemente:
(a) Comitetul european pentru riscuri 
sistemice înfiinţat prin Regulamentul 
(UE) nr. …/… [CERS];



AM\808172RO.doc 49/84 PE439.455v01-00

RO

(b) Autoritatea europeană de 
supraveghere (valori mobiliare şi pieţe) 
înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. 
…/… [AEVMP];
(c) Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar) înfiinţată 
prin Regulamentul (UE) nr. .../… 2010 
[ABE];
(d) Autoritatea;
(e) Comitetul comun al autorităţilor 
europene de supraveghere (CCAES), 
prevăzut la articolul 40;
(f) autorităţile din statele membre 
menţionate la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [AEVMP], 
Regulamentul (UE) nr. …/2009 [AEAPO] 
şi Regulamentul (UE) nr. .../... [ABE];
(g) Comisia, în ceea ce priveşte 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolele 7 şi 9.
(3) Toate părţile la SESF cooperează 
îndeaproape, cu încredere şi deplin 
respect reciproc, în conformitate cu 
principiul cooperării loiale, în temeiul 
articolului 13 alineatul (2) din Tratatul 
UE. 
(4) Toate instituţiile financiare se supun 
actelor juridice obligatorii din cadrul 
legislaţiei europene şi supravegherii 
autorităţilor competente ce fac parte din 
SESF. 
(5) SESF nu exclude exercitarea unor 
competenţe de supraveghere pe plan 
naţional de către autorităţile competente 
în conformitate cu actele juridice 
obligatorii din cadrul legislaţiei europene 
şi cu principiile prudenţiale internaţionale 
privind supravegherea bancară.
(6) Numai autorităţile de supraveghere 
care sunt incluse în SESF au dreptul să 
supravegheze instituţiile financiare din 
Uniune.

Or. en
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Amendamentul 209
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „instituţii financiare” înseamnă 
întreprinderi de asigurare în sensul 
definiţiei din Directiva 98/78/CE, 
întreprinderi de reasigurare în sensul 
definiţiei din Directiva 2005/68/CE, 
instituţii pentru furnizarea de pensii 
ocupaţionale în sensul definiţiei din 
Directiva 2003/41/CE şi conglomerate 
financiare în sensul definiţiei din 
Directiva 2002/87/CE.

1. „instituţii financiare” înseamnă 
întreprinderile a căror activitate 
principală este constituirea de depozite, 
acordarea de credite, furnizarea de 
servicii de asigurare sau de alte servicii 
financiare clienţilor sau membrilor lor 
sau realizarea de investiţii financiare sau 
de activităţi de tranzacţionare în nume 
propriu, precum şi alte întreprinderi sau 
entităţi care îşi desfăşoară activitatea în 
Uniunea Europeană şi a căror activitate 
este de natură similară, chiar dacă nu 
lucrează direct cu publicul larg;

Or. en

Amendamentul 210
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „risc sistemic” înseamnă riscul de 
perturbare a serviciilor financiare care 
este cauzat de o disfuncţionalitate 
importantă a întregului sistem financiar 
sau a unei părţi a acestuia şi care are 
potenţialul de a produce consecinţe 
negative grave asupra economiei reale. În 
acest context, toate tipurile de instituţii, 
intermediari, pieţe, infrastructuri şi 
instrumente financiare pot avea o 
importanţă sistemică.
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Or. en

Amendamentul 211
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „risc transfrontalier” înseamnă riscul 
cauzat de dezechilibre economice sau 
disfuncţionalităţi financiare în toată 
Uniunea Europeană sau în anumite părţi 
ale acesteia care pot avea consecinţe 
negative semnificative asupra 
tranzacţiilor dintre agenţii economici din 
două sau mai multe state membre, asupra 
funcţionării pieţei interne sau asupra 
finanţelor publice ale Uniunii sau ale 
oricărui stat membru. În acest context, 
toate tipurile de riscuri economice şi 
financiare pot fi riscuri transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 212
Wolf Klinz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt 
atribuite de prezentul regulament, 
Autoritatea acţionează independent şi 
obiectiv, singurul interes urmărit fiind 
acela al Uniunii.

Or. en

Justificare

Cele trei AES trebuie să acţioneze în interesul întregii UE.
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Amendamentul 213
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În calitatea lor de membre ale 
Autorităţii, autorităţile naţionale de 
supraveghere imprimă acţiunilor lor o 
dimensiune europeană.

Or. en

Amendamentul 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea îşi are sediul la Frankfurt. Autoritatea îşi are sediul la [...].

Or. en

Justificare

În concluziile Consiliului European din 13 decembrie 2003 se subliniază: „În final, 
reprezentanţii statelor membre, reuniţi la nivel de şefi de stat sau de guvern, au convenit să 
dea prioritate statelor în curs de aderare, odată ce vor fi aderat la Uniunea Europeană, la 
repartizarea sediilor altor birouri sau agenţii ce urmează să fie înfiinţate în viitor, fără a 
aduce atingere faptului că, în cazul înfiinţării unui parchet european, sediul acestuia se va 
afla la Luxemburg în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Decizia din 8 aprilie 1965.”
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Amendamentul 215
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea are următoarele sarcini: (1) Pentru a asigura supravegherea 
eficace şi coerentă a instituţiilor 
financiare la nivel european, Autoritatea 
are următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 216
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a contribui la elaborarea de 
standarde şi practici comune de înaltă 
calitate în materie de reglementare şi 
supraveghere, în special prin furnizarea de 
avize către instituţiile comunitare şi prin 
elaborarea de orientări, recomandări şi 
proiecte de standarde tehnice care trebuie 
să se bazeze pe legislaţia menţionată la 
articolul 1 alineatul (2);

(a) de a contribui la elaborarea de 
standarde şi practici comune de înaltă 
calitate în materie de reglementare şi 
supraveghere, în special prin furnizarea de 
avize către instituţiile Uniunii Europene şi 
prin elaborarea de orientări, recomandări şi 
proiecte de standarde tehnice care trebuie 
să se bazeze pe prezentul regulament şi pe 
legislaţia menţionată la articolul 1 alineatul
(2);

Or. en
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Amendamentul 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislaţiei comunitare, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente şi efective a 
legislaţiei menţionate la articolul 1
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea şi rezolvarea 
dezacordurilor între autorităţile naţionale 
de supraveghere, promovarea unei 
funcţionări coerente a colegiilor 
autorităţilor de supraveghere şi luarea de 
măsuri în situaţii de urgenţă;

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislaţiei Uniunii, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente şi eficace a 
legislaţiei menţionate la articolul 1
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea şi rezolvarea 
dezacordurilor între autorităţile
competente, asigurarea unei supravegheri 
eficace şi consecvente a instituţiilor 
financiare cu dimensiune europeană, 
precum şi a unei funcţionări coerente a 
colegiilor autorităţilor de supraveghere şi 
luarea de măsuri, printre altele, în situaţii 
de urgenţă;

Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de supravegherea instituţiilor financiare cu dimensiune europeană.

Amendamentul 218
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislaţiei comunitare, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente şi efective a 
legislaţiei menţionate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a standardelor şi legislaţiei, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente şi eficace a
prezentului regulament şi a legislaţiei 
menţionate la articolul 1 alineatul (2), 
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reglementare, medierea şi rezolvarea 
dezacordurilor între autorităţile naţionale 
de supraveghere, promovarea unei 
funcţionări coerente a colegiilor 
autorităţilor de supraveghere şi luarea de 
măsuri în situaţii de urgenţă;

prevenirea arbitrajului de reglementare, 
medierea şi rezolvarea dezacordurilor între 
autorităţile competente, asigurarea unei 
funcţionări coerente a colegiilor
autorităţilor de supraveghere şi luarea de 
măsuri, printre altele, în situaţii de 
urgenţă;

Or. en

Amendamentul 219
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 6 –alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a facilita delegarea de sarcini şi 
responsabilităţi între autorităţile naţionale 
de supraveghere;

(c) de a stimula şi facilita delegarea de 
sarcini şi responsabilităţi între autorităţile 
competente;

Or. en

Amendamentul 220
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) de a coopera îndeaproape cu unitatea 
din cadrul AEVMP responsabilă de 
protejarea investitorilor, autorizarea şi 
monitorizarea produselor şi a 
comercializării lor, în special furnizând 
AEVMP informaţiile necesare pentru 
desfăşurarea acestei cooperări;

Or. en
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Justificare

AEVMP ar trebui să i se atribuie sarcina de a proteja investitorii. O singură autoritate de 
supraveghere ar trebui să aibă această sarcină, dar trebuie să beneficieze de asistenţă în 
îndeplinirea ei. Aşa se poate realiza mai exact modelul „twin peaks” fără să fie necesară o 
modificare radicală a tuturor celor trei regulamente SESF propuse. 

Amendamentul 221
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a realiza analize inter pares ale 
autorităţilor naţionale de supraveghere, de 
a consolida consecvenţa rezultatelor în 
materie de supraveghere;

(e) de a organiza şi realiza analize inter 
pares ale autorităţilor competente, pentru a 
consolida consecvenţa rezultatelor în 
materie de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) de a interzice comercializarea 
anumitor produse sau anumite tipuri de 
tranzacţii pentru a preveni deteriorarea 
protecţiei investitorilor, a bunei 
funcţionări şi a integrităţii pieţelor 
financiare sau a stabilităţii unei părţi sau 
a întregului sistem financiar din Uniune;

Or. en

Justificare

Anumite produse sunt foarte opace şi ar putea otrăvi întregul sistem financiar.
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Amendamentul 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) de a crea baze de date în domeniul 
său de competenţă şi în cazurile 
specificate în legislaţia menţionată la 
articolul 1 alineatul (2); informaţiile 
colectate trebuie să fie accesibile tuturor 
participanţilor pe piaţă şi trebuie să 
conţină informaţii-cheie privind 
participanţii pe piaţă, produsele, 
încălcările şi tranzacţiile înregistrate, în 
cazul în care obligaţia nepublicării este 
precizată în legislaţia menţionată la 
articolul 1 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 224
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) de a prelua, după caz, toate sarcinile 
curente de la Comitetul european al 
inspectorilor de asigurări şi pensii 
ocupaţionale;

Or. en
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Amendamentul 225
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să solicite autorităţilor naţionale 
competente să realizeze exerciţii de 
simulare a crizelor pe baza unei 
metodologii comune; 

Or. en

Justificare

AEAPO ar trebui să aibă competenţa de a efectua exerciţii de simulare a crizelor pentru a 
garanta rezistenţa sistemului şi de a culege informaţii pertinente pe baza unui format de 
raportare şi a unei metodologii armonizate, în conformitate cu articolul 17.

Amendamentul 226
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să ia decizii individuale adresate 
instituţiilor financiare în cazurile 
specifice menţionate la articolul 9 
alineatul (6), la articolul 10 alineatul (3) 
şi la articolul 11 alineatul (4);

eliminat

Or. en
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Amendamentul 227
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să promoveze o acţiune coordonată 
între autorităţile competente, în 
conformitate cu articolul 16, inclusiv 
activarea competenţelor acestora în 
calitatea lor de membre ale Autorităţii 
pentru o reacţie comună la nivelul UE 
vizând riscurile sistemice şi 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să interzică comercializarea anumitor 
produse sau anumite tipuri de tranzacţii 
pentru a preveni deteriorarea protecţiei 
investitorilor, a bunei funcţionări şi a 
integrităţii pieţelor financiare sau a 
stabilităţii unei părţi sau a întregului 
sistem financiar din Uniune;

Or. en

Justificare

Anumite produse sunt foarte opace şi ar putea otrăvi întregul sistem financiar.
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Amendamentul 229
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când îşi exercită competenţele 
menţionate la alineatul (2) literele (a) şi 
(d), Autoritatea ţine seama de legile 
naţionale ale statelor membre care sunt 
conforme cu legislaţia Uniunii.

Or. en

Amendamentul 230
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea îşi exercită competenţele 
exclusive în materie de supraveghere ce îi 
revin în temeiul legislaţiei menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), în ceea ce 
priveşte entităţile sau activităţile 
economice aflate în raza de acţiune 
comunitară. 

eliminat

În acest scop, Autoritatea deţine
competenţele de anchetă şi executare 
adecvate menţionate în legislaţia în 
domeniu, precum şi posibilitatea de a 
percepe tarife. 

Or. en
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Amendamentul 231
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deţine 
competenţele de anchetă şi executare 
adecvate menţionate în legislaţia în 
domeniu, precum şi posibilitatea de a 
percepe tarife. 

În acest scop, Autoritatea deţine 
competenţele de anchetă şi executare 
adecvate menţionate în legislaţia în 
domeniu, precum şi posibilitatea de a 
percepe tarife. Autoritatea cooperează 
strâns cu autorităţile competente şi se 
bazează pe cunoştinţele specializate, 
structurile şi competenţele acestora 
pentru a exercita competenţele exclusive 
de supraveghere şi pentru a desfăşura 
anchete. 

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să coopereze strâns cu autorităţile competente. Este de o importanţă 
fundamentală ca noul organism de supraveghere să se bazeze pe cunoştinţele specializate, 
structurile şi competenţele autorităţilor competente pentru a exercita competenţele exclusive 
de supraveghere şi pentru a desfăşura anchete.

Amendamentul 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deţine 
competenţele de anchetă şi executare 
adecvate menţionate în legislaţia în 
domeniu, precum şi posibilitatea de a 
percepe tarife. 

În acest scop, Autoritatea deţine 
competenţele de anchetă şi executare 
adecvate menţionate în legislaţia în 
domeniu, precum şi posibilitatea de a 
percepe tarife. Autoritatea poate face apel 
la structurile şi competenţele autorităţilor 
competente pentru a exercita 
competenţele exclusive de supraveghere şi 
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pentru a desfăşura anchete.

Or. en

Amendamentul 233
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deţine 
competenţele de anchetă şi executare 
adecvate menţionate în legislaţia în 
domeniu, precum şi posibilitatea de a 
percepe tarife. 

În acest scop, Autoritatea deţine 
competenţele de anchetă şi executare 
adecvate la nivel european, menţionate în 
legislaţia în domeniu, precum şi 
posibilitatea de a percepe tarife.

Or. en

Amendamentul 234
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Competenţele autorităţilor competente din 
statele membre în calitatea lor de membre 
ale Autorităţii
Pentru a realiza obiectivele Autorităţii, 
autorităţile competente din statele 
membre care sunt membre ale Autorităţii 
au competenţa de a adopta măsuri de 
supraveghere preventive şi corective. 
Competenţele în cauză se referă la 
instituţiile financiare şi se exercită cu 
respectarea principiului proporţionalităţii. 
Competenţele în cauză includ capacitatea:
(a) de a solicita şi a primi informaţii
adecvate; 
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(b) de a impune cerinţe de raportare şi de 
publicare;
(c) de a efectua inspecţii la faţa locului;
(d) de a adopta măsuri prudenţiale 
(inclusiv cele vizând conflictele de 
interese, buna guvernanţă, lichidităţile, 
provizioanele, dividendele şi politica de 
remunerare);
(e) de a separa sau a segrega activităţile 
bancare cu amănuntul de activităţile de 
tranzacţionare şi de alte activităţi fără 
caracter de utilitate în cazul în care se 
apreciază, pe baza unor criterii comune, 
existenţa unui risc pertinent;
(f) de a limita sau a interzice temporar 
anumite produse sau tipuri de tranzacţii 
care pot provoca, direct sau indirect, o 
volatilitate excesivă a pieţelor sau pot 
perturba, integral sau parţial, sistemul 
financiar european, finanţele publice sau 
economia reală;
(g) de a impune instituţiilor financiare să 
acţioneze prin intermediul unei filiale în 
cazul în care se apreciază, pe baza unor 
criterii comune, existenţa unui risc intern 
pertinent;
(h) de a impune amenzi cu efect de 
descurajare;
(i) de a descalifica conducători şi 
directori;
(j) de a elibera din funcţie conducători cu 
sarcini executive sau consiliul de 
administraţie;
(k) de a interveni temporar în instituţiile 
financiare;
(l) de a retrage beneficiile răspunderii 
limitate ale acţionarilor semnificativi ai 
instituţiilor financiare atunci când aceştia 
rămân pasivi în loc să apere interesul 
corporativ în cazuri precum lipsa de 
transparenţă, acordarea sau luarea de 
împrumuturi în mod nejudicios, sau 
atunci când se fac vinovaţi de încălcări 
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grave şi sistematice;
(m) de a extinde răspunderea financiară 
asupra conducătorilor, directorilor sau 
instituţiilor financiare care comit sau iau 
parte la încălcări grave şi sistematice sau 
au un sistem de stimulare inadecvat 
pentru serviciile lor; 
(n) de a păstra, dacă este cazul, 
declaraţiile de interese, activitate şi avere 
ale conducătorilor şi directorilor;
(o) de a cere dezvoltarea unui sistem 
detaliat de soluţionare a situaţiilor de 
criză, care să fie actualizat periodic şi 
care să includă un mecanism structurat 
de intervenţie rapidă, acţiuni corective 
prompte şi un plan de intervenţie în caz de 
faliment;
(p) de a anula licenţe şi revoca 
paşapoarte; şi
(q) de a-şi da acordul cu privire la 
protocoale vizând o reacţie comună la 
nivel european, cât mai rapid şi sistematic 
cu putinţă, pentru a preveni sau corecta 
tulburările de pe piaţă.

Or. en

Amendamentul 235
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde tehnice Cadru unic de reglementare 

Or. en
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Amendamentul 236
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Pentru a asigura o supraveghere 
eficace şi coerentă la nivelul Uniunii a 
instituţiilor financiare, Comisia adoptă, 
luând în considerare principiile 
internaţionale recunoscute de Uniune sau 
înscrise în legislaţia Uniunii, standarde de 
reglementare şi aprobă standarde de 
supraveghere în vederea realizării unui 
cadru unic de reglementare pentru 
supravegherea financiară la nivelul 
Uniunii („cadrul unic de reglementare”) 
prin intermediul unor regulamente sau 
decizii.

Or. en

Amendamentul 237
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul -1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) Cadrul unic de reglementare:
(a) stabileşte definiţiile din legislaţia 
Uniunii;
(b) precizează elementele comune ale
cerinţelor de raportare şi de publicare 
cuprinse în legislaţia europeană;
(c) prezintă elementele necesare 
asigurării unor procese de cooperare 
eficace, inclusiv evaluarea riscurilor în 
materie de supraveghere şi schimburile de 
informaţii, conform dispoziţiilor din 
legislaţia europeană;
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(d) stabileşte standarde de reglementare şi 
supraveghere corespunzătoare pentru a 
da curs avertizărilor timpurii şi 
recomandărilor CERS privind întreg 
teritoriul Uniunii Europene sau o parte 
semnificativă din acesta;
(e) stabileşte standarde de reglementare şi 
supraveghere corespunzătoare pentru a 
gestiona riscurile transfrontaliere 
identificate de Autoritate sau de 
instituţiile europene pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene sau într-o parte 
semnificativă din acesta; şi
(f) stabileşte standarde de reglementare şi 
supraveghere corespunzătoare privind 
cerinţele de raportare şi de publicare şi 
cele prudenţiale vizând întreprinderile şi 
mecanismele de investiţii relevante cu o 
cotă mare a mijloacelor împrumutate care 
funcţionează pe întreg teritoriul Uniunii, 
pentru a preveni riscurile sistemice şi 
pentru a le corecta pe cele 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice pentru a completa, a actualiza şi a 
modifica elemente care nu sunt esenţiale 
pentru actele legislative menţionate la 
articolul 1 alineatul (2). Standardele 
tehnice nu reprezintă decizii strategice, 
iar conţinutul acestora este limitat de 
către legislaţia în temeiul căreia sunt 
elaborate. 
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Or. en

Amendamentul 239
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea elaborează standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în prezentul regulament şi în 
legislaţia menţionată la articolul 1 alineatul 
(2), sau la solicitarea Comisiei. 
Standardele tehnice nu cuprind opţiuni 
politice şi reflectă principiul 
proporţionalităţii. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
spre adoptare ca acte delegate (standarde 
de reglementare) sau spre aprobare ca 
acte de punere în aplicare (standarde de 
supraveghere), în conformitate cu 
prezentul regulament şi cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2).
Proiectele de standarde sunt prezentate 
concomitent Parlamentului European şi 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 240
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislaţia menţionată la articolul 
1 alineatul (2). Standardele tehnice nu 
includ decizii strategice, iar conţinutul 
acestora este limitat de către legislaţia în 
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aprobare. temeiul căreia sunt elaborate.

Or. en

Amendamentul 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea desfăşoară consultări publice 
deschise cu toţi actorii interesaţi înainte 
de a emite orientări şi recomandări şi 
analizează eventualele costuri şi beneficii 
aferente înainte de a adopta proiecte de 
standarde tehnice. Autoritatea solicită un 
aviz sau recomandări din partea Grupului 
părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al pensiilor 
ocupaţionale menţionat la articolul 22.

Or. en

Amendamentul 242
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea desfăşoară consultări publice 
deschise cu toate părţile interesate şi 
analizează eventualele costuri şi beneficii 
aferente, cu excepţia cazului în care astfel 
de consultări şi analize sunt 
disproporţionate în raport cu domeniul de 
aplicare şi cu impactul standardelor 
tehnice în cauză sau cu gradul specific de 
urgenţă al situaţiei. De asemenea, 
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Autoritatea solicită un aviz sau 
recomandări din partea Grupului părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al pensiilor ocupaţionale 
menţionat la articolul 22.  

Or. en

Amendamentul 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea desfăşoară consultări publice 
deschise cu privire la standardele tehnice şi 
analizează eventualele costuri şi beneficii 
aferente. Autoritatea face o evaluare de 
impact a standardelor tehnice.

Or. it

Justificare

Standardele tehnice cu caracter juridic obligatoriu ar trebui să facă obiectul unei evaluări de 
impact pentru a se asigura că se limitează la detalii tehnice şi nu implică decizii politice.

Amendamentul 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea desfăşoară consultări publice 
deschise cu privire la standardele tehnice şi 
analizează eventualele costuri şi beneficii 
aferente.

Or. en
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Justificare

Noul cadru de supraveghere ar trebui să respecte principiul unei mai bune reglementări şi 
principiul proporţionalităţii. Realizarea de consultări şi studii de impact „atunci când este 
necesar” nu este suficientă. Consultările publice şi analizele privind raportul 
costuri/beneficii trebuie să intervină sistematic în elaborarea standardelor tehnice, a 
orientărilor şi a recomandărilor pentru a asigura transparenţa şi a creşte eficacitatea. 

Amendamentul 245
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde tehnice, Comisia
aprobă proiectele de standarde de 
supraveghere, dacă aceste respectă 
legislaţia Uniunii. În acelaşi termen, 
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice cu modificări atunci 
când acestea au fost elaborate ca 
standarde de reglementare. În ambele 
cazuri, Comisia poate prelungi termenul cu 
o lună.

Or. en

Amendamentul 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. Ea poate 
aproba proiectele de standarde doar 

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea, respingerea sau 
modificarea proiectelor de standarde. 
Comisia poate prelungi termenul cu o lună. 
Comisia informează Parlamentul 
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parţial sau cu amendamente atunci când 
acest lucru este impus de interesele 
comunitare. 

European şi Consiliul cu privire la decizia 
sa şi motivele ce au stat la baza acesteia.

Or. en

Amendamentul 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi termenul
cu o lună. 

Or. en

Justificare

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.
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Amendamentul 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când intenţionează să nu aprobe
standardele, Comisia retrimite proiectele 
de standarde Autorităţii, explicând în 
scris motivele din care acestea contravin 
interesului public al Uniunii Europene, 
nu respectă principiul proporţionalităţii 
sau împiedică integrarea pieţei unice 
europene. În termen de 6 săptămâni de la 
primirea motivaţiei scrise a Comisiei, 
Autoritatea modifică proiectele de 
standarde, luând în considerare în mod 
corespunzător preocupările Comisiei.

Or. en

Justificare

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Amendamentul 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când Comisia nu aprobă 
standardele, ea propune modificări 
justificate şi transmite proiectele de 
standarde înapoi Autorităţii. Autoritatea 
poate aduce modificări proiectelor de 
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standarde pe baza modificărilor propuse 
de Comisie şi poate prezenta din nou 
proiectele de standarde Comisiei spre 
aprobare. 

Or. en

Justificare

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Amendamentul 250
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În toate cazurile, Comisia informează 
Autoritatea, Parlamentul European şi 
Consiliul cu privire la decizia sa, 
explicând motivele ce au stat la baza 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 251
Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de o lună de la primirea 
standardelor modificate, Comisia decide 
dacă le aprobă sau le respinge şi 
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informează Parlamentul European şi 
Consiliul cu privire la decizia sa, 
explicând motivele ce au stat la baza 
acesteia.

Or. en

Justificare

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Amendamentul 252
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă standardele de 
reglementare ca acte delegate în 
conformitate cu articolele 7a-7d din 
prezentul regulament şi aprobă 
standardele de supraveghere ca acte de 
punere în aplicare pe baza unei proceduri 
în conformitate cu articolul 291 din 
TFUE.

Or. en
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Amendamentul 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de o lună de la primirea 
standardelor modificate de Autoritate, 
Comisia le aprobă sau le respinge.

Or. en

Justificare

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Amendamentul 254
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) După finalizarea procedurii 
corespunzătoare, standardele se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
având ca titlu „Standarde delegate ale 
UE” sau, respectiv, „Standarde de punere 
în aplicare ale UE”.

Or. en
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Amendamentul 255
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cadrul unic de reglementare se 
actualizează periodic şi se adaptează la 
legislaţia europeană.

Or. en

Amendamentul 256
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În raportul său anual, Autoritatea 
indică autorităţile naţionale care nu au 
respectat standardele de reglementare sau 
de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Exercitarea competenţelor delegate

(1) Competenţa de a adopta actele 
delegate de stabilire a standardelor 
tehnice menţionate la articolul 7 este 
conferită Comisiei pentru o durată 



AM\808172RO.doc 77/84 PE439.455v01-00

RO

nedeterminată. 
(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.
(3) Competenţa de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condiţiilor 
prevăzute la articolele 7b-7d.
(4) În raportul menţionat la articolul 35, 
Autoritatea informează Parlamentul 
European şi Consiliul cu privire la 
standardele tehnice care au fost aprobate 
şi cu privire la eventualele situaţii în care 
autorităţile naţionale nu le-au respectat.

Or. en

Amendamentul 258
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Exercitarea competenţelor delegate

(1) Competenţa de a adopta standardele 
de reglementare menţionate la articolul 7 
este conferită Comisiei pentru o durată 
nedeterminată, cu excepţia cazului în care 
legislaţia sectorială conţine prevederi 
contrare. 
(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.
(3) Competenţa de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condiţiilor 
prevăzute la articolele 7b şi 7c.

Or. en
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Amendamentul 259
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Revocarea competenţelor delegate

(1) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 7 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenţionează să revoce delegarea de 
competenţe informează celălalt legislator 
şi Comisia, indicând competenţele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menţionată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Pentru conformitate cu noile proceduri de comitologie. Parlamentul nu ar trebui să aibă 
obligaţia de a-şi motiva în scris decizia de revocare. 



AM\808172RO.doc 79/84 PE439.455v01-00

RO

Amendamentul 260
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c

Obiecţiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
se poate opune actului delegat în termen 
de patru luni de la data notificării. La 
iniţiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, aceste termen se prelungeşte 
cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene şi intră în vigoare la 
data menţionată în cuprinsul său.
Înainte de expirarea acestui termen şi în 
cazuri excepţionale şi justificate în mod 
corespunzător, Parlamentul European şi 
Consiliul pot informa Comisia că au decis 
să nu formuleze obiecţiuni faţă de un act 
delegat. În astfel de cazuri, actul delegat 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi intră în vigoare la data 
menţionată în cuprinsul său.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune actului 
delegat, acesta nu intră în vigoare.

Or. en

Justificare

Pentru conformitate cu noile proceduri de comitologie. Parlamentul nu ar trebui să aibă 
obligaţia de a-şi motiva în scris obiecţiunile. 
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Amendamentul 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Revocarea competenţelor delegate

(1) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 7 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenţionează să revoce delegarea de 
competenţe informează celălalt legislator 
şi Comisia într-un termen rezonabil 
înaintea adoptării unei decizii finale, 
indicând competenţele delegate care ar 
putea face obiectul unei revocări, precum 
şi motivele acesteia.
(3) Decizia de revocare indică motivele 
revocării şi pune capăt delegării 
competenţelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte imediat 
sau de la o dată ulterioară, menţionată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
validităţii standardelor tehnice deja în 
vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 262
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
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Revocarea competenţelor delegate
(1) Delegarea de competenţe menţionată
la articolul 7 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenţionează să revoce delegarea de 
competenţe informează celălalt legislator 
şi Comisia într-un termen rezonabil 
înaintea adoptării unei decizii finale, 
indicând competenţele delegate care ar 
putea face obiectul unei revocări, precum 
şi motivele acesteia.
(3) Decizia de revocare produce efecte 
imediat sau la o dată ulterioară, 
menţionată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
Obiecţiuni la standardele tehnice

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
se poate opune actului delegat în termen 
de patru luni de la data notificării. La 
iniţiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen poate fi 
prelungit cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
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Uniunii Europene şi intră în vigoare la 
data menţionată în cuprinsul său. 
Înainte de expirarea acestui termen şi în 
cazuri excepţionale şi justificate în mod 
corespunzător, Parlamentul European şi 
Consiliul pot informa Comisia că au decis 
să nu formuleze obiecţiuni faţă de un act 
delegat. În astfel de cazuri, actul delegat 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi intră în vigoare la data 
menţionată în cuprinsul său.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune unui 
standard tehnic, acesta nu intră în 
vigoare. Instituţia care formulează 
obiecţiuni îşi expune motivele care au stat 
la baza acestora.

Or. en

Amendamentul 264
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
Obiecţiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
se poate opune actului delegat în termen 
de patru luni de la data notificării. La 
iniţiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen poate fi 
prelungit cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene şi intră în vigoare la 
data menţionată în cuprinsul său. 
Înainte de expirarea acestui termen şi în 
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cazuri excepţionale şi justificate în mod 
corespunzător, Parlamentul European şi 
Consiliul pot informa Comisia că au decis 
să nu formuleze obiecţiuni faţă de un act 
delegat. În astfel de cazuri, actul delegat 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi intră în vigoare la data 
menţionată în cuprinsul său.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune actului 
delegat, acesta nu intră în vigoare. 
Instituţia care formulează obiecţiuni îşi 
expune motivele care au stat la baza 
acestora.

Or. en

Amendamentul 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Propunere de regulament
Articolul 7d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7d
Neaprobarea sau modificarea proiectelor 

de acte delegate
(1) În cazul în care nu aprobă proiectele 
de acte delegate sau le modifică, Comisia 
informează Autoritatea, Parlamentul 
European şi Consiliul, motivându-şi 
decizia. 
(2) Parlamentul European sau Consiliul 
poate să convoace comisarul responsabil, 
împreună cu preşedintele Autorităţii, în 
termen de o lună, la o reuniune ad-hoc a 
comisiei competente a Parlamentului 
European sau a Consiliului, în care 
aceştia să îşi prezinte şi să îşi explice 
divergenţele de opinie.

Or. en
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