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Amendamentul 146
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de înființare a Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe

de înființare a Autorității europene de 
supraveghere pentru valori mobiliare și 
piețe

Or. en

Amendamentul 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari trebuie să fie o rețea de autorități 
de supraveghere naționale și comunitare, 
supravegherea cotidiană a participanților 
la piața financiară fiind lăsată în seama 
instituțiilor la nivel național, iar rolul 
central în supravegherea grupurilor 
transfrontaliere fiind acordat colegiilor 
autorităților de supraveghere. Trebuie, de 
asemenea, realizată o mai mare armonizare 
și o aplicare coerentă a normelor aplicabile 
participanților la piața financiară și 
piețelor pe întreg teritoriul comunitar. 
Trebuie instituită o Autoritate europeană 
pentru valori mobiliare și piețe, împreună 
cu o Autoritate europeană pentru asigurări 
și pensii ocupaționale și cu o Autoritate 
bancară europeană (Autoritățile europene

(7) Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari ar trebui să fie o rețea de 
autorități de supraveghere naționale și la 
nivelul Uniunii Europene, supravegherea 
cotidiană a instituțiilor financiare care nu 
au o dimensiune europeană fiind lăsată în 
seama autorităților naționale. Colegiile
autorităților de supraveghere ar trebui să 
supravegheze instituțiile care își 
desfășoară activitatea la nivel 
transfrontalier și care nu au o dimensiune 
europeană. Autoritatea ar trebui să preia 
în mod treptat supravegherea instituțiilor 
cu o dimensiune europeană. Ar trebui, de 
asemenea, realizată o mai mare armonizare 
și o aplicare coerentă a normelor aplicabile 
instituțiilor financiare și piețelor pe întreg 
teritoriul Uniunii. Ar trebui instituită o 
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de supraveghere). Autoritate europeană pentru valori 
mobiliare și piețe, împreună cu o Autoritate 
europeană de supraveghere (asigurări și 
pensii ocupaționale) și cu o Autoritate 
europeană de supraveghere (sectorul 
bancar), precum și o Autoritate 
europeană de supraveghere (comitet 
comun). Comitetul european pentru 
riscuri sistemice ar trebui să facă parte 
din Sistemul european de supraveghere 
financiară.

Or. en

Amendamentul 148
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Actele cu putere de lege care stabilesc 
sarcinile autorităților competente din 
statele membre, inclusiv cooperarea între 
acestea și cooperarea cu Comisia, sunt 
următoarele: Directiva 97/9/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 martie1997 privind sistemele de 
compensare pentru investitori , Directiva 
98/26/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 mai 1998 privind 
caracterul definitiv al decontării în 
sistemele de plăți și de decontare a titlurilor 
de valoare , Directiva 2001/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 mai 2001 privind admiterea 
valorilor mobiliare la cota oficială a unei 
burse de valori și informațiile care trebuie 
publicate cu privire la aceste valori 
mobiliare , Directiva 2002/47/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iunie 2002 privind contractele de 
garanție financiară , Directiva 2002/87/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 2002 privind 

(11) Actele cu putere de lege care stabilesc 
sarcinile autorităților competente din 
statele membre, inclusiv cooperarea între 
acestea și cooperarea cu Comisia, sunt 
următoarele: Directiva 97/9/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 martie1997 privind sistemele de 
compensare pentru investitori , Directiva 
98/26/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 mai 1998 privind 
caracterul definitiv al decontării în 
sistemele de plăți și de decontare a titlurilor 
de valoare , Directiva 2001/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 mai 2001 privind admiterea 
valorilor mobiliare la cota oficială a unei 
burse de valori și informațiile care trebuie 
publicate cu privire la aceste valori 
mobiliare , Directiva 2002/47/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iunie 2002 privind contractele de 
garanție financiară , Directiva 2002/87/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 2002 privind 



AM\808173RO.doc 5/104 PE439.456v01-00

RO

supravegherea suplimentară a instituțiilor 
de credit, a întreprinderilor de asigurare și 
a întreprinderilor de investiții care aparțin 
unui conglomerat financiar , Directiva 
2003/6/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind 
utilizările abuzive ale informațiilor 
confidențiale și manipulările pieței (abuzul 
de piață) , Directiva 2003/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 4 noiembrie 2003 privind prospectul 
care trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau pentru 
admiterea valorilor mobiliare la 
tranzacționare și de modificare a Directivei 
2001/34/CE , Directiva 2004/25/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind ofertele 
publice de cumpărare , Directiva 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
piețele instrumentelor financiare , Directiva 
2004/109/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 decembrie 2004 
privind armonizarea obligațiilor de 
transparență în ceea ce privește informația 
referitoare la emitenții ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată și de modificare a 
Directivei 2001/34/CE , Directiva 
2005/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor și finanțării 
terorismului , Directiva 2002/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 septembrie 2002 privind 
comercializarea la distanță a serviciilor 
financiare de consum , Directiva 
2006/49/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata 
de adecvare a capitalului întreprinderilor de 
investiții și al instituțiilor de credit 
(reformare), fără a aduce atingere 
competenței Autorității bancare europene 
în ceea ce privește supravegherea 
prudențială , Directiva 2009/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 

supravegherea suplimentară a instituțiilor 
de credit, a întreprinderilor de asigurare și 
a întreprinderilor de investiții care aparțin 
unui conglomerat financiar , Directiva 
2003/6/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind 
utilizările abuzive ale informațiilor 
confidențiale și manipulările pieței (abuzul 
de piață) , Directiva 2003/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 4 noiembrie 2003 privind prospectul 
care trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau pentru 
admiterea valorilor mobiliare la 
tranzacționare și de modificare a Directivei 
2001/34/CE , Directiva 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind piețele 
instrumentelor financiare , Directiva 
2004/109/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 decembrie 2004 
privind armonizarea obligațiilor de 
transparență în ceea ce privește informația 
referitoare la emitenții ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată și de modificare a 
Directivei 2001/34/CE , Directiva 
2005/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor și finanțării 
terorismului , Directiva 2002/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 septembrie 2002 privind 
comercializarea la distanță a serviciilor 
financiare de consum , Directiva 
2006/49/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata 
de adecvare a capitalului întreprinderilor de 
investiții și al instituțiilor de credit 
(reformare), fără a aduce atingere 
competenței Autorității bancare europene 
în ceea ce privește supravegherea 
prudențială , Directiva 2009/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare , 
Directiva … (viitoarea directivă privind 
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din 13 iulie 2009 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare , 
Directiva … (viitoarea directivă privind 
gestionarea fondurilor de investiții 
alternative) și Regulamentul … (viitorul 
regulament privind agențiile de rating al 
creditelor), inclusiv toate directivele, 
regulamentele și deciziile Comisiei bazate 
pe aceste acte, precum și orice alt act 
comunitar care conferă sarcini Autorității.

gestionarea fondurilor de investiții 
alternative) și Regulamentul … (viitorul 
regulament privind agențiile de rating al 
creditelor), inclusiv toate directivele, 
regulamentele și deciziile Comisiei bazate 
pe aceste acte, precum și orice alt act al 
Uniunii care conferă sarcini Autorității.

Or. en

Justificare

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Amendamentul 149
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
privește serviciile financiare pentru a 
garanta, și printr-o reglementare unică, 
condiții egale de concurență și un nivel 
adecvat de protecție a investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi 
util și oportun ca Autoritatea, în calitate 
de organism cu înaltă specializare, să aibă 

(14) Comisia ar trebui să aprobe 
respectivele proiecte de standarde tehnice 
în conformitate cu legislația Uniunii pentru 
ca acestea să producă efecte juridice 
obligatorii. Comisia ar trebui să poată 
alege să le respingă parțial sau total dacă, 
de exemplu, proiectele de standarde 
tehnice ar fi incompatibile cu legislația 
Uniunii Europene, nu respectă principiul 
proporționalității sau contravin 
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sarcina de a elabora, în domeniile definite 
de legislația comunitară, proiecte de 
standarde tehnice care nu presupun 
alegeri de politică. Comisia trebuie să 
aprobe respectivele proiecte de standarde 
tehnice în conformitate cu legislația 
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 
proporționalității sau ar contraveni 
principiilor fundamentale ale pieței 
interne pentru servicii financiare 
reflectate de acquis-ul comunitar al 
serviciilor financiare. Pentru a asigura 
adoptarea rapidă și fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia trebuie 
să respecte un termen limită pentru a lua 
decizia privind aprobarea acestora.

principiilor fundamentale ale pieței 
interne pentru servicii financiare 
reflectate de acquis-ul Uniunii Europene 
privind serviciile financiare. Pentru a 
asigura adoptarea rapidă și fără probleme 
a respectivelor standarde, Comisia ar 
trebui să respecte un termen-limită atunci 
când decide dacă le aprobă, le aprobă 
parțial sau le respinge. Procesul de 
elaborare a standardelor tehnice în 
temeiul prezentului regulament nu aduce 
atingere competențelor Comisiei de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 
Chestiunile aferente standardelor tehnice 
nu presupun decizii de politică, iar 
conținutul acestora este încadrat de actele 
Uniunii adoptate la nivelul 1. Elaborarea 
de proiecte de standarde de către 
Autoritate garantează faptul că acestea 
vor beneficia pe deplin de competența 
specializată a autorităților naționale de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Comisia nu ar trebui să aibă competența de a modifica standardele tehnice. Acestea au 
caracter tehnic și, prin urmare, ar trebui elaborate numai de experți tehnici din cadrul AES.
În cazul în care standardele nu sunt adecvate din motive juridice sau legate de piața unică, 
Comisia le poate respinge integral sau parțial.

Amendamentul 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 

(14) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
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privește serviciile financiare pentru a 
garanta, și printr-o reglementare unică, 
condiții egale de concurență și un nivel 
adecvat de protecție a investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi 
util și oportun ca Autoritatea, în calitate de 
organism cu înaltă specializare, să aibă 
sarcina de a elabora, în domeniile definite 
de legislația comunitară, proiecte de 
standarde tehnice care nu presupun alegeri 
de politică. Comisia trebuie să aprobe 
respectivele proiecte de standarde tehnice 
în conformitate cu legislația 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 proporționalității sau ar 
contraveni principiilor fundamentale ale 
pieței interne pentru servicii financiare 
reflectate de acquis-ul comunitar al 
serviciilor financiare. Pentru a asigura 
adoptarea rapidă și fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia trebuie să 
respecte un termen limită pentru a lua 
decizia privind aprobarea acestora. 

privește serviciile financiare pentru a 
garanta, și printr-o reglementare unică, 
condiții egale de concurență și un nivel 
adecvat de protecție a deponenților,
investitorilor și consumatorilor din întreaga 
Europă. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, 
în calitate de organism cu înaltă 
specializare, să aibă sarcina de a elabora, în 
domeniile definite de legislația Uniunii, 
proiecte de standarde tehnice care nu 
presupun alegeri de politică. La elaborarea 
standardelor tehnice, Autoritatea ar trebui 
să ia în considerare diferitele structuri și 
profiluri de risc ale instituțiilor 
financiare. În special, autoritățile ar 
trebui să garanteze că nu se impun 
obligații inutile instituțiilor financiare ce 
au sediul în Uniune, sunt proprietatea 
membrilor și au un rol important în 
combaterea excluziunii sociale. Comisia 
ar trebui să aprobe respectivele proiecte de 
standarde tehnice în conformitate cu 
legislația Uniunii 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 Uniunii, nu ar respecta principiul 
proporționalității sau ar contraveni 
principiilor fundamentale ale pieței interne 
pentru servicii financiare reflectate de 
acquis-ul Uniunii privind serviciile 
financiare. Pentru a asigura adoptarea 
rapidă și fără probleme a respectivelor 
standarde, Comisia trebuie să respecte un 
termen-limită pentru a lua decizia privind 
aprobarea acestora. 

Or. en
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Amendamentul 151
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
privește serviciile financiare pentru a 
garanta, și printr-o reglementare unică, 
condiții egale de concurență și un nivel 
adecvat de protecție a investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi 
util și oportun ca Autoritatea, în calitate de 
organism cu înaltă specializare, să aibă 
sarcina de a elabora, în domeniile definite 
de legislația comunitară, proiecte de 
standarde tehnice care nu presupun alegeri 
de politică. Comisia trebuie să aprobe 
respectivele proiecte de standarde tehnice 
în conformitate cu legislația 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 proporționalității sau ar 
contraveni principiilor fundamentale ale 
pieței interne pentru servicii financiare 
reflectate de acquis-ul comunitar al 
serviciilor financiare. Pentru a asigura 
adoptarea rapidă și fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia trebuie să 
respecte un termen limită pentru a lua 
decizia privind aprobarea acestora. 

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

Or. en
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Amendamentul 152
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
privește serviciile financiare pentru a 
garanta, și printr-o reglementare unică, 
condiții egale de concurență și un nivel 
adecvat de protecție a investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi 
util și oportun ca Autoritatea, în calitate de 
organism cu înaltă specializare, să aibă 
sarcina de a elabora, în domeniile definite 
de legislația comunitară, proiecte de 
standarde tehnice care nu presupun alegeri 
de politică. Comisia trebuie să aprobe 
respectivele proiecte de standarde tehnice 
în conformitate cu legislația 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 proporționalității sau ar 
contraveni principiilor fundamentale ale 
pieței interne pentru servicii financiare 
reflectate de acquis-ul comunitar al 
serviciilor financiare. Pentru a asigura 
adoptarea rapidă și fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia trebuie să 
respecte un termen limită pentru a lua 
decizia privind aprobarea acestora. 

(14) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
privește serviciile financiare pentru a 
garanta, și printr-o reglementare unică, 
condiții egale de concurență și un nivel 
adecvat de protecție a investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi 
util și oportun ca Autoritatea, în calitate de 
organism cu înaltă specializare, să aibă 
sarcina de a elabora, în domeniile definite 
de legislația Uniunii, proiecte de standarde 
tehnice care nu presupun alegeri de 
politică. Comisia ar trebui să aprobe 
respectivele proiecte de standarde tehnice 
în conformitate cu legislația Uniunii pentru 
ca acestea să producă efecte juridice 
obligatorii. Proiectele de standarde tehnice 
trebuie adoptate de Comisie. Ele nu ar 
trebui să facă obiectul modificărilor de 
către Comisie. Comisia ar trebui să 
respingă proiectele de standarde tehnice 
doar dacă acestea ar fi incompatibile cu 
dreptul Uniunii Europene, nu ar respecta 
principiul proporționalității sau ar 
contraveni principiilor fundamentale ale 
pieței interne pentru servicii financiare 
reflectate de acquis-ul Uniunii Europene 
privind serviciile financiare. Pentru a 
asigura adoptarea rapidă și fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia trebuie să 
respecte un termen-limită pentru a lua 
decizia privind aprobarea acestora. 

Or. en
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Justificare

Comisia nu ar trebui să aibă competența de a modifica standardele tehnice propuse de 
Autoritate, pentru a asigura independența Autorității și a respecta competențele specializate 
ale acesteia. Comisia ar trebui să aibă doar un drept de control al proiectelor de standarde 
tehnice, având posibilitatea de a le aproba sau de a le respinge pe baza unor principii clare și 
transparente.

Amendamentul 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Procesul de elaborare a standardelor 
tehnice în temeiul prezentului regulament 
nu aduce atingere dreptului Comisiei de a 
adopta din proprie inițiativă măsuri de 
aplicare în cadrul procedurilor de 
comitologie de nivel 2 ale structurii 
Lamfalussy prevăzute de legislația 
comunitară aplicabilă în domeniu. 
Chestiunile aferente standardelor tehnice 
nu presupun decizii de politică, iar 
conținutul 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 
competența specializată a autorităților 
naționale de supraveghere. 

(15) Comisia ar trebui să aprobe 
respectivele proiecte de standarde tehnice 
pentru ca acestea să producă efecte 
juridice obligatorii. Comisia poate alege 
să le respingă parțial sau total dacă, de 
exemplu, proiectele de standarde tehnice 
ar fi incompatibile cu legislația Uniunii 
Europene, nu respectă principiul 
proporționalității sau contravin 
principiilor fundamentale ale pieței 
interne pentru servicii financiare 
reflectate în acquis-ul Uniunii Europene 
privind serviciile financiare. Pentru a 
asigura adoptarea rapidă și fără probleme 
a respectivelor standarde, Comisia ar 
trebui să respecte un termen-limită atunci 
când decide dacă le aprobă, le aprobă 
parțial sau le respinge. Procesul de 
elaborare a standardelor tehnice în temeiul 
prezentului regulament nu aduce atingere 
competențelor Comisiei de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Chestiunile aferente 
standardelor tehnice nu presupun decizii de 
politică, iar conținutul acestora este 
încadrat de actele Uniunii adoptate la 
nivelul 1. Elaborarea de proiecte de 
standarde de către Autoritate garantează 
faptul că acestea vor beneficia pe deplin de 
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competența specializată a autorităților 
naționale de supraveghere. 

Or. en

Amendamentul 154
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Comunitate necesită o 
reacție rapidă și concertată la nivel 
comunitar. Prin urmare, Autoritatea 
trebuie să poată impune autorităților 
naționale de supraveghere să ia măsuri 
specifice pentru a remedia o situație de 
urgență. Dat fiind că determinarea unei 
situații de urgență presupune un grad 
semnificativ de analiză, puterea de a lua 
această decizie trebuie să-i fie conferită 
Comisiei. Pentru a garanta o reacție 
eficientă într-o situație de urgență, în 
cazul în care autoritățile naționale de 
supraveghere competente nu iau nicio 
măsură, Autoritatea trebuie să aibă 
dreptul de a adopta, în ultimă instanță, 
decizii adresate direct participanților la 
piețele financiare în domeniile legislației 
comunitare direct aplicabile acestora, 
menite să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 155
Diogo Feio

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Comunitate necesită o reacție 
rapidă și concertată la nivel comunitar. 
Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Dat fiind 
că determinarea unei situații de urgență 
presupune un grad semnificativ de 
analiză, puterea de a lua această decizie
trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru 
a garanta o reacție eficientă într-o situație 
de urgență, în cazul în care autoritățile 
naționale de supraveghere competente nu 
iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a adopta, în ultimă 
instanță, decizii adresate direct 
participanților la piețele financiare în 
domeniile legislației comunitare direct 
aplicabile acestora, menite să diminueze 
efectele crizei și să restabilească 
încrederea în piețe.

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Uniunea Europeană necesită 
o reacție rapidă și concertată la nivelul 
Uniunii Europene. Prin urmare, 
Autoritatea ar trebui să poată impune 
autorităților naționale de supraveghere să ia 
măsuri specifice pentru a remedia o situație 
de urgență. Având în vedere sensibilitatea 
acestui aspect, competența de a stabili 
existența unei situații de urgență ar trebui
să fie conferită Consiliului, în urma unei 
consultări adecvate cu Comisia, CERS și, 
în cazul în care acest lucru este oportun, 
cu autoritățile europene de supraveghere. 

Or. en

Amendamentul 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Comunitate necesită o reacție 
rapidă și concertată la nivel comunitar. 

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Uniune necesită o reacție 
rapidă și concertată la nivelul Uniunii. Prin 
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Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Dat fiind că 
determinarea unei situații de urgență 
presupune un grad semnificativ de analiză, 
puterea de a lua această decizie trebuie să-i
fie conferită Comisiei. Pentru a garanta o 
reacție eficientă într-o situație de urgență, 
în cazul în care autoritățile naționale de 
supraveghere competente nu iau nicio 
măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul 
de a adopta, în ultimă instanță, decizii 
adresate direct participanților la piețele 
financiare în domeniile legislației 
comunitare direct aplicabile acestora, 
menite să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe.

urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Dat fiind că 
determinarea unei situații de urgență 
presupune un grad semnificativ de analiză, 
competența de a lua această decizie ar
trebui să fie conferită Consiliului. Pentru a 
garanta o reacție eficientă într-o situație de 
urgență, în cazul în care autoritățile 
naționale de supraveghere competente nu 
iau nicio măsură, Autoritatea ar trebui să 
aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, 
decizii adresate direct participanților la 
piețele financiare în domeniile legislației 
Uniunii direct aplicabile acestora, menite 
să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe.

Or. en

Amendamentul 157
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Comunitate necesită o reacție 
rapidă și concertată la nivel comunitar. 
Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Dat fiind 
că determinarea unei situații de urgență 
presupune un grad semnificativ de 
analiză, puterea de a lua această decizie 
trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru 
a garanta o reacție eficientă într-o situație 
de urgență, în cazul în care autoritățile 
naționale de supraveghere competente nu 

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Uniunea Europeană necesită 
o reacție rapidă și concertată la nivelul UE. 
Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Comitetul 
european pentru riscuri sistemice ar 
trebui să stabilească dacă există sau nu o 
situație de urgență. Pentru a garanta o 
reacție eficientă într-o situație de urgență, 
în cazul în care autoritățile naționale de 
supraveghere competente nu iau nicio 
măsură, Autoritatea ar trebui să aibă 
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iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, 
decizii adresate direct participanților la 
piețele financiare în domeniile legislației 
comunitare direct aplicabile acestora, 
menite să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe.

dreptul de a adopta, în ultimă instanță, 
decizii adresate direct participanților la 
piețele financiare în domeniile legislației 
Uniunii direct aplicabile acestora, menite 
să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe.

Or. en

Justificare

Crearea unei piețe unice a UE pentru servicii financiare impune acțiuni coordonate pentru a 
face față situațiilor potențiale de urgență, dat fiind că o criză apărută într-un stat membru se 
poate răspândi rapid și în afara granițelor sale. Este necesar, prin urmare, să se confere 
CERS competența de a stabili existența unei situații de urgență. CERS este foarte bine plasat 
pentru a identifica eventualele situații de urgență, întrucât este un organism tehnic instituit cu 
scopul de a monitoriza și evalua pericolele potențiale pentru stabilitatea financiară.

Amendamentul 158
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Comunitate necesită o reacție 
rapidă și concertată la nivel comunitar. 
Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Dat fiind 
că determinarea unei situații de urgență 
presupune un grad semnificativ de 
analiză, puterea de a lua această decizie 
trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru 
a garanta o reacție eficientă într-o situație 
de urgență, în cazul în care autoritățile 
naționale de supraveghere competente nu 
iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, 
decizii adresate direct participanților la 

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Uniunea Europeană necesită 
o reacție rapidă și concertată la nivelul UE. 
Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Comitetul 
european pentru riscuri sistemice ar 
trebui să stabilească dacă există sau nu o 
situație de urgență. Comisia ar trebui să 
declare o situație de urgență la 
recomandarea Comitetului european 
pentru riscuri sistemice. Pentru a garanta o 
reacție eficientă într-o situație de urgență, 
în cazul în care autoritățile naționale de 
supraveghere competente nu iau nicio 
măsură, Autoritatea ar trebui să aibă 
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piețele financiare în domeniile legislației 
comunitare direct aplicabile acestora, 
menite să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe.

dreptul de a adopta, în ultimă instanță, 
decizii adresate direct participanților la 
piețele financiare în domeniile legislației 
Uniunii direct aplicabile acestora, menite 
să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe.

Or. en

Justificare

CERS este organismul cel mai în măsură să declare existența unei situații de urgență. Cu 
toate acestea, deoarece evaluarea existenței unei situații de urgență necesită un grad înalt de 
competență discreționară, pentru a respecta tratatul este necesar ca entitatea juridică care ia 
decizia finală să fie Comisia.

Amendamentul 159
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă și efectivă, precum și o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităților competente din 
diferite state membre, Autoritatea trebuie
să aibă competența de a soluționa 
dezacordurile dintre aceste autorități 
competente, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește 
colegiile autorităților de supraveghere. 
Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în 
cursul căreia autoritățile competente pot 
ajunge la un acord. Sfera de competențe a 
Autorității trebuie să acopere dezacordurile 
aferente obligațiilor procedurale în 
procesul de cooperare, precum și în ceea ce 
privește interpretarea și aplicarea legislației 
comunitare în deciziile în materie de 
supraveghere. Mecanismele de conciliere 
existente prevăzute de legislația sectorială 
trebuie respectate. În cazul lipsei de acțiune 
din partea autorităților naționale de 
supraveghere implicate, Autoritatea trebuie
să fie abilitată să adopte, ca ultimă soluție, 
decizii adresate direct participanților la 
piețele financiare în domeniile din 
legislația comunitară direct aplicabilă 
acestora. 

(22) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă și efectivă, precum și o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităților competente din 
diferite state membre, Autoritatea ar trebui
să aibă competența de a soluționa 
dezacordurile dintre aceste autorități 
competente, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește 
colegiile autorităților de supraveghere. Ar 
trebui prevăzută o fază de conciliere, în 
cursul căreia autoritățile competente pot 
ajunge la un acord. Sfera de competențe a 
Autorității ar trebui să acopere 
dezacordurile aferente obligațiilor 
procedurale în procesul de cooperare, 
precum și în ceea ce privește interpretarea 
și aplicarea legislației Uniunii în deciziile 
în materie de supraveghere. Mecanismele 
de conciliere existente prevăzute de 
legislația sectorială trebuie respectate. În 
cazul lipsei de acțiune din partea 
autorităților naționale de supraveghere 
implicate, Autoritatea ar trebui să fie 
abilitată să adopte, ca ultimă soluție, 
decizii adresate direct participanților la 
piețele financiare în domeniile din 
legislația Uniunii direct aplicabilă 
acestora. În cazul în care legislația 
relevantă a Uniunii Europene conferă 
competențe discreționare statelor membre, 
deciziile adoptate de Autoritate nu pot 
înlocui exercitarea competențelor în 
cauză în conformitate cu legislația 
Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă și efectivă, precum și o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităților competente din 
diferite state membre, Autoritatea trebuie
să aibă competența de a soluționa 
dezacordurile dintre aceste autorități 
competente, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește 
colegiile autorităților de supraveghere. 
Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în 
cursul căreia autoritățile competente pot 
ajunge la un acord. Sfera de competențe a 
Autorității trebuie să acopere 
dezacordurile aferente obligațiilor 
procedurale în procesul de cooperare, 
precum și în ceea ce privește interpretarea 
și aplicarea legislației comunitare în 
deciziile în materie de supraveghere. 
Mecanismele de conciliere existente 
prevăzute de legislația sectorială trebuie 
respectate. În cazul lipsei de acțiune din 
partea autorităților naționale de 
supraveghere implicate, Autoritatea trebuie
să fie abilitată să adopte, ca ultimă soluție, 
decizii adresate direct participanților la 
piețele financiare în domeniile din 
legislația comunitară direct aplicabilă 
acestora. 

(22) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă și efectivă, precum și o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităților competente din 
diferite state membre, Autoritatea ar trebui
să aibă competența de a soluționa 
dezacordurile dintre aceste autorități 
competente, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește 
colegiile autorităților de supraveghere. Ar 
trebui prevăzută o fază de conciliere, în 
cursul căreia autoritățile competente pot 
ajunge la un acord. Sfera de competențe a 
Autorității în acest sens ar trebui
specificată în legislația sectorială 
menționată la articolul 1 alineatul (2).
Mecanismele de conciliere existente 
prevăzute de legislația sectorială trebuie 
respectate. În cazul lipsei de acțiune din 
partea autorităților naționale de 
supraveghere implicate, Autoritatea ar 
trebui să fie abilitată să adopte, ca ultimă 
soluție, decizii adresate direct 
participanților la piețele financiare în 
domeniile din legislația Uniunii direct 
aplicabilă acestora. 

Or. en

Justificare

Amendamentul este propus ca o consecință a amendamentului propus la articolul 11 
alineatul (1) privind domeniul de aplicare al „medierii cu efecte obligatorii”. Proiectul de 
regulament indică doar competența AEVMP de a impune „medierea cu efecte obligatorii” și 
procedura de urmat.  Domeniul de aplicare al „medierii cu efecte obligatorii” va fi totuși 
indicat de la caz la caz în legislația sectorială.
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Amendamentul 162
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă și efectivă, precum și o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităților competente din 
diferite state membre, Autoritatea trebuie
să aibă competența de a soluționa 
dezacordurile dintre aceste autorități 
competente, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește 
colegiile autorităților de supraveghere. 
Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în 
cursul căreia autoritățile competente pot 
ajunge la un acord. Sfera de competențe a 
Autorității trebuie să acopere dezacordurile 
aferente obligațiilor procedurale în 
procesul de cooperare, precum și în ceea ce 
privește interpretarea și aplicarea legislației 
comunitare în deciziile în materie de 
supraveghere. Mecanismele de conciliere 
existente prevăzute de legislația sectorială 
trebuie respectate. În cazul lipsei de acțiune 
din partea autorităților naționale de 
supraveghere implicate, Autoritatea trebuie
să fie abilitată să adopte, ca ultimă soluție, 
decizii adresate direct participanților la
piețele financiare în domeniile din 
legislația comunitară direct aplicabilă 
acestora. 

(22) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă și efectivă, precum și o 
reprezentare echilibrată a punctelor de 
vedere ale autorităților competente din 
diferite state membre, Autoritatea ar trebui
să aibă competența de a soluționa 
dezacordurile dintre aceste autorități 
competente, decizia sa având caracter 
obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește 
colegiile autorităților de supraveghere. Ar 
trebui prevăzută o fază de conciliere, în 
cursul căreia autoritățile competente pot 
ajunge la un acord. Sfera de competențe a 
Autorității ar trebui să acopere 
dezacordurile aferente obligațiilor 
procedurale în procesul de cooperare, 
precum și în ceea ce privește interpretarea 
și aplicarea legislației Uniunii Europene în 
deciziile în materie de supraveghere. 
Mecanismele de conciliere existente 
prevăzute de legislația sectorială trebuie 
respectate. În cazul lipsei de acțiune din 
partea autorităților naționale de 
supraveghere implicate, Autoritatea ar 
trebui să fie abilitată să adopte, ca ultimă 
soluție, decizii adresate direct 
participanților la piețele financiare în 
domeniile din legislația Uniunii Europene
direct aplicabilă acestora. Aceste dispoziții 
se aplică și dezacordurilor din cadrul 
unui colegiu al autorităților de 
supraveghere.

Or. en
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Amendamentul 163
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități 
poate fi un instrument util în funcționarea 
rețelei autorităților de supraveghere în 
vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării și prin 
aceasta a raționalizării procesului de 
supraveghere, precum și a reducerii 
sarcinilor impuse instituțiilor 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 
autorității responsabile, în timp ce 
responsabilitatea deciziilor în materie de 
supraveghere îi revine în continuare 
autorității care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităților, o autoritate 
națională de supraveghere delegată trebuie
să poată decide într-o chestiune de 
supraveghere în locul unei alte autorități 
naționale de supraveghere, în numele 
acesteia. Delegațiile trebuie să respecte 
principiul conform căruia se alocă o 
competență de supraveghere unei autorități 
de supraveghere care are competența 
necesară de a întreprinde o acțiune în 
privința chestiunii aflate în discuție. Se 
poate avea în vedere o realocare a 
responsabilităților, de exemplu, din motive 
legate de economiile de scară sau de gamă, 
de coerența la nivelul supravegherii unui 
grup, precum și de utilizarea optimală a 
competențelor tehnice existente printre 
autoritățile naționale de supraveghere. 
Legislația comunitară în acest domeniu 
poate oferi mai multe precizări cu privire la 
principiile realocării responsabilităților 
printr-un acord. Autoritatea trebuie să 
faciliteze acordurile privind delegarea 

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități 
poate fi un instrument util în funcționarea 
rețelei autorităților de supraveghere în 
vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării și prin 
aceasta a raționalizării procesului de 
supraveghere, precum și a reducerii 
sarcinilor impuse instituțiilor financiare. 
Prezentul regulament ar trebui, prin 
urmare, să ofere o bază juridică clară 
pentru această delegare. Statele membre 
pot limita competențele autorității 
naționale de supraveghere de a-și delega 
sarcinile. Delegarea sarcinilor înseamnă 
efectuarea acestora de către o altă 
autoritate de supraveghere în locul 
autorității responsabile, în timp ce 
responsabilitatea deciziilor în materie de 
supraveghere îi revine în continuare 
autorității care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităților, o autoritate 
națională de supraveghere delegată ar 
trebui să poată decide într-o chestiune de 
supraveghere în locul unei alte autorități 
naționale de supraveghere, în numele 
acesteia. Delegațiile ar trebui să respecte 
principiul conform căruia se alocă o 
competență de supraveghere unei autorități 
de supraveghere care are competența 
necesară de a întreprinde o acțiune în 
privința chestiunii aflate în discuție. Se 
poate avea în vedere o realocare a 
responsabilităților, de exemplu, din motive 
legate de economiile de scară sau de gamă, 
de coerența la nivelul supravegherii unui 
grup, precum și de utilizarea optimală a 
competențelor tehnice existente printre 
autoritățile naționale de supraveghere. 
Legislația Uniunii din acest domeniu poate 
oferi mai multe precizări cu privire la 
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sarcinilor convenite între autoritățile 
naționale de supraveghere prin toate 
modalitățile 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 părților 
implicate li se facilitează accesul la 
informații oportune și transparente cu 
privire la acorduri.

principiile realocării responsabilităților 
printr-un acord. Autoritatea ar trebui să 
faciliteze acordurile privind delegarea 
sarcinilor convenite între autoritățile 
naționale de supraveghere prin toate 
modalitățile 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 părților 
implicate li se facilitează accesul la 
informații oportune și transparente cu 
privire la acorduri.

Or. en

Amendamentul 164
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Autoritatea trebuie să promoveze în 
mod activ elaborarea unei reacții 
coordonate la nivel comunitar în materie 
de supraveghere, în special în cazul unor 
evoluții negative care ar putea pune în 
pericol buna funcționare și integritatea 
piețelor financiare sau stabilitatea 
sistemului financiar din Comunitate. Pe 
lângă dreptul său de a lua măsuri în situații 
de urgență, Autorității trebuie, prin urmare, 
să i se încredințeze o funcție de coordonare 
generală în cadrul Sistemului european al 
supraveghetorilor financiari. Buna 
circulație a tuturor informațiilor pertinente 
între autoritățile competente trebuie să 
ocupe un loc important în cadrul acțiunilor 
Autorității.

(27) Autoritatea ar trebui să promoveze în 
mod activ elaborarea unei reacții 
coordonate la nivelul UE în materie de 
supraveghere, în special pentru a asigura
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea sistemului 
financiar din Uniune. Pe lângă dreptul său 
de a lua măsuri în situații de urgență, 
Autorității ar trebui, prin urmare, să i se 
încredințeze o funcție de coordonare și de 
conciliere generală. Buna circulație a 
tuturor informațiilor pertinente între 
autoritățile competente ar trebui să ocupe 
un loc important în cadrul acțiunilor 
Autorității.

Or. en
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Amendamentul 165
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară 
este necesară identificarea din timp a 
tendințelor, a riscurilor potențiale și a 
punctelor vulnerabile aferente nivelului 
microprudențial, într-un context 
transfrontalier și transsectorial. Autoritatea 
trebuie să monitorizeze și să evalueze 
aceste evoluții în domeniul său de 
competență și, dacă este necesar, să 
informeze Parlamentul European, 
Consiliul, Comisia, celelalte Autorități
europene de supraveghere și Comitetul 
european pentru riscuri sistemice în mod 
regulat sau, dacă este necesar, ad hoc. 
Autoritatea trebuie, de asemenea, să 
coordoneze exercițiile de simulare a 
crizelor la nivel comunitar pentru a evalua 
rezistența participanților la piețele 
financiare în cazul evoluțiilor negative ale 
pieței, garantând aplicarea unei 
metodologii a acestor exerciții cât mai 
consecvente la nivel național.

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară 
este necesară identificarea din timp a 
tendințelor, a riscurilor potențiale și a 
punctelor vulnerabile aferente nivelului 
microprudențial, într-un context 
transfrontalier și transsectorial. Autoritatea 
ar trebui să monitorizeze și să evalueze 
aceste evoluții în domeniul său de 
competență și, dacă este necesar, să 
informeze Parlamentul European, 
Consiliul, Comisia, celelalte autorități
europene de supraveghere și Comitetul 
european pentru riscuri sistemice în mod 
regulat sau, dacă este necesar, ad hoc. 
Autoritatea ar trebui, de asemenea, să 
inițieze și să coordoneze exercițiile de 
simulare a crizelor la nivelul Uniunii
pentru a evalua rezistența participanților la 
piețele financiare în cazul evoluțiilor 
negative ale pieței, garantând aplicarea 
unei metodologii a acestor exerciții cât mai 
consecvente la nivel național. Pentru a-și 
exercita funcțiile în cunoștință de cauză, 
Autoritatea ar trebui să efectueze o 
analiză economică a piețelor și a 
impactului eventualei evoluții a piețelor 
asupra lor.

Or. en

Justificare

Analizele economice vor permite AES să adopte decizii în cunoștință de cauză privind 
impactul măsurilor sale asupra pieței la nivel mai general, precum și impactul evenimentelor 
produse la un nivel mai general al pieței asupra măsurilor sale. Acest lucru este în 
concordanță cu bunele practici aplicate la nivelul statelor membre.
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Amendamentul 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere globalizarea 
serviciilor financiare și importanța sporită a 
standardelor internaționale, Autoritatea 
trebuie să promoveze dialogul și 
cooperarea cu autorități de supraveghere 
din afara Comunității. Ea va respecta pe 
deplin actualele roluri și competențe ale 
Instituțiilor europene în relația acestora cu 
autoritățile din afara Comunității și în 
cadrul forumurilor internaționale.

(29) Având în vedere globalizarea 
serviciilor financiare și importanța sporită a 
standardelor internaționale, Autoritatea ar 
trebui să promoveze dialogul și cooperarea 
cu autorități de supraveghere din afara 
Uniunii. Ea ar trebui să respecte pe deplin 
actualele roluri și competențe ale statelor 
membre și ale instituțiilor europene în 
relația acestora cu autoritățile din afara 
Uniunii și în cadrul forumurilor 
internaționale.

Or. en

Amendamentul 167
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea 
trebuie să consulte părțile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări și 
recomandări și să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficiență, trebuie înființat în 
acest scop un Grup al părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor, 
care să reprezinte în proporții egale
participanții la piețele financiare din 
Comunitate (inclusiv, după caz, investitori 
instituționali și alte instituții financiare care 
folosesc servicii financiare), angajații 
acestora, precum și consumatorii sau alți 
utilizatori cu amănuntul ai serviciilor 

(33) Autoritatea ar trebui să consulte
părțile interesate cu privire la standarde 
tehnice, orientări și recomandări și să le 
ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a 
formula observații cu privire la măsurile 
propuse. Înainte de a adopta proiecte de 
standarde tehnice, orientări și 
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 asistență externă 
eficace, ar trebui înființat în acest scop un 
Grup al părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor, care să 
reprezinte în proporții adecvate
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financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor trebuie să funcționeze 
în mod activ ca o interfață cu alte grupuri 
de utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înființate de Comisie sau de 
legislația comunitară.

participanții la piețele financiare din UE
(inclusiv, după caz, investitori instituționali 
și alte instituții financiare care folosesc 
servicii financiare), sindicatele, mediile 
academice, precum și consumatorii sau alți 
utilizatori cu amănuntul ai serviciilor 
financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor ar trebui să 
funcționeze în mod activ ca o interfață cu 
alte grupuri de utilizatori din domeniul 
serviciilor financiare înființate de Comisie 
sau de legislația UE.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 168
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea 
trebuie să consulte părțile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări și 
recomandări și să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficiență, trebuie înființat în 
acest scop un Grup al părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor, 
care să reprezinte în proporții egale
participanții la piețele financiare din 
Comunitate (inclusiv, după caz, investitori 
instituționali și alte instituții financiare care 
folosesc servicii financiare) angajații 
acestora, precum și consumatorii sau alți 
utilizatori cu amănuntul ai serviciilor 
financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul 

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea 
ar trebuie să consulte părțile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări și 
recomandări și să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficiență, ar trebui înființat 
în acest scop un Grup al părților interesate 
din domeniul valorilor mobiliare și 
piețelor, care să reprezinte participanții la
piețele financiare din UE (inclusiv, după 
caz, investitori instituționali și alte instituții 
financiare care folosesc servicii financiare), 
angajații acestora, precum și consumatorii 
și alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor 
financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul valorilor 
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părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor trebuie să funcționeze 
în mod activ ca o interfață cu alte grupuri 
de utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înființate de Comisie sau de 
legislația comunitară.

mobiliare și piețelor ar trebui să fie 
format din cel puțin 15 reprezentanți ai 
consumatorilor și utilizatorilor finali, 5 
reprezentanți independeți de vârf din 
mediul academic și 10 reprezentanți ai 
sectorului și ai angajaților din acesta. 
Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor ar trebui să 
funcționeze în mod activ ca o interfață cu 
alte grupuri de utilizatori din domeniul 
serviciilor financiare înființate de Comisie
sau de legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 169
Thijs Berman

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea 
trebuie să consulte părțile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări și 
recomandări și să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficiență, trebuie înființat în 
acest scop un Grup al părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor, 
care să reprezinte în proporții egale 
participanții la piețele financiare din 
Comunitate (inclusiv, după caz, investitori 
instituționali și alte instituții financiare care 
folosesc servicii financiare), angajații 
acestora, precum și consumatorii sau alți 
utilizatori cu amănuntul ai serviciilor 
financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor trebuie să funcționeze 
în mod activ ca o interfață cu alte grupuri 
de utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înființate de Comisie sau de 
legislația comunitară.

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea 
ar trebui să consulte părțile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări și 
recomandări și să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficiență, ar trebui înființat 
în acest scop un Grup al părților interesate 
din domeniul valorilor mobiliare și 
piețelor, care să reprezinte în proporții 
egale participanții la piețele financiare din 
UE (inclusiv, după caz, investitori 
instituționali și alte instituții financiare care 
folosesc servicii financiare), sindicatele,
mediile academice, precum și organizațiile 
consumatorilor și alți utilizatori cu 
amănuntul ai serviciilor financiare, inclusiv 
IMM-urile. Grupul părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor ar 
trebui să funcționeze în mod activ ca o 
interfață cu alte grupuri de utilizatori din 
domeniul serviciilor financiare înființate de 
Comisie sau de legislația Uniunii.
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Or. en

Justificare

Sindicatele și organizațiile consumatorilor sunt o formă organizată de reprezentare a 
angajaților și consumatorilor. Datorită cunoașterii aprofundate a activităților 
transsectoriale, ele sunt cel mai bine plasate pentru a proteja interesele angajaților și 
consumatorilor în cadrul Grupului părților interesate.

Amendamentul 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea 
trebuie să consulte părțile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări și 
recomandări și să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficiență, trebuie înființat în 
acest scop un Grup al părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor, 
care să reprezinte în proporții egale 
participanții la piețele financiare din 
Comunitate (inclusiv, după caz, investitori 
instituționali și alte instituții financiare care 
folosesc servicii financiare) angajații 
acestora, precum și consumatorii sau alți 
utilizatori cu amănuntul ai serviciilor 
financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor trebuie să funcționeze 
în mod activ ca o interfață cu alte grupuri 
de utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înființate de Comisie sau de 
legislația comunitară.

(33) Autoritatea ar trebui să permită 
consultarea tuturor părților interesate cu 
privire la întreaga activitate a Autorității
și să le ofere acestora o posibilitate 
rezonabilă de a formula observații cu 
privire la măsurile propuse. Din motive de 
eficiență, ar trebui înființat în acest scop 
un Grup al părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor, care să 
reprezinte în proporții egale participanții la 
piețele financiare din UE (inclusiv, după 
caz, investitori instituționali și alte instituții 
financiare care folosesc servicii financiare) 
angajații acestora, precum și consumatorii 
sau alți utilizatori cu amănuntul ai 
serviciilor financiare, inclusiv IMM-urile. 
Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor ar trebui să 
funcționeze în mod activ ca o interfață cu 
alte grupuri de utilizatori din domeniul 
serviciilor financiare înființate de Comisie 
sau de legislația Uniunii.

Or. en

Justificare

Grupul părților interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a fi consultat sau de a formula 
observații cu privire la orice activitate a Autorității pe care o consideră relevantă. Părțile 
interesate care fac parte din grup ar trebui să decidă dacă doresc sau nu să fie consultate.
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Amendamentul 171
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Comparativ cu reprezentanții 
sectorului, care dispun de fonduri și 
relații adecvate, organizațiile nelucrative 
sunt marginalizate în dezbaterea privind 
viitorul serviciilor financiare și în 
procesul decizional aferent. Acest 
dezavantaj trebuie să fie compensat 
printr-o finanțare adecvată a 
reprezentanților lor în Grupul părților 
interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor.

Or. en

Amendamentul 172
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Statele membre au o responsabilitate 
centrală în procesul de menținere a 
stabilității financiare în cadrul gestionării 
crizelor, în special în ceea ce privește 
stabilizarea și redresarea participanților 
vulnerabili la piețele financiare. Măsurile 
luate de Autoritate în situații de urgență 
sau de dezacorduri, care afectează 
stabilitatea unui participant la piețele 
financiare nu trebuie să afecteze 
responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre. Trebuie înființat un mecanism 

(34) Statele membre au o responsabilitate 
centrală în procesul de menținere a 
stabilității financiare în cadrul gestionării 
crizelor, în special în ceea ce privește 
stabilizarea și redresarea participanților 
vulnerabili la piețele financiare. Măsurile 
luate de Autoritate în situații de urgență 
care afectează stabilitatea unui participant 
la piețele financiare nu ar trebui să 
afecteze responsabilitățile fiscale ale
statelor membre. Ar trebui înființat un 
mecanism prin care statele membre pot să 
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prin care statele membre pot să invoce 
această măsură de salvgardare și să 
înainteze în ultimă instanță cazul 
Consiliului în vederea obținerii unei 
decizii. Este oportun să i se confere 
Consiliului un rol în acest caz, date fiind 
responsabilitățile specifice ale statelor 
membre în acest sens.

invoce această măsură de salvgardare.

Or. en

Justificare

Drept consecință a amendamentelor depuse la articolul 23 pentru a limita clauza de 
salvgardare.

Amendamentul 173
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) În termen de trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
Comisia, pe baza experienței acumulate, 
ar trebui să stabilească orientări clare și 
solide la nivelul UE cu privire la cazurile 
în care statele membre pot sau nu pot face 
apel la clauza de salvgardare. Aplicarea 
clauzei de salvgardare ar trebui, așadar, 
evaluată în funcție de orientările 
respective.

Or. en

Justificare

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
respective case falls within the scope of the guidance.
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Amendamentul 174
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Un președinte cu normă întreagă,
numit de Parlamentul European în urma 
unei proceduri deschise de selecție 
gestionate de consiliul de supraveghere, ar 
trebui să reprezinte Autoritatea. 
Gestionarea Autorității ar trebui
încredințată unui director executiv, care ar 
trebui să aibă dreptul de a participa la 
întrunirile consiliului de supraveghere și 
ale consiliului de administrație fără drept 
de vot.

Or. en

Amendamentul 175
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Un președinte cu normă întreagă, ales 
de Parlamentul European dintr-o listă de 
finaliști întocmită de consiliul de 
supraveghere, ar trebui să reprezinte 
Autoritatea. Gestionarea Autorității ar 
trebui lăsată în seama unui director 
executiv, care ar trebui să aibă dreptul de a 
participa la întrunirile consiliului de 
supraveghere și ale consiliului de 
administrație fără drept de vot.

Or. en
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Justificare

Este important să se garanteze că sarcina de a selecta persoanele cele mai calificate pentru a 
îndeplini rolul de președinte este încredințată celor care au cele mai multe cunoștințe în 
domeniul supravegherii la nivel național – autoritățile naționale de supraveghere. Astfel se 
elimină orice subiectivism politic care ar putea interveni în cazul în care lista finaliștilor ar fi 
întocmită de una dintre instituțiile europene.

Amendamentul 176
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a garanta consecvența 
transsectorială în ceea ce privește 
activitățile Autorităților europene de 
supraveghere, aceste Autorități trebuie să 
își coordoneze strâns activitățile în cadrul 
unui comitet comun al Autorităților
europene de supraveghere și să ajungă la 
poziții comune atunci când este necesar. 
Comitetul comun al Autorităților europene 
de supraveghere trebuie să asume toate 
funcțiile Comitetului comun pentru 
conglomerate financiare. Atunci când este 
necesar, actele care sunt acoperite și de 
domeniul de competență al Autorității 
europene pentru asigurări și pensii 
ocupaționale sau al Autorității bancare
europene trebuie adoptate în paralel de 
Autoritățile europene de supraveghere în 
cauză.

(39) Pentru a garanta consecvența 
transsectorială în ceea ce privește 
activitățile autorităților europene de 
supraveghere, aceste autorități ar trebui să 
își coordoneze strâns activitățile prin 
intermediul autorităților europene de 
supraveghere (Comitetul consultativ 
comun) („Comitetul consultativ comun”)
și să ajungă la poziții comune atunci când 
este necesar. Comitetul consultativ comun 
ar trebui să coordoneze funcțiile celor trei 
autorități europene de supraveghere 
referitoare la conglomeratele financiare. 
Atunci când este necesar, actele care sunt 
acoperite și de domeniul de competență al 
Autorității europene de supraveghere
(asigurări și pensii ocupaționale) sau al 
Autorității europene de supraveghere
(sectorul bancar) ar trebui adoptate în 
paralel de autoritățile europene de 
supraveghere în cauză. Comitetul 
consultativ comun ar trebui să fie prezidat 
prin rotație anuală de președinții celor 
trei autorități europene de supraveghere. 
Președintele Comitetului consultativ 
comun ar trebui să fie și vicepreședinte al 
Comitetului european pentru riscuri 
sistemice. Comitetul consultativ comun ar 
trebui să aibă un secretariat permanent al 
cărui personal să fie detașat de la cele trei 
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autorități europene de supraveghere 
pentru a permite un schimb de informații 
pe cale informală și dezvoltarea unei 
abordări culturale comune în cele trei 
autorități europene de supraveghere.

Or. en

Justificare

Este important ca roul comitetului comun prevăzut în propunerile Comisiei să fie definit și 
detaliat în mod corespunzător.  Comitetul comun ar trebui să faciliteze schimbul de informații 
și de cunoștințe între AES. Comitetul ar trebui, de asemenea, să aibă un secretariat cu normă 
întreagă care să îl asiste în activitățile sale, inclusiv în supravegherea conglomeratelor 
financiare, și care să efectueze o analiză microeconomică a activității macroeconomice a 
personalului BCE din cadrul secretariatului CERS.

Amendamentul 177
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Ar trebui prevăzută punerea în 
practică a noii structuri de supraveghere, 
iar eficacitatea sa ar trebui evaluată cu 
atenție. Ar trebui luată în considerare 
posibilitatea unei evoluții, pe termen 
mediu și lung, spre o structură de 
supraveghere alcătuită doar din două 
autorități, una responsabilă cu 
supravegherea microprudențială, iar 
cealaltă responsabilă cu transparența, 
protecția investitorilor și integritatea 
pieței.

Or. en

Justificare

Structura de supraveghere propusă de Comisie este organizată pe baza unui sistem 
tradițional de autorități de supraveghere pentru diferite tipuri de intermediari. Cu toate 
acestea, deoarece limitele dintre intermediari sunt incerte, pe termen mediu și lung ar trebui 
luată în considerare posibilitatea unei structuri de supraveghere diferite, după caz.
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Amendamentul 178
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin 
autonomă și independentă, trebuie să i se 
acorde acesteia un buget autonom cu 
venituri provenind în special din contribuții 
obligatorii din partea autorităților naționale 
de supraveghere și din bugetul general al 
Uniunii Europene. În ceea ce privește 
contribuția comunitară, trebuie să se 
aplice procedura bugetară comunitară. 
Auditarea conturilor trebuie efectuată de 
Curtea de Conturi.

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin 
autonomă și independentă, ar trebui să i se 
acorde acesteia un buget autonom cu 
venituri provenind în special din contribuții 
obligatorii din partea autorităților naționale 
de supraveghere și din bugetul general al 
Uniunii Europene prin intermediul unei 
linii bugetare separate. În ceea ce privește 
contribuția Uniunii Europene, ar trebui să 
se aplice procedura bugetară a Uniunii 
Europene. Auditarea conturilor ar trebui 
efectuată de Curtea de Conturi.

Or. en

Justificare

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Amendamentul 179
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin 
autonomă și independentă, trebuie să i se 
acorde acesteia un buget autonom cu 
venituri provenind în special din contribuții 

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin 
autonomă și independentă, ar trebui să i se 
acorde un buget autonom cu venituri 
provenind în special din contribuții 
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obligatorii din partea autorităților naționale 
de supraveghere și din bugetul general al 
Uniunii Europene. În ceea ce privește 
contribuția comunitară, trebuie să se 
aplice procedura bugetară comunitară. 
Auditarea conturilor trebuie efectuată de 
Curtea de Conturi.

obligatorii din partea autorităților naționale 
de supraveghere, din bugetul general al 
Uniunii Europene și din eventualele taxe 
directe plătite de instituțiile financiare. În 
ceea ce privește contribuția UE, ar trebui
să se aplice procedura bugetară a UE. 
Auditarea conturilor ar trebui efectuată de 
Curtea de Conturi.

Or. en

Amendamentul 180
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament înființează 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe („Autoritatea”).

(1) Prezentul regulament înființează 
Autoritatea europeană de supraveghere
pentru valori mobiliare și piețe 
(„Autoritatea”).

Or. en

Amendamentul 181
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare al Directivei 
97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 
2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, 
Directivei 2002/87/CE, Directivei 
2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, 
Directivei 2004/25/CE, Directivei 
2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, 
Directivei 2005/60/CE, Directivei 

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare al Directivei 
97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 
2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, 
Directivei 2002/87/CE, Directivei 
2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, 
Directivei 2004/39/CE, Directivei 
2004/109/CE, Directivei 2009/65/CE, 
Directivei 2002/65/CE, Directivei 
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2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, 
Directivei 2006/49/CE (fără a aduce 
atingere competenței Autorității bancare 
europene în ceea ce privește supravegherea 
prudențială), al Directivei … (viitoarea 
directivă privind gestionarea fondurilor de 
investiții alternative) și al Regulamentului 
… (viitorul regulament privind agențiile 
de rating al creditelor), precum și al tuturor 
directivelor, regulamentelor și deciziilor 
bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte 
comunitare care conferă sarcini Autorității.

2007/36/CE și al Directivei 2006/49/CE 
(fără a aduce atingere competenței 
Autorității bancare europene în ceea ce 
privește supravegherea prudențială), al 
Directivei privind gestionarea fondurilor de 
investiții alternative (GFIA) și al 
Regulamentului (CE) nr. 1060/2009
privind agențiile de rating de credit (ARC), 
precum și al părților relevante din 
Directiva 2005/60/CE și din Directiva 
2002/65/CE, în măsura în care acestea se 
aplică întreprinderilor care furnizează 
servicii de investiții sau organismelor de 
plasament colectiv care își 
comercializează unitățile sau acțiunile,
precum și al tuturor directivelor, 
regulamentelor și deciziilor bazate pe 
aceste acte și al oricăror alte acte ale
Uniunii care conferă sarcini Autorității.

Or. en

Justificare

Competențele Autorității ar trebui extinse nu doar la directivele propuse în poziția 
Consiliului, ci și la Directiva privind drepturile acționarilor (2007/36/CE).

Amendamentul 182
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare al Directivei 
97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 
2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, 
Directivei 2002/87/CE, Directivei 
2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, 
Directivei 2004/25/CE, Directivei 
2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, 
Directivei 2005/60/CE, Directivei 
2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, 
Directivei 2006/49/CE (fără a aduce 
atingere competenței Autorității bancare 

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare al Directivei 
97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 
2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, 
Directivei 2002/87/CE, Directivei 
2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, 
Directivei 2004/39/CE, Directivei 
2004/109/CE, Directivei 2005/60/CE, 
Directivei 2009/65/CE, Directivei 
2002/65/CE, Directivei 2006/49/CE (fără a 
aduce atingere competenței Autorității 
bancare europene în ceea ce privește 
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europene în ceea ce privește supravegherea 
prudențială), al Directivei … (viitoarea 
directivă privind gestionarea fondurilor de 
investiții alternative) și al Regulamentului 
… (viitorul regulament privind agențiile de 
rating al creditelor), precum și al tuturor 
directivelor, regulamentelor și deciziilor 
bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte 
comunitare care conferă sarcini Autorității.

supravegherea prudențială), al Directivei 
… (viitoarea directivă privind gestionarea 
fondurilor de investiții alternative) și al 
Regulamentului … (viitorul regulament 
privind agențiile de rating al creditelor), 
precum și al tuturor directivelor, 
regulamentelor și deciziilor bazate pe 
aceste acte și al oricăror alte acte ale 
Uniunii care conferă sarcini Autorității.

Or. en

Justificare

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Amendamentul 183
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare al Directivei 
97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 
2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, 
Directivei 2002/87/CE, Directivei 
2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, 
Directivei 2004/25/CE, Directivei 
2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, 
Directivei 2005/60/CE, Directivei 
2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, 
Directivei 2006/49/CE (fără a aduce 

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare al Directivei 
97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 
2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, 
Directivei 2002/87/CE, Directivei 
2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, 
Directivei 2004/39/CE, Directivei 
2004/109/CE, Directivei 2005/60/CE, 
Directivei 2009/65/CE, Directivei 
2002/65/CE, Directivei 2006/49/CE (fără a 
aduce atingere competenței Autorității 
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atingere competenței Autorității bancare 
europene în ceea ce privește supravegherea 
prudențială), al Directivei … (viitoarea 
directivă privind gestionarea fondurilor de 
investiții alternative) și al Regulamentului 
… (viitorul regulament privind agențiile de 
rating al creditelor), precum și al tuturor 
directivelor, regulamentelor și deciziilor 
bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte 
comunitare care conferă sarcini Autorității.

bancare europene în ceea ce privește 
supravegherea prudențială), al Directivei 
… (viitoarea directivă privind gestionarea 
fondurilor de investiții alternative) și al 
Regulamentului … (viitorul regulament 
privind agențiile de rating al creditelor), 
precum și al tuturor directivelor, 
regulamentelor și deciziilor bazate pe 
aceste acte și al oricăror alte acte ale 
Uniunii care conferă sarcini Autorității.

Or. en

Justificare

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).

Amendamentul 184
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare al Directivei 
97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 
2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, 
Directivei 2002/87/CE, Directivei 
2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, 
Directivei 2004/25/CE, Directivei 
2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, 
Directivei 2005/60/CE, Directivei 
2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, 
Directivei 2006/49/CE (fără a aduce 
atingere competenței Autorității bancare 

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament și al Directivei 97/9/CE, 
Directivei 98/26/CE, Directivei 
2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, 
Directivei 2002/87/CE, Directivei 
2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, 
Directivei 2004/25/CE, Directivei 
2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, 
Directivei 2005/60/CE, Directivei 
2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, 
Directivei 2006/49/CE (fără a aduce 



AM\808173RO.doc 37/104 PE439.456v01-00

RO

europene în ceea ce privește supravegherea 
prudențială), al Directivei … (viitoarea 
directivă privind gestionarea fondurilor de 
investiții alternative) și al Regulamentului 
… (viitorul regulament privind agențiile de 
rating al creditelor), precum și al tuturor 
directivelor, regulamentelor și deciziilor 
bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte 
comunitare care conferă sarcini Autorității.

atingere competenței Autorității bancare 
europene în ceea ce privește supravegherea 
prudențială), al Directivei … (viitoarea 
directivă privind gestionarea fondurilor de 
investiții alternative) și al Regulamentului 
… (viitorul regulament privind agențiile de 
rating al creditelor), precum și al tuturor 
directivelor, regulamentelor și deciziilor 
bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte 
ale Uniunii care conferă sarcini Autorității.

Or. en

Amendamentul 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) De asemenea, Autoritatea acționează 
în cadrul activităților acoperite de 
legislația menționată la alineatul (2), 
inclusiv al chestiunilor legate de 
drepturile acționarilor, de guvernanța 
întreprinderilor, de audit și de raportarea 
financiară, cu condiția ca astfel de acțiuni 
ale Autorității să fie necesare pentru 
asigurarea aplicării eficace și consecvente 
a legislației menționate la alineatul (2). 
Autoritatea ia, de asemenea, măsuri 
adecvate cu privire la ofertele publice de 
cumpărare, la compensări și regularizări, 
la securitizare, la vânzările în lipsă și la 
produsele financiare derivate, inclusiv cu 
privire la standardizare.

Or. en
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Amendamentul 186
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 187
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Autoritatea promovează stabilitatea 
financiară și o piață financiară puternică 
la nivel european, cu obiectivul de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 188
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
și competitivității pieței interne prin 
incluziune financiară și asigurarea unor 
condiții de concurență echitabile,
prevenirea și corectarea riscurilor 
sistemice și transfrontaliere, inclusiv 
printr-un nivel ridicat, eficient și 
consecvent de reglementare și 
supraveghere la nivel european, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 189
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) protejarea investitorilor,
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pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(ii) îmbunătățirea funcționării pieței 
interne, inclusiv printr-un nivel ridicat, 
eficient și consecvent de reglementare și 
supraveghere și asigurarea informării 
adecvate a investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 190
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
și calității pieței interne, inclusiv printr-un 
nivel ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.
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Amendamentul 191
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ia) 
prevenirea arbitrajului de reglementare și 
a concurenței nejustificate între statele 
membre în ceea ce privește rigiditatea 
supravegherii și aplicării reglementărilor, 
(ii) protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 192
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a (4) Obiectivul Autorității este acela de a 
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contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor și a altor părți 
interesate, precum și a finanțelor publice, 
(iii) garantarea integrității, eficienței și a 
bunei funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordonării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 193
Marta Andreasen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare și menținerea 
lichidității în toate condițiile pieței, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordonării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
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Consiliului și Comisiei.

Or. en

Justificare

Autoritatea de supraveghere ar trebui să acționeze în vederea menținerii lichidității pieței.

Amendamentul 194
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare și a interacțiunii lor 
durabile cu economia reală, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordonării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 195
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) reducerea 
caracterului prociclic al finanțelor și, în 
general, protejarea stabilității sistemului 
financiar pe termen scurt, mediu și lung, și 
(v) consolidarea coordonării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 196
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
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a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) promovarea unei aplicări fără 
dificultăți a politicii monetare pe piețe și 
asigurarea trasabilității creditelor, 
precum și controlul asupra depozitelor 
bancare și a fondurilor instituționale. În 
acest scop, Autoritatea contribuie la 
garantarea aplicării consecvente, eficiente 
și eficace a legislației Uniunii menționate 
anterior la articolul 1 alineatul (2), 
favorizând convergența în materie de 
supraveghere și furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 197
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii, ținând totodată 
seama de necesitatea de a spori 
concurența și inovarea în cadrul pieței 
interne și de a garanta competitivitatea pe 
plan mondial.  În acest scop, Autoritatea 
contribuie la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
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convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Justificare

Este important ca orice măsură adoptată de AES să țină seama de situația mondială generală 
din domeniul concurenței, inclusiv să prevină arbitrajul de reglementare. AES ar trebui, de 
asemenea, să realizeze analize economice pentru a adopta decizii în cunoștință de cauză 
privind impactul măsurilor sale asupra pieței la nivel mai general, precum și impactul 
evenimentelor produse la un nivel mai general al pieței asupra măsurilor sale. Acest lucru 
este în concordanță cu bunele practici aplicate la nivelul statelor membre.

Amendamentul 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei și realizând analize 
economice ale piețelor pentru a facilita 
îndeplinirea obiectivelor sale.

Or. en
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Amendamentul 199
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii Europene menționate 
anterior la articolul 1 alineatul (2), 
favorizând convergența în materie de 
supraveghere și furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar, (v) 



PE439.456v01-00 48/104 AM\808173RO.doc

RO

consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii și (vi) prevenirea 
arbitrajului de reglementare și
promovarea unor condiții concurențiale 
echitabile. În acest scop, Autoritatea 
contribuie la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 201
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar, (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii și (vi) elaborarea 
unor metodologii comune pentru 
evaluarea efectelor produse de 
caracteristicile produselor și de procesul 
de distribuție asupra poziției financiare a 
instituțiilor și asupra protecției 
beneficiarilor, cu scopul de a promova 
condiții concurențiale echitabile. În acest 
scop, Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
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Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 202
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar, (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii și (vi) realizarea 
obiectivelor UEM. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 203
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
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pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar, (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii și (vi) prevenirea 
arbitrajului de reglementare și 
promovarea unor condiții concurențiale 
echitabile. În acest scop, Autoritatea 
contribuie la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației UE menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
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convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei. Autoritatea 
realizează o analiză economică a piețelor 
pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor 
sale.

Or. en

Amendamentul 205
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar, (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii și (vi) prevenirea 
arbitrajului de reglementare și 
promovarea unor condiții concurențiale 
echitabile. În acest scop, Autoritatea 
contribuie la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei și realizând analize 
economice ale piețelor pentru a facilita 
îndeplinirea obiectivelor sale.

Or. en
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Amendamentul 206
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar, (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii și (vi) prevenirea 
arbitrajului de reglementare și 
promovarea unor condiții concurențiale 
echitabile. În acest scop, Autoritatea 
contribuie la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 207
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
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integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar, 
(v) consolidarea coordonării internaționale 
în domeniul supravegherii și (vi) 
prevenirea arbitrajului de reglementare. 
În acest scop, Autoritatea contribuie la 
garantarea aplicării consecvente, eficiente 
și eficace a legislației Uniunii menționate 
anterior la articolul 1 alineatul (2), 
favorizând convergența în materie de 
supraveghere și furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 208
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar, 
(v) consolidarea coordonării internaționale 
în domeniul supravegherii și (vi) 
consolidarea coordonării și cooperării 
internaționale în domeniul supravegherii, 
creșterea competitivității la nivel mondial 
și sprijinirea dezvoltării financiare a 
economiilor mai puțin avansate. În acest 
scop, Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației Uniunii menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
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furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 209
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii)
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar, (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii și (vi) elaborarea 
unor metodologii comune pentru 
evaluarea efectelor produse de 
caracteristicile produselor și de procesele 
de distribuție asupra poziției financiare a 
instituțiilor și asupra protecției 
beneficiarilor, cu scopul de a promova 
condiții concurențiale echitabile. În acest 
scop, Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației UE menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Justificare

Având în vedere experiențele din 2008-2009, este necesar să se efectueze, la nivel comunitar, 
pe baza unor metodologii comune, exerciții de simulare a crizelor, inclusiv evaluări ale 
impactului asupra beneficiarilor, creând astfel condiții concurențiale echitabile pentru 
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cazurile în care se examinează posibilitatea unor acțiuni de salvare. 

Amendamentul 210
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea
armonizării și aplicării consecvente, 
eficiente și eficace a legislației Uniunii
menționate anterior la articolul 1 alineatul
(2), favorizând integrarea și convergența 
în materie de supraveghere, furnizând 
avize Parlamentului European, Consiliului 
și Comisiei și realizând analize economice 
ale piețelor pentru a promova îndeplinirea 
obiectivelor Autorității.

Or. en

Amendamentul 211
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
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ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și eficace a 
legislației UE menționate anterior la 
articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei și realizând analize 
economice ale piețelor pentru a promova 
îndeplinirea obiectivelor Autorității.

Or. en

Justificare

Este important ca orice măsură adoptată de AES să țină seama de situația mondială generală 
din domeniul concurenței, inclusiv să prevină arbitrajul de reglementare. AES ar trebui, de 
asemenea, să realizeze analize economice pentru a adopta decizii în cunoștință de cauză 
privind impactul măsurilor sale asupra pieței la nivel mai general, precum și impactul 
evenimentelor produse la un nivel mai general al pieței asupra măsurilor sale. Acest lucru se 
află în concordanță cu bunele practici aplicate la nivelul statelor membre.

Amendamentul 212
Antolín Sánchez Presedo

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 
funcționa ca o rețea de autorități de 
supraveghere, după cum se precizează la 
articolul 39.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 213
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe 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

Amendamentul 214
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Atunci când realizează sarcinile ce îi 
sunt atribuite de prezentul regulament, 
Autoritatea acționează în mod 
independent și obiectiv, singurul interes 
urmărit fiind acela al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Este important să fie protejată independența acțiunilor AES în materie de reglementare și 
supraveghere, precum și independența instituțională și financiară a acesteia. Prin urmare, se 
propune introducerea în cuprinsul regulamentelor a unei dispoziții clare privind 
independența AES. Această dispoziție ar completa alte dispoziții din cadrul regulamentelor, 
care se axează, printre altele, pe independența președintelui AES.
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Amendamentul 215
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Sistem european de supraveghere 

financiară
(1) Autoritatea face parte din Sistemul 
european de supraveghere financiară, 
denumit în continuare „SESF”, care 
funcționează ca o rețea integrată de 
autorități de supraveghere ce reunește 
toate autoritățile de la nivelul statelor 
membre și al Uniunii Europene care dețin 
competențe în domeniul supravegherii 
financiare, în conformitate cu prezentul 
regulament și cu regulamentele UE 
conexe. Principalul obiectiv al SESF este 
acela de a asigura o supraveghere 
temeinică și consecventă la nivel 
european a instituțiilor financiare, fapt 
care va crea încredere în sistemul 
financiar, va sprijini o creștere economică 
durabilă pe plan european și va satisface 
nevoile întreprinderilor și ale cetățenilor.
(2) SESF cuprinde următoarele elemente:
(a) Comitetul european pentru riscuri 
sistemice, înființat prin Regulamentul 
(UE) nr. …/… [CERS]; 
(b) Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar) înființată 
prin Regulamentul (UE) nr. …/… [ABE]; 
(c) Autoritatea europeană de 
supraveghere (asigurări și pensii 
ocupaționale) înființată prin 
Regulamentul (UE) nr. …/…[AEAPO];
(d) Autoritatea;
(e) Comitetul comun al autorităților 
europene de supraveghere (CCAES), 
prevăzut la articolul 40;
(f) autoritățile din statele membre 
menționate la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [AEVMP], 
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Regulamentul (UE) nr. …/… [AEAPO] și 
Regulamentul (UE) nr. …/… [ABE];
(g) Comisia, în ceea ce privește realizarea 
sarcinilor menționate la articolele 7 și 9.
(3) Toți membrii SESF cooperează 
îndeaproape, cu încredere și deplin 
respect reciproc, în conformitate cu 
principiul cooperării loiale, în temeiul 
articolului 4 alineatul (3) din Tratatul 
UE.
(4) Toate instituțiile financiare au 
obligația de a respecta actele juridice 
obligatorii din cadrul legislației UE și fac 
obiectul supravegherii autorităților 
competente ce fac parte din SESF.
(5) SESF nu exclude exercitarea unor 
competențe de supraveghere pe plan 
național de către autoritățile competente, 
în conformitate cu actele juridice 
obligatorii din legislația UE și cu 
principiile prudențiale internaționale 
privind supravegherea bancară.
(6) Numai autoritățile de supraveghere 
care sunt incluse în Sistemul european de 
supraveghere financiară au dreptul să 
supravegheze instituțiile financiare din 
Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 216
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „participant la piețele financiare” 
înseamnă orice persoană căreia i se aplică 
o obligație prevăzută de legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) sau 
o lege națională de implementare a 
respectivei legislații.

1. „participant la piețele financiare” 
înseamnă orice întreprindere a cărei 
activitate principală este constituirea de 
depozite, acordarea de credite, furnizarea 
de servicii de asigurare sau de alte servicii 
financiare clienților sau membrilor săi 
sau realizarea de investiții financiare sau 
activități de tranzacționare în nume 
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propriu, precum și orice altă întreprindere 
sau entitate care își desfășoară activitatea 
în Uniunea Europeană și a cărei 
activitate este de natură similară, chiar și 
în cazul în care aceasta nu efectuează 
tranzacții directe cu publicul larg.

Or. en

Amendamentul 217
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „risc sistemic” înseamnă riscul de 
perturbare a serviciilor financiare care 
este cauzat de o disfuncționalitate 
importantă a întregului sistem financiar 
sau a unei părți a acestuia și care are 
potențialul de a produce consecințe 
negative grave asupra economiei reale. 
Toate tipurile de instituții, intermediari, 
piețe, infrastructuri și instrumente 
financiare pot avea, într-o oarecare 
măsură, o importanță sistemică.

Or. en

Amendamentul 218
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „risc transfrontalier” înseamnă riscul 
cauzat de dezechilibre economice sau 
disfuncționalități financiare în toată 
Uniunea Europeană sau în anumite părți 
ale acesteia, care pot avea consecințe 
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negative semnificative asupra 
tranzacțiilor dintre agenții economici din 
două sau mai multe state membre, asupra 
funcționării pieței interne sau asupra 
finanțelor publice ale UE sau ale oricărui 
stat membru al UE.  Toate tipurile de 
riscuri economice și financiare pot avea, 
într-o oarecare măsură, importanță la 
nivel transfrontalier.

Or. en

Amendamentul 219
Wolf Klinz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când realizează sarcinile ce îi 
sunt atribuite de prezentul regulament, 
Autoritatea acționează în mod 
independent și obiectiv, singurul interes 
urmărit fiind acela al Uniunii Europene. 

Or. en

Justificare

Cele trei AES trebuie să acționeze în interesul întregii UE.

Amendamentul 220
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În calitatea lor de membre ale 
Autorității, autoritățile naționale de 
supraveghere imprimă acțiunilor lor o 
dimensiune europeană.
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Or. en

Amendamentul 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea își are sediul la Paris. Autoritatea își are sediul la Frankfurt. 

Or. en

Amendamentul 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea își are sediul la Paris. Autoritatea își are sediul la [...]. 

Or. en

Justificare

În concluziile Consiliului European din 13 decembrie 2003 se subliniază: „În final, 
reprezentanții statelor membre, reuniți la nivel de șefi 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 agenții ce urmează să fie înființate în viitor, fără a 
aduce atingere faptului că, în cazul înființării unui parchet european, sediul acestuia se va 
afla la Luxemburg în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Decizia din 8 aprilie 1965.”
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Amendamentul 223
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea are următoarele sarcini: (1) Pentru a asigura o supraveghere 
eficace și coerentă la nivel european a 
instituțiilor financiare, Autoritatea are 
următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislației Uniunii, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și eficace a 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
dezacordurilor dintre autoritățile 
competente, asigurarea unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri, printre 
altele, în situații de urgență;

Or. en
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Amendamentul 225
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 și practici comune de înaltă 
calitate în materie de reglementare și 
supraveghere, în special prin furnizarea de 
avize către instituțiile comunitare și prin 
elaborarea de orientări, recomandări și 
proiecte de standarde tehnice care trebuie 
să se bazeze pe legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2);

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

Or. en

Amendamentul 226
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 legislației comunitare, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
dezacordurilor între autoritățile 
competente, promovarea unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri în situații 
de urgență;

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a standardelor și a legislației UE, în 
special prin sprijinirea unei culturi comune 
a supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și eficace a 
prezentului regulament și a legislației 
menționate la articolul 1 alineatul (2), 
prevenirea arbitrajului de reglementare, 
medierea și rezolvarea dezacordurilor între 
autoritățile competente, asigurarea unei 
funcționări coerente a colegiilor 
autorităților de supraveghere și luarea de 
măsuri, printre altele, în situații de 
urgență;

Or. en
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Amendamentul 227
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a facilita delegarea de sarcini și 
responsabilități între autoritățile 
competente;

(c) de a stimula și facilita delegarea de 
sarcini și responsabilități între autoritățile 
competente;

Or. en

Amendamentul 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) de a determina eligibilitatea pentru 
compensare a contractelor oferite de o 
casă centrală de compensări;

Or. en

Justificare

Pentru a reduce riscurile de contrapartidă și pentru a garanta că participanții la piață 
compensează tot mai mult contractele pentru produse derivate prin intermediul unei case 
centrale de compensări, AEVMP ar trebui să decidă dacă contractele oferite de o casă 
centrală de compensări sunt eligibile pentru compensare. Este necesar un proces unic de 
autorizare pentru a permite contrapărților centrale să ofere servicii oriunde pe piața internă 
a UE. Toate autoritățile de supraveghere vizate trebuie să fie implicate pentru a garanta 
existența unei practici comune în rândul autorităților și pentru a evita arbitrajul de 
reglementare. 
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Amendamentul 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) de a înscrie într-un registru public 
toate contractele eligibile pentru 
compensare și toate casele centrale de 
compensări care au fost autorizate să 
compenseze contractele în cauză;

Or. en

Justificare

Participanții la piață trebuie să fie la curent cu existența unei obligații de compensare a 
contractelor recunoscute ca fiind eligibile pentru compensare. 

Amendamentul 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) de a negocia și încheia acorduri 
privind schimburile de informații cu 
autoritățile de supraveghere din țări terțe 
și proceduri pentru situațiile de urgență;

Or. en

Justificare

Piețele produselor derivate au caracter global, fiind necesar un cadru solid pentru ca UE să 
poată interacționa cu infrastructurile și cu participanții pe piață din afara UE. 
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Amendamentul 231
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a realiza analize inter pares ale 
autorităților competente, pentru a consolida 
consecvența rezultatelor în materie de 
supraveghere;

(e) de a organiza și realiza analize inter 
pares ale autorităților competente, pentru a 
consolida consecvența rezultatelor în 
materie de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 232
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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 crea baze de date în domeniul 
său de competență și în cazurile 
specificate în legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2); informațiile 
colectate trebuie să fie accesibile tuturor 
participanților pe piață și trebuie să 
conțină informații-cheie privind 
participanții pe piață înregistrați, produse, 
încălcări ale normelor și tranzacții, în 
cazul în care obligația publicării este 
precizată în legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2);

Or. en
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Amendamentul 233
Gianni Pittella

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) de a stimula protecția investitorilor, în 
special prin gestionarea unei unități 
responsabile cu aplicarea reglementărilor 
armonizate ale UE privind publicarea 
informațiilor despre produse și procesele 
de comercializare a tuturor produselor și 
serviciilor de investiții cu amănuntul către 
toți investitorii cu amănuntul; ABE și 
AEAPO oferă tot sprijinul și cooperarea 
necesare pentru a permite AEVMP să 
îndeplinească această sarcină în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 234
Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) de a stimula protecția investitorilor, în 
special prin gestionarea unei unități 
responsabile cu:
- emiterea și revocarea autorizațiilor 
pentru comercializarea unui produs nou, 
- verificarea evoluției produselor după 
șase luni de comercializare, 
- asigurarea unei aplicări armonizate a 
reglementărilor UE privind publicarea 
informațiilor despre produse și procesele 
de comercializare (a tuturor produselor și 
serviciilor de investiții cu amănuntul către 
toți investitorii cu amănuntul); 
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ABE și AEAPO oferă tot sprijinul și 
cooperarea necesare pentru a permite 
AEVMP să îndeplinească această sarcină 
în mod corespunzător; 

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să i se atribuie o sarcină privind protecția investitorilor. De această 
sarcină ar trebui să răspundă o singură autoritate de supraveghere. Așa se poate realiza mai 
exact modelul „twin peaks” fără să fie necesară o modificare radicală a tuturor celor trei 
regulamente SESF propuse.

Amendamentul 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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 stimula protecția investitorilor, în 
special prin asigurarea aplicării 
reglementărilor armonizate ale UE 
privind publicarea informațiilor despre 
produse și procesele de comercializare a 
tuturor produselor și serviciilor de 
investiții cu amănuntul către toți
investitorii cu amănuntul; ABE și 
AEAPO oferă tot sprijinul și cooperarea 
necesare pentru a permite AEVMP să 
îndeplinească această sarcină în mod 
corespunzător;

Or. en
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Amendamentul 236
Marta Andreasen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) de a reglementa participanții pe piață 
determinanți, pentru a garanta 
lichiditatea, concurența și transparența;

Or. en

Justificare

Avantajul deținut de participanții pe piață determinanți nu ar trebui să fie în detrimentul 
investitorilor.

Amendamentul 237
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 autorităților 
europene de reglementare a piețelor 
valorilor mobiliare;

Or. en

Amendment 238

Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) de a publica și actualiza cu 
regularitate pe pagina sa de internet 
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informațiile referitoare la domeniul său 
de activitate pentru a asigura o informare 
ușor accesibilă publicului;

Or. en

Amendamentul 239
Wolf Klinz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să solicite autorităților naționale 
competente să realizeze exerciții de 
simulare a crizelor pe baza unei 
metodologii comune;

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebuie să aibă competența de a efectua exerciții de simulare a crizelor pentru a 
garanta rezistența sistemului și de a acumula informații pertinente pe baza unui format de 
raportare armonizat și a unei metodologii armonizate, în conformitate cu articolul 17.

Amendamentul 240
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să ia decizii individuale adresate 
participanților la piețele financiare în 
cazurile specifice menționate la articolul 9 
alineatul (6), la articolul 10 alineatul (3) 
și la articolul 11 alineatul (4);

eliminat

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să interzică comercializarea anumitor 
produse sau anumite tipuri de tranzacții 
pentru a preveni deteriorarea protecției 
investitorilor, a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare sau a 
stabilității unei părți sau a întregului 
sistem financiar din Uniune;

Or. en

Amendamentul 242
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să promoveze o acțiune coordonată 
între autoritățile competente, în 
conformitate cu articolul 16, inclusiv 
activarea competențelor acestora în 
calitatea lor de membre ale Autorității 
pentru o reacție comună la nivelul UE la 
riscurile sistemice și transfrontaliere;

Or. en



AM\808173RO.doc 73/104 PE439.456v01-00

RO

Amendamentul 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să asigure respectarea Directivei 
2003/6/CE pentru a garanta protecția 
investitorilor, buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea unei părți sau a întregului 
sistem financiar din Uniune;

Or. en

Amendamentul 244
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să colecteze informațiile necesare 
privind participanții pe piață și structurile 
de piață, pentru a oferi informații 
complete;

Or. en

Amendamentul 245
Ramon Tremosa i Balcells

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să colecteze direct informațiile 
necesare privind instituțiile financiare;

Or. en
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Amendamentul 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să colecteze direct datele necesare de 
la instituțiile financiare;

Or. en

Justificare

Pentru a realiza obiectivele enumerate la articolul 1 alineatul (4), AEVMP trebuie să aibă 
acces la toate datele pertinente deținute de toți participanții la piață, pentru a putea asigura o 
microsupraveghere adecvată a pieței. 

Amendamentul 247
Markus Ferber

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 tranzacții 
pentru a preveni deteriorarea gravă a 
bunei funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității unei părți sau 
a întregului sistem financiar din Uniune;

Or. en

Justificare

Interzicerea anumitor produse ar trebui avută în vedere în ultimă instanță în cazul în care 
funcționarea piețelor este amenințată de un risc grav.
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Amendamentul 248
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) să interzică comercializarea anumitor 
produse sau anumite tipuri de tranzacții 
pentru a preveni deteriorarea gravă a
bunei funcționări și a integrității piețelor 
financiare, inclusiv în ceea ce privește 
protecția investitorilor, sau a stabilității 
unei părți sau a întregului sistem 
financiar din Uniune;

Or. en

Amendamentul 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) să coordoneze colectarea de către
membrii săi a datelor necesare de la 
instituțiile financiare;

Or. en

Justificare

Piețele produselor derivate au caracter global, fiind necesar un cadru solid pentru ca UE să 
poată interacționa cu infrastructurile și cu participanții pe piață din afara UE.
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Amendamentul 250
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când își exercită competențele 
menționate la alineatul (2) literele (a) și 
(d), Autoritatea ține seama de legislația 
internă a statelor membre care sunt 
conforme cu legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 251
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea își exercită competențele
exclusive în materie de supraveghere ce îi 
revin în temeiul legislației menționate la 
articolul 1 alineatul (2), în ceea ce 
privește entitățile sau activitățile 
economice aflate în raza de acțiune 
comunitară. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 252
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 

eliminat
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domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. 

Or. en

Amendamentul 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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 deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. 

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. Autoritatea poate face apel 
la structurile și competențele autorităților 
competente pentru a exercita 
competențele exclusive de supraveghere și 
pentru a desfășura anchete.

Or. en

Amendamentul 254
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. 

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. Autoritatea cooperează 
strâns cu autoritățile competente și se 
bazează pe cunoștințele specializate, 
structurile și competențele acestora 
pentru a executa competențele exclusive 
de supraveghere și pentru a desfășura 
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anchete.

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să coopereze strâns cu autoritățile competente. Este de o importanță 
fundamentală ca noul organism de supraveghere să se bazeze pe cunoștințele specializate, 
structurile și competențele autorităților competente pentru a executa competențele exclusive 
de supraveghere și pentru a desfășura anchete. 

Amendamentul 255
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. 

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate la nivel european, menționate în 
legislația în domeniu, precum și 
posibilitatea de a percepe tarife. 

Or. en

Amendamentul 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea exercită toate competențele 
exclusive în materie de supraveghere a 
caselor centrale de compensări, precum și 
a agențiilor de rating de credit prevăzute 
în Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 privind agențiile 
de rating de credit1.
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__________
1 JO L 302, 17.11.2009, p.1.

Or. en

Amendamentul 257
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Competențele autorităților din statele 
membre în calitatea lor de autorități 
competente și membre ale Autorității

Pentru a realiza obiectivele Autorității, 
autoritățile din statele membre, în 
calitatea lor de autorități competente și 
membre ale Autorității, au competența de 
a adopta măsuri de supraveghere 
preventive și corective. Aceste competențe, 
vizând instituțiile financiare și exercitate 
în mod proporționat, includ capacitatea:
(a) de a solicita și primi informații 
adecvate; 
(b) de a impune cerințe de raportare și de 
publicare;
(c) de a proceda la inspecții la fața 
locului;
(d) de a adopta măsuri prudențiale 
(inclusiv cele vizând conflictele de 
interese, buna guvernanță, lichiditățile, 
provizioanele, dividendele și politica de 
remunerare);
(e) de a separa sau segrega activitățile 
bancare cu amănuntul de operațiunile de 
tranzacționare și de alte activități fără 
caracter de utilitate în cazul în care se 
apreciază, pe baza criteriilor comune, 
existența unui risc pertinent;
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(f) de a limita sau interzice temporar 
anumite produse sau tipuri de tranzacții 
care pot provoca, direct sau indirect, o 
volatilitate excesivă a piețelor sau pot 
tulbura o parte sau întregul sistem 
financiar european, finanțele publice sau 
economia reală;
(g) de a impune instituțiilor financiare să 
acționeze prin intermediul unei filiale în 
cazul în care se apreciază, pe baza unor 
criterii comune, existența unui risc intern 
pertinent;
(h) de a impune amenzi cu efect de 
descurajare;
(i) de a descalifica conducători și 
directori;
(j) de a elibera din funcție conducători cu 
sarcini executive sau consiliul de 
administrație;
(k) de a interveni temporar în instituțiile 
financiare;
(l) de a retrage beneficiile răspunderii 
limitate a acționarilor semnificativi ai 
instituțiilor financiare atunci când aceștia 
rămân pasivi în loc să apere interesul 
corporativ în cazuri precum lipsa de 
transparență, acordarea sau luarea de 
împrumuturi în mod nejudicios, sau 
atunci când se fac vinovați de încălcări 
grave și sistematice;
(m) de a extinde răspunderea financiară 
asupra conducătorilor, directorilor sau 
instituțiilor financiare care înfăptuiesc 
sau iau parte la încălcări grave și 
sistematice sau au un sistem de stimulare 
inadecvat pentru serviciile lor; 
(n) de a păstra, dacă este cazul, 
declarațiile de interese, activitate și avere 
ale conducătorilor și directorilor;
(o) de a cere dezvoltarea unui sistem 
detaliat de soluționare a situațiilor de 
criză, care să fie actualizat periodic și să 
includă un mecanism structurat de 
intervenție rapidă, acțiuni corective 
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prompte și un plan de intervenție în caz de 
faliment;
(p) de a anula licențe și retrage 
pașapoarte;
(q) de a-și da acordul cu privire la 
protocoale vizând o reacție comună la 
nivel european, cât mai rapid și sistematic 
cu putință, pentru a preveni sau corecta 
tulburările de pe piață.

Or. en

Amendamentul 258
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde tehnice Cadru unic de reglementare

Or. en

Amendamentul 259
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Pentru a asigura o supraveghere 
eficace și coerentă la nivel european a 
instituțiilor financiare, Comisia adoptă, 
luând în considerare principiile 
internaționale recunoscute de UE și 
respectând legislația UE, standarde de 
reglementare și aprobă standarde de 
supraveghere în vederea realizării unui 
cadru unic de reglementare pentru 
supravegherea financiară la nivel 
european prin intermediul unor 
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regulamente și decizii.

Or. en

Amendamentul 260
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) Cadrul unic de reglementare:
(a) detaliază definițiile cuprinse în 
legislația europeană;
(b) precizează elementele comune ale 
cerințelor de raportare și de publicare 
cuprinse în legislația europeană;
(c) prezintă elementele necesare 
asigurării unor procese de cooperare 
eficace, inclusiv evaluarea riscurilor în 
materie de supraveghere și schimburile de 
informații, conform dispozițiilor din 
legislația europeană;
(d) stabilește standarde de reglementare și
supraveghere corespunzătoare pentru a 
da curs avertizărilor timpurii și 
recomandărilor CERS privind întreg 
teritoriul sau o parte a Uniunii Europene;
(e) stabilește standarde de reglementare și 
supraveghere corespunzătoare pentru a 
trata riscurile transfrontaliere identificate 
de Autoritate sau de instituțiile europene 
pe întreg teritoriul sau într-o parte a 
Uniunii Europene;
(f) stabilește standarde de reglementare și 
supraveghere corespunzătoare privind 
cerințele de raportare, publicare și cele 
prudențiale vizând întreprinderile 
relevante și mecanismele de investiții cu o 
cotă mare a mijloacelor împrumutate care 
funcționează pe întreg teritoriul UE, 
pentru a preveni riscurile sistemice și 
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pentru a le corecta pe cele 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 261
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 legislația menționată 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 și în
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) sau la solicitarea Comisiei.  
Standardele tehnice nu cuprind opțiuni 
politice și reflectă principiul 
proporționalității. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde 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 și cu legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2).  
Proiectul de standarde este prezentat 
concomitent Parlamentului European și 
Consiliului. 

Or. en

Amendamentul 262
Thomas Mann

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 

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice pentru a completa și a modifica 
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specific în legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde 
Comisiei spre aprobare.

elementele care nu sunt esențiale pentru
actele legislative menționate la articolul 1 
alineatul (2). Standardele tehnice 
contribuie la un cadru de reglementare 
comun, dar nu reprezintă decizii 
strategice, iar conținutul acestora este 
limitat de legislația în temeiul căreia au 
fost elaborate.

Or. en

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

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 legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde 
Comisiei spre aprobare.

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice pentru a completa și a modifica 
elementele care nu sunt esențiale pentru
actele legislative menționate la articolul 1 
alineatul (2). Standardele tehnice nu 
reprezintă decizii strategice, iar conținutul 
acestora este limitat de legislația în 
temeiul căreia au fost elaborate.

Or. en

Amendamentul 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 legislația menționată 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 legislația menționată la articolul 
1 alineatul (2). Standardele tehnice nu 
conțin decizii strategice, iar conținutul 
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aprobare. acestora este limitat de legislația în 
temeiul căreia au fost elaborate.

Or. en

Amendamentul 265
Gianni Pittella

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 legislația menționată la articolul 
1 alineatul (2). Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde Comisiei spre 
aprobare. 

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la articolul 
1 alineatele (2) și (2a). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde Comisiei 
spre aprobare. 

Or. en

Amendamentul 266
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 și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea desfășoară consultări publice 
deschise cu toate părțile interesate și 
analizează eventualele costuri și beneficii 
aferente, cu excepția cazului în care astfel 
de consultări și analize sunt 
disproporționate în raport cu domeniul de 
aplicare și cu impactul standardelor 
tehnice în cauză sau cu gradul specific de 
urgență al situației. De asemenea, 
Autoritatea solicită avizul sau 
recomandările Grupului părților 
interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor menționat la articolul 
22.
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Or. en

Amendamentul 267
Gianni Pittella

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 și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea desfășoară, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente, cu 
excepția cazului în care astfel de 
consultări și analize sunt disproporționate 
în raport cu domeniul de aplicare și cu 
impactul standardelor tehnice în cauză 
sau cu gradul specific de urgență al 
situației. 

Or. en

Amendamentul 268
Anni Podimata

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 și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea desfășoară, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente, cu 
excepția cazului în care astfel de 
consultări și analize sunt disproporționate 
în raport cu domeniul de aplicare și cu 
impactul standardelor tehnice în cauză 
sau cu gradul specific de urgență al 
situației. 

Or. en
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Amendamentul 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Autoritatea desfășoară, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente 
înainte de adoptarea standardelor tehnice.
Grupul părților interesate menționat la 
articolul 22 își poate oferi avizul sau 
recomandările în cadrul acestui proces.

Or. en

Amendamentul 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Autoritatea desfășoară consultări publice 
deschise cu privire la standardele tehnice și 
analizează eventualele costuri și beneficii 
aferente înainte de adoptarea proiectelor 
de standarde tehnice. De asemenea, 
Autoritatea solicită avizul sau 
recomandările Grupului părților 
interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor menționat la articolul 
22.

Or. en



PE439.456v01-00 88/104 AM\808173RO.doc

RO

Amendamentul 271
Thomas Mann

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 și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Înainte de adoptarea proiectelor de 
standarde tehnice, Autoritatea desfășoară
consultări publice deschise cu privire la 
standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente, 
precum și rolul lor practic în cadrul pieței 
serviciilor financiare din UE. Autoritatea 
solicită, de asemenea, avizul sau opinia 
Grupului părților interesate din domeniul 
bancar menționat la articolul 22.

Or. en

Amendamentul 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La elaborarea proiectului de standarde 
tehnice, Autoritatea ia în considerare 
întreaga gamă a actorilor de pe piețele 
financiare și diferitele efecte ale 
standardelor asupra diverselor tipuri de 
participanți pe piață. 

Or. en
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Amendamentul 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde spre aprobare Comisiei și, 
concomitent, Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 274
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 
parțial 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 
respectiva perioadă cu o lună. 

Or. en

Justificare

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Amendamentul 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 
parțial 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, respingerea sau 
modificarea proiectelor de standarde. 
Comisia poate prelungi respectiva perioadă 
cu o lună. Ea informează Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la decizia 
sa, explicând motivele ce au stat la baza 
acesteia. 

Or. en

Amendamentul 276
Peter Skinner

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 
parțial 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, aprobarea parțială 
sau respingerea proiectelor de standarde. 
Comisia poate prelungi respectiva perioadă 
cu o lună. Ea informează Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la decizia 
sa, explicând motivele ce au stat la baza 
acesteia. 

Or. en

Justificare

Comisia nu ar trebui să aibă competența de a modifica standardele tehnice. Acestea au 
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caracter tehnic și, prin urmare, ar trebui elaborate numai de experți tehnici din cadrul AES. 
În cazul în care standardele nu sunt adecvate din motive juridice sau legate de piața unică, 
Comisia le poate respinge integral sau parțial.

Amendamentul 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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
parțial 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, aprobarea parțială 
sau respingerea proiectelor de standarde. 
Comisia poate prelungi respectiva perioadă 
cu o lună. Ea informează Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la decizia 
sa, explicând motivele ce au stat la baza 
acesteia. 

Or. en

Amendamentul 278
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 parțial 
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 acestea respectă 
legislația Uniunii. În același termen, 
Comisia poate prelungi respectiva perioadă 
cu o lună. Ea poate adopta proiectele de 
standarde tehnice doar parțial sau cu 
modificări atunci când acestea au fost 
elaborate ca standarde de reglementare.
În ambele cazuri, Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună.

Or. en
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Amendamentul 279
Gianni Pittella

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 parțial 
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 
respectiva perioadă cu o lună. Ea poate 
aproba proiectele de standarde doar parțial 
sau cu modificări atunci când acest lucru 
este impus de interesele Uniunii 
Europene. 

Or. en

Amendamentul 280
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia nu poate să modifice conținutul 
standardelor tehnice elaborate de 
Autoritate fără a se consulta în prealabil 
cu Autoritatea, în conformitate cu 
prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 282
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 parțial sau 
cu amendamente, ea informează 
Autoritatea cu privire la motivele sale. 

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

Or. en

Amendamentul 283
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 parțial sau cu 
amendamente, ea informează Autoritatea 
cu privire la motivele sale. 

Atunci când Comisia nu aprobă 
standardele, ea propune modificări 
justificate și transmite proiectul de 
standarde înapoi Autorității. Autoritatea 
poate aduce modificări proiectului de 
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standarde pe baza modificărilor propuse 
de Comisie și poate prezenta din nou 
proiectul de standarde Comisiei spre 
aprobare. 

Or. en

Justificare

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Amendamentul 284
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când Comisia intenționează să nu
aprobe standardele sau le aprobă doar 
parțial sau cu amendamente, ea retrimite 
Autorității proiectul de standarde, 
prezentându-și comentariile și 
observațiile. Autoritatea poate aduce 
modificări proiectului de standarde pe 
baza comentariilor Comisiei și îl poate 
înainta din nou Comisiei.

Or. en

Amendamentul 285
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia nu aprobă
standardele sau le aprobă doar parțial sau 

Atunci când Comisia intenționează să nu
aprobe standardele, ea retrimite proiectul 
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cu amendamente, ea informează 
Autoritatea cu privire la motivele sale. 

de standarde Autorității, explicând în 
scris motivele din care acestea contravin 
interesului public al Uniunii Europene, 
nu ar respecta principiul 
proporționalității sau ar împiedica 
integrarea pieței unice europene.
În termen de șase săptămâni, Autoritatea 
modifică proiectul de standarde, luând în 
considerare în mod corespunzător 
preocupările Comisiei.

Or. en

Amendamentul 286
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 aprobă 
standardele înaintate cu modificările 
propuse de Autoritate sau respinge 
standardele și informează Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la decizia 
sa, explicând motivele ce au stat la baza 
acesteia.

Or. en

Justificare

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Amendamentul 287
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, Comisia aprobă 
standardele înaintate cu modificările 
propuse de Autoritate sau le respinge.

Or. en

Justificare

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Amendamentul 288
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 și 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 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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) Comisia adoptă, în conformitate cu 
articolele 7a-7d, acte delegate care vizează 
stabilirea standardelor tehnice menționate 
la alineatul (1). Aceste acte se prezintă 
sub forma unor regulamente sau decizii.

Or. en

Amendamentul 290
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

Amendamentul 291
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cadrul unic de reglementare se 
actualizează periodic și se adaptează la 
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noua legislație europeană.

Or. en

Amendamentul 292
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În raportul său anual, Autoritatea 
indică autoritățile naționale care nu au 
respectat standardele de reglementare și 
de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 293
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Exercitarea competențelor delegate

(1) Competența de a adopta standardele 
de reglementare menționate la articolul 7 
este conferită Comisiei pentru o durată 
nedeterminată, cu excepția cazului în care 
legislația sectorială conține prevederi 
contrare. 
(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condițiilor 
prevăzute la articolele 7b și 7c.
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Or. en

Amendamentul 294
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Revocarea competențelor delegate

(1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 7 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează celălalt legislator 
și Comisia într-un termen rezonabil 
înaintea adoptării unei decizii finale, 
indicând competențele delegate care ar 
putea face obiectul unei revocări, precum 
și motivele acesteia.
(3) Decizia de revocare intră în vigoare  
imediat sau la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 295
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
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Obiecțiuni la actele delegate
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
se pot opune actului delegat în termen de 
patru luni de la data notificării. 
La inițiativa 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-a opus actului delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și intră în vigoare la 
data menționată în cuprinsul său. 
Înainte de expirarea acestui termen și în 
cazuri excepționale și justificate în mod 
corespunzător, Parlamentul European și 
Consiliul pot informa Comisia că au decis 
să nu formuleze obiecțiuni față de un act 
delegat. În astfel de cazuri, actul delegat 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intră în vigoare la data 
prevăzută în dispozițiile acestuia.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun actului 
delegat, acesta nu intră în vigoare. 
Instituția care formulează obiecțiuni își 
expune motivele care au stat la baza 
acestora.

Or. en

Amendamentul 296
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și efective în materie de 
supraveghere în cadrul SESF și al
garantării aplicării comune, uniforme și 
coerente a legislației comunitare, 

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și eficace în materie de 
supraveghere în cadrul SESF și în scopul
garantării aplicării comune, uniforme și 
coerente a legislației Uniunii, Autoritatea 
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Autoritatea emite orientări și recomandări 
adresate autorităților competente sau 
participanților la piețele financiare. 

emite orientări și recomandări adresate 
autorităților competente sau participanților 
la piețele financiare. În chestiunile în care 
legislația îi conferă Autorității competența 
de a elabora standarde tehnice în 
conformitate cu articolul 7 din prezentul 
regulament, aceasta emite orientări și 
recomandări numai după adoptarea 
standardelor.

Or. en

Justificare

Pare să fie esențial să se garanteze că orientările și recomandările nu iau locul standardelor 
în cazurile în care legislația prevede existența unor standarde. Este vorba despre securitate 
juridică. Mai mult, în conformitate cu obiectivul suprem de creare a unui cadru unic de 
reglementare solid, AES ar trebui să fie puternic încurajate să propună standarde și să aibă 
un mandat legislativ consistent în acest sens.  

Amendamentul 297
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și efective în materie de 
supraveghere în cadrul SESF și al
garantării aplicării comune, uniforme și 
coerente a legislației comunitare, 
Autoritatea emite orientări și recomandări 
adresate autorităților competente sau 
participanților la piețele financiare. 

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și eficace în materie de 
supraveghere în cadrul SESF, în scopul 
prevenirii unei eventuale uniformizări la 
un nivel inferior întreprinse de 
autoritățile naționale pentru a relaxa în 
mod intenționat standardele de 
supraveghere în vederea creșterii gradului 
de competitivitate al centrelor lor 
financiare și în scopul garantării aplicării 
comune, uniforme și coerente a legislației 
Uniunii, Autoritatea emite orientări și 
recomandări adresate autorităților 
competente sau participanților la piețele 
financiare. 

Or. en
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Amendamentul 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea desfășoară consultări publice 
deschise cu privire la orientări și 
recomandări și analizează eventualele 
costuri și beneficii aferente. De asemenea, 
Autoritatea solicită avizul sau 
recomandările Grupului părților 
interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor menționat la articolul 
22.

Or. en

Amendamentul 299
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientările și recomandările se publică pe 
pagina internet a Autorității.

Or. en

Amendamentul 300
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să facă Autoritățile competente și participanții pe 
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toate eforturile necesare pentru a respecta 
aceste orientări și recomandări. 

piețele financiare depun toate eforturile 
necesare pentru a respecta aceste orientări 
și recomandări. 

Or. en

Amendamentul 301
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de două luni de la emiterea 
unei orientări sau a unei recomandări, 
fiecare autoritate competentă decide dacă 
intenționează să respecte orientarea sau 
recomandarea în cauză. Atunci când o 
autoritate competentă nu aplică 
respectivele orientări sau recomandări, 
aceasta informează Autoritatea cu privire 
la motivele sale. Autoritatea poate decide, 
de la caz la caz, să publice astfel de motive 
prezentate de o autoritate competentă. 

Or. en

Amendamentul 302
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După emitere, toate instituțiile financiare 
de pe piață raportează anual, în mod clar 
și detaliat, dacă respectă orientarea sau 
recomandarea respectivă.

Or. en
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Amendamentul 303
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul său anual, Autoritatea 
menționează autoritățile naționale care 
nu au respectat orientările și 
recomandările emise de aceasta și 
prezintă modul în care intenționează să se 
asigure că autoritățile naționale vor 
respecta în viitor recomandările și 
orientările sale. De asemenea, Autoritatea 
include aceleași informații cu privire la 
principalele instituții financiare mari.

Or. en

Amendamentul 304
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când autoritatea competentă nu 
aplică respectivele orientări sau 
recomandări, aceasta trebuie să informeze
Autoritatea cu privire la motivele sale.

Atunci când autoritatea competentă nu 
aplică respectivele orientări sau 
recomandări, aceasta informează
Autoritatea cu privire la motivele sale, iar 
Autoritatea le dă publicității.

Or. en

Justificare

Pentru a consolida aplicarea standardelor tehnice, merită să fie întărit principiul „respectă 
sau explică”.


