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Amendamentul 171
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de înființare a Autorității 
Bancare Europene

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de înființare a Autorității 
europene de supraveghere bancară

Or. en

Amendamentul 172
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criza financiară din 2007-2008 a scos la 
lumină deficiențe majore ale supravegherii 
în sectorul financiar, atât în cazuri 
individuale, cât și la nivelul sistemului în 
ansamblu. Modelele naționale de 
supraveghere nu au reușit să țină pasul cu 
realitatea piețelor financiare europene, 
bazate pe integrare și interconectare, în 
cadrul cărora numeroase societăți 
financiare desfășoară activități 
transfrontaliere. Criza a adus în prim plan 
deficiențe la nivelul cooperării, 
coordonării, aplicării coerente a legislației 
comunitare și al încrederii între autoritățile 
naționale de supraveghere. 

(1) Criza financiară din 2007-2008 a scos 
la lumină deficiențe majore ale 
supravegherii în sectorul financiar, atât în 
cazuri individuale, cât și la nivelul 
sistemului în ansamblu. Modelele naționale 
de supraveghere nu au reușit să țină pasul 
cu realitatea piețelor financiare europene, 
bazate pe globalizare financiară, precum 
și pe integrare și interconectare, în cadrul 
cărora numeroase societăți financiare 
desfășoară activități transfrontaliere. Criza 
a adus în prim-plan deficiențe la nivelul 
cooperării, coordonării, aplicării coerente a 
legislației UE și al încrederii între 
autoritățile naționale de supraveghere. 

Or. en
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Amendamentul 173
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cu mult înaintea crizei financiare, 
Parlamentul European a solicitat periodic 
consolidarea unui mediu concurențial cu 
adevărat echitabil pentru toți actorii 
interesați la nivel european, subliniind 
totodată existența unor deficiențe majore 
în domeniul supravegherii europene a 
piețelor financiare tot mai integrate [în 
rezoluțiile sale din 13 aprilie 2000 
referitoare la Comunicarea Comisiei 
privind punerea în aplicare a cadrului 
pentru piețele financiare: plan de 
acțiune1, rezoluția din 25 noiembrie 2002 
privind normele de supraveghere 
prudențială în Uniunea Europeană2, 
rezoluția din 11 iulie 2007 privind politica 
în domeniul serviciilor financiare (2005-
2010) – Cartea Albă3, rezoluția din 23 
septembrie 2008 conținând recomandări 
către Comisie privind fondurile 
speculative și fondurile de capital privat4, 
rezoluția din 9 octombrie 2008 conținând 
recomandări către Comisie privind 
urmărirea rezultatelor procesului 
Lamfalussy: o viitoare structură de 
supraveghere5, rezoluția din 22 aprilie 
2009 referitoare la propunerea modificată 
de directivă a Parlamentului European și 
a Consiliului privind inițierea și 
exercitarea activității de asigurare și de 
reasigurare (Solvabilitate II) (2009) și 
raportul din 23 aprilie 2009 referitor la 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind agențiile de rating al creditelor].
___________
1 JO C 40, 7.02.2001, p. 453. 
2 JO C 25 E, 29.01.2004, p. 394.
3 JO C 175 E, 10.07.2008, p. xx.
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4 JO C 8 E, 14.01.2010, p. 26.
5 JO C 9 E, 15.01.2010, p. 48.
6 Texte adoptate, P6_TA(2009)0251.
7 Texte adoptate, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Amendamentul 174
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La 2 aprilie 2009, în declarația 
liderilor intitulată „Planul global pentru 
redresare și reformare”, liderii G-20 au 
declarat că „Vom acționa în sensul 
construirii unui cadru de supraveghere și 
de reglementare mai solid, mai coerent la 
nivel global pentru sectorul financiar 
viitor, care va susține creșterea durabilă 
globală și va răspunde necesităților 
întreprinderilor și cetățenilor”.

Or. en

Amendamentul 175
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Criza financiară și economică a creat 
riscuri reale și grave la adresa stabilității 
pieței interne. Reinstaurarea și menținerea 
unui sistem financiar stabil și fiabil 
reprezintă o condiție esențială pentru 
păstrarea încrederii și coerenței în cadrul 
pieței interne și implicit pentru păstrarea și 
îmbunătățirea condițiilor necesare pentru 

(5) Criza financiară și economică a creat 
riscuri reale și grave la adresa stabilității 
sistemului financiar și a pieței interne. 
Reinstaurarea și menținerea unui sistem 
financiar stabil și fiabil, la nivel global și 
european, reprezintă o condiție esențială 
pentru păstrarea încrederii și coerenței în 
cadrul pieței interne și implicit pentru 
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crearea unei piețe interne funcționale și 
complet integrate în domeniul serviciilor 
financiare. Mai mult, piețele financiare mai 
dezvoltate și integrate oferă mai multe 
oportunități de finanțare și diversificare a 
riscurilor și contribuie astfel la 
îmbunătățirea capacității economiilor de a 
absorbi șocurile. 

păstrarea și îmbunătățirea condițiilor 
necesare pentru crearea unei piețe interne 
funcționale și complet integrate în 
domeniul serviciilor financiare. Mai mult, 
piețele financiare mai dezvoltate și 
integrate oferă mai multe oportunități de 
finanțare și diversificare a riscurilor și 
contribuie astfel la îmbunătățirea 
capacității economiilor de a absorbi 
șocurile. 

Or. en

Amendamentul 176
Antolín Sánchez Presedo

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 
instituțiilor financiare 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 
instituțiilor financiare și piețelor pe întreg 
teritoriul comunitar. Trebuie instituită o 
Autoritate bancară europeană, împreună 
cu o Autoritate europeană pentru asigurări 
și pensii ocupaționale și o Autoritate 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
(Autoritățile europene de supraveghere). 

(7) Sistemul european de supraveghere 
financiară (SESF) trebuie să fie o rețea 
integrată de autorități de supraveghere 
naționale și europene, supravegherea 
ordinară cotidiană a instituțiilor financiare 
fiind lăsată în seama autorităților 
competente din statele membre, 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 și consecventă a 
normelor și standardelor europene 
aplicabile instituțiilor financiare și piețelor 
pe întreg teritoriul european. Trebuie 
instituită o Autoritate europeană de 
supraveghere bancară, împreună cu o 
Autoritate europeană de supraveghere
pentru asigurări și pensii ocupaționale și o 
Autoritate europeană de supraveghere
pentru valori mobiliare și piețe 
(Autoritățile europene de supraveghere), 
precum și un Comitet comun. În calitate 
de Autoritate europeană de supraveghere 
macroprudențială, Comitetul european 
pentru riscuri sistemice completează 
SESF. Autoritatea se dezvoltă în 
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conformitate cu cele mai bune practici 
recunoscute la nivel european și 
internațional. O astfel de abordare poate 
fi stabilirea unui nou nivel de 
supraveghere directă de către Autoritate. 
Pentru a evita perturbările internaționale 
și pentru a consolida Sistemul european 
al supraveghetorilor financiari, 
introducerea supravegherii directe trebuie 
evaluată cu atenție și luată în considerare 
în vederea adăugării de valoare 
supravegherii instituțiilor financiare 
mari, dintre care multe au caracter global 
și își desfășoară activitatea în UE. Acest 
lucru se aplică în special instituțiilor 
financiare mari cu activități bancare en 
gros sau de altă natură care pot 
reprezenta un risc sistemic pentru piața 
internă și instituțiilor financiare sistemice 
definite și identificate la nivel 
internațional. Acest aspect va fi studiat 
mai atent cu ocazia primei revizuiri a 
prezentului regulament, astfel cum se 
prevede la articolul 66, care trebuie să 
aibă loc nu mai târziu de trei ani de la 
intrarea în vigoare a acestuia. 

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 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 
instituțiilor financiare fiind lăsată în seama 
autorităților naționale, iar rolul central în 
supravegherea grupurilor transfrontaliere 

(7) Sistemul european de supraveghere
financiară trebuie să fie o rețea de 
autorități de supraveghere naționale și ale 
Uniunii Europene, supravegherea 
cotidiană a instituțiilor financiare care nu 
au o dimensiune UE fiind lăsată în seama 
autorităților naționale. Colegiile 
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fiind acordat colegiilor autorităților de 
supraveghere. Trebuie, de asemenea, 
realizată o mai mare armonizare și o 
aplicare coerentă a normelor aplicabile 
instituțiilor financiare și piețelor pe întreg 
teritoriul comunitar. Trebuie instituită o 
Autoritate Bancară Europeană, împreună 
cu o Autoritate europeană pentru asigurări 
și pensii ocupaționale și o Autoritate 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
(Autoritățile europene de supraveghere). 

autorităților de supraveghere vor exercita 
supravegherea instituțiilor care 
desfășoară activități transfrontaliere ce 
nu au o dimensiune UE. Autoritatea preia 
în mod treptat supravegherea instituțiilor 
cu o dimensiune UE. Trebuie, de 
asemenea, realizată o mai mare armonizare 
și o aplicare coerentă a normelor aplicabile 
instituțiilor financiare și piețelor pe întreg 
teritoriul comunitar. Trebuie instituită o 
Autoritate Bancară Europeană, împreună 
cu o Autoritate europeană de supraveghere 
(asigurări și pensii ocupaționale) și o 
Autoritate europeană de supraveghere 
(valori mobiliare și piețe), precum și o 
Autoritate europeană de supraveghere 
(Comitetul comun). Comitetul european 
pentru riscuri sistemice face parte din 
Sistemul european de supraveghere 
financiară.

Or. en

Justificare

Pentru explicarea justificată textului.

Amendamentul 178
Vicky Ford

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 instituțiilor 
financiare fiind lăsată în seama autorităților 
naționale, iar rolul central în 
supravegherea grupurilor transfrontaliere 
fiind acordat colegiilor autorităților de 
supraveghere. Trebuie, de asemenea, 

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

realizată o mai mare armonizare și o 
aplicare coerentă a normelor aplicabile 
instituțiilor financiare și piețelor pe întreg 
teritoriul comunitar. Trebuie instituită o 
Autoritate bancară europeană, împreună cu 
o Autoritate europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și o Autoritate 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
(Autoritățile europene de supraveghere). 

Or. en

Amendamentul 179
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea Bancară Europeană
(„Autoritatea”) trebuie să acționeze pentru 
a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în 
special prin garantarea unui nivel ridicat, 
eficient și consecvent de reglementare și 
supraveghere care să țină seama de 
interesele variate ale tuturor statelor 
membre, pentru a proteja deponenții și 
investitorii, pentru a garanta integritatea, 
eficiența și buna funcționare a piețelor 
interne, pentru a proteja stabilitatea 
sistemului financiar și pentru a consolida 
coordonarea internațională în domeniul 
supravegherii, în beneficiul întregii 
economii, inclusiv al instituțiilor financiare 
și al altor părți interesate, al consumatorilor 
și al angajaților. Pentru a-și putea îndeplini 
obiectivele, este necesar și oportun ca 
Autoritatea să fie un organism comunitar
cu personalitate juridică și să beneficieze 
de autonomie juridică, administrativă și 
financiară.

(9) Autoritatea trebuie să promoveze 
viabilitatea financiară și o piață 
financiară europeană solidă pentru a 
îmbunătăți funcționarea și competitivitatea
pieței interne, pe baza incluziunii 
financiare și a unui mediu concurențial 
cu adevărat echitabil, pentru a preveni și 
corecta riscurile sistemice și 
transfrontaliere, inclusiv un nivel 
european ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere care să țină 
seama de interesele variate ale tuturor 
statelor membre, pentru a evita arbitrajul 
de reglementare și a garanta condiții 
concurențiale echitabile, pentru a proteja 
deponenții și investitorii și alte părți 
interesate, precum și finanțele publice, 
pentru a garanta integritatea, eficiența, 
transparența și buna funcționare a piețelor 
interne, precum și interacțiunea durabilă 
cu economia reală, pentru a reduce 
prociclicitatea finanțelor, pentru a proteja 
stabilitatea sistemului financiar, pentru a 
promova o punere în aplicare treptată a 
politicii monetare în cadrul piețelor și 
asigurarea trasabilității creditelor, pentru 
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a îndeplini obiectivele UEM și pentru a 
consolida coordonarea internațională în 
domeniul supravegherii, în beneficiul 
întregii economii, inclusiv al instituțiilor 
financiare și al altor părți interesate, al 
consumatorilor și al angajaților. Atribuțiile 
sale constau, de asemenea, în a promova 
integrarea și convergența în materie de 
supraveghere către cele mai bune practici 
și a furniza consiliere instituțiilor UE în 
domeniul reglementării și supravegherii 
bancare, a plăților și a monedei 
electronice, precum și în ceea ce privește 
chestiunile conexe privind guvernanța 
întreprinderilor, auditul și raportarea 
financiară. Pentru a-și putea îndeplini 
obiectivele, este necesar și oportun ca 
Autoritatea să fie un organism european cu 
personalitate juridică și să beneficieze de 
autonomie juridică, administrativă și 
financiară.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea Bancară Europeană 
(„Autoritatea”) trebuie să acționeze pentru 
a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în 
special prin garantarea unui nivel ridicat, 
eficient și consecvent de reglementare și 
supraveghere care să țină seama de 
interesele variate ale tuturor statelor 
membre, pentru a proteja deponenții și 
investitorii, pentru a garanta integritatea, 
eficiența și buna funcționare a piețelor 
interne, pentru a proteja stabilitatea 
sistemului financiar și pentru a consolida 
coordonarea internațională în domeniul 

(9) Autoritatea Bancară Europeană 
(„Autoritatea”) trebuie să acționeze pentru 
a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în 
special prin garantarea unui nivel ridicat, 
eficient și consecvent de reglementare și 
supraveghere care să țină seama de 
interesele variate ale tuturor statelor 
membre, pentru a preveni arbitrajul de 
reglementare și a garanta un mediu 
concurențial cu adevărat echitabil, pentru 
a proteja deponenții și investitorii, pentru a 
garanta integritatea, eficiența și buna 
funcționare a piețelor interne, pentru a 
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supravegherii, în beneficiul întregii 
economii, inclusiv al instituțiilor financiare 
și al altor părți interesate, al consumatorilor 
și al angajaților. Pentru a-și putea îndeplini 
obiectivele, este necesar și oportun ca 
Autoritatea să fie un organism comunitar 
cu personalitate juridică și să beneficieze 
de autonomie juridică, administrativă și 
financiară.

proteja stabilitatea sistemului financiar și 
pentru a consolida coordonarea 
internațională în domeniul supravegherii, 
în beneficiul întregii economii, ținând 
seama, în același timp, de necesitatea de a 
încuraja concurența și inovarea în cadrul 
pieței interne și de a asigura 
competitivitatea globală, inclusiv al 
instituțiilor financiare și al altor părți 
interesate, al consumatorilor și al 
angajaților. Atribuțiile sale constau, de 
asemenea, în a promova convergența în 
materie de supraveghere și a furniza 
consiliere instituțiilor UE în domeniul 
reglementării și supravegherii bancare, a 
plăților și a monedei electronice, precum 
și în ceea ce privește chestiunile conexe 
privind guvernanța întreprinderilor, 
auditul și raportarea financiară. Pentru a-
și putea îndeplini obiectivele, este necesar 
și oportun ca Autoritatea să fie un 
organism comunitar cu personalitate 
juridică și să beneficieze de autonomie 
juridică, administrativă și financiară.

Or. en

Justificare

Pentru a lua în considerare necesitatea de a încuraja concurența și inovarea, astfel cum se 
prevede în Raportul Skinner.

Amendamentul 181
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea Bancară Europeană 
(„Autoritatea”) trebuie să acționeze pentru 
a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în 
special prin garantarea unui nivel ridicat, 
eficient și consecvent de reglementare și 
supraveghere care să țină seama de 

(9) Autoritatea Bancară Europeană 
(„Autoritatea”) trebuie să acționeze pentru 
a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în 
special prin garantarea unui nivel ridicat, 
eficient și consecvent de reglementare și 
supraveghere care să țină seama de 
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interesele variate ale tuturor statelor 
membre, pentru a proteja deponenții și 
investitorii, pentru a garanta integritatea, 
eficiența și buna funcționare a piețelor 
interne, pentru a proteja stabilitatea 
sistemului financiar și pentru a consolida 
coordonarea internațională în domeniul 
supravegherii, în beneficiul întregii 
economii, inclusiv al instituțiilor financiare 
și al altor părți interesate, al consumatorilor 
și al angajaților. Pentru a-și putea îndeplini 
obiectivele, este necesar și oportun ca 
Autoritatea să fie un organism comunitar 
cu personalitate juridică și să beneficieze 
de autonomie juridică, administrativă și 
financiară.

interesele variate ale tuturor statelor 
membre și de natura diferită a băncilor, 
pentru a proteja deponenții și investitorii, 
pentru a garanta integritatea, eficiența și 
buna funcționare a piețelor interne, pentru 
a proteja stabilitatea sistemului financiar și 
pentru a consolida coordinarea 
internațională în domeniul supravegherii, 
în beneficiul întregii economii, inclusiv al 
instituțiilor financiare și al altor părți 
interesate, al consumatorilor și al 
angajaților. Pentru a-și putea îndeplini 
obiectivele, este necesar și oportun ca 
Autoritatea să fie un organism comunitar 
cu personalitate juridică și să beneficieze 
de autonomie juridică, administrativă și 
financiară.

Or. en

Amendamentul 182
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) O supraveghere bancară puternică la 
nivelul UE trebuie să includă toate 
principiile fundamentale privind 
supravegherea recunoscute la nivel 
internațional. Primul principiu din „Lista 
principiilor fundamentale pentru 
supravegherea bancară 
eficientă”adoptată de Comisia Basle 
privind supravegherea bancară prevede 
că o condiție prealabilă pentru 
supravegherea bancară eficientă este că 
autoritățile de supraveghere au nevoie de 
„atribuții pentru a impune respectarea 
legislației în ceea ce privește siguranța și 
corectitudinea”. Prin urmare, este 
necesar să se identifice și să se definească 
în mod clar principalele preocupări 
privind siguranța și corectitudinea 
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sistemului bancar la nivelul UE, și anume 
riscul sistemic (ca risc global) și riscul 
transfrontalier (ca risc european).

Or. en

Amendamentul 183
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Regulamentul preia definiția riscului 
sistemic, elaborată în comun de Fondul 
Monetar Internațional, Banca 
Reglementelor Internaționale și Consiliul 
pentru stabilitate financiară și adoptată la 
28 octombrie 2009 în cadrul Raportului 
către guvernatorii și miniștrii de finanțe 
G 20 ca răspuns la cererea înaintată de 
Liderii G 20 în aprilie 2009. Raportul 
definește riscul sistemic ca „un risc de 
dificultăți privind serviciile financiare 
care este (i) cauzat de o depreciere 
integrală sau parțială a sistemului 
financiar și (ii) poate să genereze 
consecințe negative grave pentru 
economia reală. Fundamentală pentru 
definiție este noțiunea de externalități 
negative dintr-o dificultate sau deficiență 
a unei instituții financiare, a unei piețe 
sau a unui instrument. Toate tipurile de 
entități intermediare financiare, piețe și 
infrastructuri financiare pot fi importante 
din punct de vedere sistemic într-o 
anumită măsură”.

Or. en
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Amendamentul 184
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Definiția riscului transfrontalier 
include toate riscurile cauzate de 
dezechilibre economice sau de deficiențe 
financiare în întreaga Uniune Europeană 
sau în unele părți ale acesteia care pot 
avea consecințe negative semnificative 
pentru tranzacțiile dintre operatorii 
economici din două sau mai multe state 
membre, pentru funcționarea pieței 
interne sau pentru finanțele publice ale 
UE sau ale oricăruia dintre statele 
membre ale acesteia. Toate tipurile de 
riscuri economice și financiare pot fi, 
eventual, relevante la nivel transfrontalier
într-o oarecare măsură.

Or. en

Amendamentul 185
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Având în vedere natura orizontală a 
Directivei 2005/60/CE, prezentul 
regulament nu aduce atingere cadrului 
instituțional existent al statelor membre în 
ceea ce privește spălarea banilor și 
combaterea finanțării terorismului. 
Atunci când acționează în contextul 
Directivei 2005/60/CE, Autoritatea ține 
seama de cadrul existent și cooperează, 
după caz, cu celelalte organisme 
competente.
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Or. en

Amendamentul 186
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este necesar ca Autoritatea să 
promoveze o abordare consecventă în 
domeniul garantării depozitelor, pentru a 
asigura condiții egale de concurență și un 
tratament echitabil al deponenților pe 
întreg teritoriul comunitar. Dat fiind că 
sistemele de garantare a depozitelor sunt 
supuse mai degrabă controlului în statele 
membre decât supravegherii prudențiale, 
este oportun ca Autoritatea să își poată 
exercita competențele conferite în temeiul 
prezentului regulament în ceea ce privește 
atât sistemul de garantare a depozitelor, cât 
și operatorul acestuia.

(13) Este necesar ca Autoritatea să 
promoveze o abordare consecventă în 
domeniul garantării depozitelor, pentru a 
asigura condiții egale de concurență și un 
tratament echitabil al deponenților pe 
întreg teritoriul comunitar. Dat fiind că 
sistemele de garantare a depozitelor sunt 
supuse mai degrabă controlului în statele 
membre decât supravegherii prudențiale, 
este oportun ca Autoritatea să-și poată 
exercita competențele conferite în temeiul 
prezentului regulament în ceea ce privește 
atât sistemul de garantare a depozitelor, cât 
și operatorul acestuia. Rolul Autorității va 
fi revizuit de îndată ce va fi înființat un 
fond european de garantare a depozitelor.

Or. en

Justificare

Rolul Autorității în domeniul garantării depozitelor trebuie revizuit în momentul înființării 
unui fond european de garantare a depozitelor.

Amendamentul 187
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
Autorității și asigurării unei supravegheri 
consecvente și eficiente la nivel european, 
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autorităților din statele membre, în 
măsura în care sunt autorități competente 
și membre ale Autorității, trebuie să li se 
acorde o serie de atribuții pentru a adopta 
măsuri de prevenire și de rectificare
privind supravegherea, precum și pentru 
a facilita acțiunile comune, coordonate și 
integrate. Aceste atribuții se exercită în 
mod proporțional și includ capacitatea de 
a solicita și de a primi informații 
adecvate; de a impune cerințe privind 
raportarea și dezvăluirea informațiilor; de 
a desfășura inspecții la fața locului; de a 
adopta măsuri prudențiale (inclusiv cele 
referitoare la conflictele de interes, buna 
guvernanță, lichiditatea, politicile privind 
provizioanele, dividendele și politicile 
privind remunerarea); de a separa sau 
izola activitățile bancare cu amănuntul 
față de comerț și alte activități nelucrative 
în cazul unui risc relevant evaluat în 
funcție de criteriile comune; de a 
restricționa sau interzice temporar 
anumite produse sau tipuri de tranzacții 
care pot cauza în mod direct sau indirect 
volatilitate excesivă pe piață sau 
perturbări; de a dispune ca instituțiile 
financiare să își desfășoare activitatea 
prin intermediul unei filiale în cazuri 
justificate în conformitate cu criteriile 
comune; de a impune amenzi disuasive; 
de a descalifica administratorii și 
directorii; de a demite directorii sau 
Consiliul de administrație; de a interveni 
temporar în instituțiile financiare; de a 
retrage beneficiile răspunderii limitate 
acționarilor importanți ai instituțiilor 
financiare atunci când aceștia au o 
atitudine pasivă în loc să apere interesul 
societății în situații critice; de a extinde 
răspunderea financiară la cei implicați în 
săvârșirea unor încălcări grave; de a 
cerceta, după caz, declarații pentru a 
asigura integritatea și răspunderea; de a 
solicita planuri de urgență; de a anula 
licențe și retrage pașapoarte și de a 
conveni asupra protocoalelor pentru a 
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oferi un răspuns comun și eficient.

Or. en

Amendamentul 188
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Cadrul de reglementare unic este 
esențial pentru a asigura armonizarea 
consecventă și aplicarea uniformă a 
legislației, reglementărilor și standardelor 
privind serviciile financiare. Standardele 
în materie de reglementare și 
supraveghere care stau la baza cadrului 
de reglementare unic trebuie să evite 
arbitrajul de reglementare și, în același
timp, să asigure condiții echitabile de 
concurență și protecția corespunzătoare a 
deponenților, a investitorilor și a 
consumatorilor pe întreg teritoriul 
Europei. Cadrul de reglementare unic 
detaliază definițiile, precizează elementele 
comune pentru cerințele privind 
raportarea și dezvăluirea informațiilor și 
oferă elementele necesare pentru a 
asigura desfășurarea unor procese de 
cooperare eficiente, inclusiv evaluarea 
riscului de supraveghere și distribuirea de 
informații, astfel cum impune legislația 
europeană. La elaborarea prezentului 
regulament, cadrul de reglementare unic 
definește standardele de reglementare și 
de supraveghere corespunzătoare pentru 
a putea răspunde în mod oportun 
avertismentelor și recomandărilor din 
partea CERS și pentru a putea aborda 
riscurile transfrontaliere identificate de 
Autoritate sau de instituțiile europene 
privind fie întreaga Uniune Europeană, 
fie o parte semnificativă a acesteia. În 
plus, cadrul de reglementare unic 
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definește standardele de reglementare și 
de supraveghere corespunzătoare privind 
raportarea, dezvăluirea informațiilor și 
cerințele prudențiale pentru societățile și 
întreprinderile de investiții cu un grad 
mare de îndatorare și care își desfășoară 
activitatea pe întregul teritoriu al UE, cu 
scopul de a preveni riscurile sistemice și 
de a rectifica riscurile transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 189
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 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 
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 

(14) Comisia trebuie să aprobe respectivele 
proiecte de standarde tehnice în 
conformitate cu legislația comunitară, 
pentru ca acestea să producă efecte juridice 
obligatorii. Poate opta pentru respingerea 
lor integrală sau parțială dacă, de 
exemplu, proiectele de standarde tehnice 
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 
al serviciilor financiare. Pentru a asigura 
adoptarea rapidă și fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia trebuie 
să respecte un termen limită atunci când 
decide să le aprobe, să le aprobe parțial 
sau să le respingă. Procesul de elaborare 
a standardelor tehnice din prezentul 
regulament nu aduce atingere atribuțiilor 
Comisiei de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat. 
Aceste chestiuni la care se referă 
standardele tehnice nu presupun luarea 
de decizii de politică, iar conținutul lor 



AM\808174RO.doc 19/83 PE439.457v01-00

RO

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.

este delimitat de actele comunitare 
adoptate la nivelul 1. Elaborarea de 
proiecte de standarde de către Autoritate 
garantează faptul că acestea beneficiază 
pe deplin de competența specializată a 
autorităților naționale de supraveghere.

Or. en

Justificare

Comisiei nu trebuie să i se acorde competența de a modifica standardele tehnice. Acestea 
prezintă cu caracter tehnic și, prin urmare, trebuie elaborate numai de experții tehnici din 
cadrul AES. În cazul în care standardele sunt necorespunzătoare din motive juridice sau 
legate de piața unică, Comisia le poate respinge integral sau parțial.

Amendamentul 190
Antolín Sánchez Presedo

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 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 
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 

(14) Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în 
calitate de organism cu înaltă specializare, 
să aibă sarcina de a elabora, în 
regulamentele Lamfalussy de nivel 2 (în
domeniile definite de legislația europeană 
sau la cererea Comisiei) și în măsurile de 
supraveghere Lamfalussy de nivel 3 (în 
urma propriei inițiative), proiecte de 
standarde tehnice care nu presupun alegeri 
de politică și care trebuie să respecte 
principiul proporționalității. Proiectele de 
standarde tehnice care trebuie adoptate de 
Comisie în calitate de standarde de 
reglementare pot fi supuse modificării 
Comisiei. În cazul standardelor de 
supraveghere, Comisia aprobă 
respectivele proiecte de standarde tehnice 
atunci când acestea sunt în conformitate 
cu legislația europeană, pentru ca acestea 
să producă efecte juridice obligatorii. 
Comisia are competența de a adopta 
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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.

standarde de reglementare în cazul 
serviciilor financiare ca acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Standardele de supraveghere trebuie 
aprobate ca acte de punere în aplicare în 
conformitate cu o procedură care respectă 
articolul 291 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Pentru a 
asigura adoptarea rapidă și fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia poate să 
respecte un termen limită atât pentru a lua 
decizia cu privire la adoptarea acestora, 
cât și pentru a lua decizia privind 
aprobarea acestora.

Or. en

Amendamentul 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 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 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 

(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 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 comunitară, 
proiecte de standarde tehnice care nu 
presupun alegeri de politică. Atunci când 
elaborează proiecte de standarde tehnice, 
autoritatea respectă principiul 
proporționalității, luând în considerare 
diferitele structuri și profiluri de risc ale 
instituțiilor financiare. În special, 
autoritățile încearcă să se asigure că nu 
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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.

este impusă o sarcină inutilă băncilor 
cooperative supuse controlului 
democratic, care joacă un rol important în 
ceea ce privește combaterea excluziunii 
sociale la nivelul comunităților locale. 
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.

Or. en

Justificare

Autoritatea bancară europeană trebuie să țină seama de diferitele modele de afaceri care 
există în sectorul serviciilor financiare. Standardele tehnice nu trebuie difere pentru același 
tip de instituție financiară de pe teritoriul statelor membre, dar trebuie să ofere un grad de 
flexibilitate pentru a ține seama de existența băncilor cooperative supuse controlului 
democratic, ale căror modele de afaceri se opun riscului și care joacă un rol important în 
combaterea excluziunii sociale în cadrul comunităților locale.

Amendamentul 192
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 

(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 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 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 comunitară, 
proiecte de standarde tehnice care nu 
presupun alegeri de politică. Prin urmare,, 
aceste standarde nu trebuie să fie 
contrare legislației vreunui stat membru, 
întrucât legislația respectivă sugerează 
existența unei 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 sau respinse de 
aceasta în conformitate cu principii clare 
și transparente. Ele ar fi respinse 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.

Or. en

Amendamentul 193
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un (14) Este necesar să se introducă un 
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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 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 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.

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 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 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 nu ar suferi 
modificări, ca regulă generală, din partea 
Comisiei decât în cazul unor împrejurări 
excepționale dacă, de exemplu, proiectele 
de standarde tehnice 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
al serviciilor financiare. Comisia nu 
trebuie să modifice conținutul 
standardelor tehnice elaborate de 
Autoritate fără coordonarea prealabilă cu 
Autoritatea. 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

Justificare

Comisia trebuie încurajată să recurgă la competența privind modificarea standardelor 
tehnice prevăzute la articolul 7 numai în ultimă instanță. În caz contrar, autoritatea AES în 
calitate de organisme de elaborare poate fi subminată și ar duce la apariția incertitudinii 
juridice pentru instituțiile financiare.
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Amendamentul 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 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 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 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 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 nu trebuie să 
sufere modificări din partea Comisiei.
Comisia trebuie să respingă proiectele de 
standarde tehnice numai dacă 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 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.

Or. en
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Justificare

Comisiei nu trebuie să i se confere competența de a modifica standardele tehnice propuse de 
Autoritate pentru a garanta independența Autorității și pentru a respecta competența 
acesteia. Comisia are doar dreptul de control asupra proiectelor de standarde tehnice prin 
care poate să le aprobe sau să le respingă, în conformitate cu principii clare și transparente.

Amendamentul 195
Leonardo Domenici

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 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 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 

(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 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 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 nu trebuie să 
sufere modificări din partea Comisiei.
Comisia trebuie să respingă proiectele de 
standarde tehnice numai dacă 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 al serviciilor 
financiare. Pentru a asigura adoptarea 
rapidă și fără probleme a respectivelor 
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decizia privind aprobarea acestora. standarde, Comisia trebuie să respecte un 
termen limită pentru a lua decizia privind 
aprobarea acestora.

Or. en

Justificare

Comisiei nu trebuie să i se confere competența de a modifica standardele tehnice propuse de 
Autoritate pentru a garanta independența Autorității și pentru a respecta competența 
acesteia. Comisia are doar dreptul de control asupra proiectelor de standarde tehnice, prin 
intermediul căruia poate să le aprobe sau să le respingă, în conformitate cu principii clare și 
transparente.

Amendamentul 196
Antolín Sánchez Presedo

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. Aceste 
chestiuni la care se referă standardele 
tehnice nu presupun luarea de decizii de 
politică, iar conținutul lor este delimitat 
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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 197
Olle Schmidt

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. Aceste 
chestiuni la care se referă standardele 
tehnice nu presupun luarea de decizii de 
politică, iar conținutul lor este delimitat 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) 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 Uniunii 
Europene aplicabilă în domeniu. Aceste 
chestiuni la care se referă standardele 
tehnice nu trebuie să presupună luarea de 
decizii de politică, iar conținutul lor ar 
trebui să fie delimitat în mod precis de 
actele Uniunii Europene adoptate la 
nivelul 1. Standardele tehnice trebuie să 
fie proporționale și să țină seama de 
diferențele de dimensiune și de 
complexitate ale instituțiilor financiare. 
Atunci când măsurile de nivel 2 sunt 
prevăzute sau există deja, respectivele 
standarde tehnice trebuie să respecte 
aceste măsuri de nivel 2 și să determine 
numai condițiile de aplicare a măsurilor 
respective. 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

Este important să nu se introducă o mai mare incertitudine juridică în ceea ce privește 
elaborarea standardelor prevăzute la articolul 7 prin reducerea utilizării acestor standarde 
la cazurile în care aceasta este cea mai potrivită: domeniile tehnice mai degrabă decât atunci 
când sunt implicate decizii de politică.
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Amendamentul 198
Othmar Karas

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. Aceste 
chestiuni la care se referă standardele 
tehnice nu presupun luarea de decizii de 
politică, iar conținutul lor este delimitat 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) 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. Aceste 
chestiuni la care se referă standardele 
tehnice nu presupun luarea de decizii de 
politică, iar conținutul lor este delimitat de 
actele comunitare adoptate la nivelul 1. 
Deși standardele tehnice astfel elaborate 
țin seama de instituțiile care desfășoară 
numai activități la nivel locale și fără o 
dimensiune a UE, impactul global al 
standardelor tehnice asupra întregii 
industrii este evaluat în fiecare caz în 
parte. 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

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.
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Amendamentul 199
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În domeniile neacoperite de 
standardele tehnice, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a emite orientări și 
recomandări neobligatorii cu privire la 
aplicarea legislației comunitare. Pentru a 
asigura transparența și a încuraja 
respectarea legislației de către autoritățile 
naționale de supraveghere prin intermediul 
respectivelor orientări și recomandări, 
autoritățile naționale trebuie să fie obligate 
să dea explicații în cazul în care nu 
urmează aceste orientări și recomandări.

(16) În domeniile neacoperite de 
standardele de reglementare sau de 
supraveghere, Autoritatea trebuie să aibă 
dreptul de a emite orientări și recomandări 
neobligatorii cu privire la aplicarea 
legislației UE în vederea promovării celor 
mai bune practici. Pentru a asigura 
transparența și a încuraja respectarea 
legislației de către autoritățile naționale de 
supraveghere și de instituțiile financiare 
prin intermediul respectivelor orientări și 
recomandări, autoritățile naționale trebuie 
să fie obligate să dea explicații în cazul în 
care nu urmează aceste orientări și 
recomandări, iar instituțiile financiare 
trebuie să fie obligate să prezinte rapoarte 
cu privire la respectarea acestor orientări 
și recomandări la momentul raportării.

Or. en

Amendamentul 200
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În domeniile neacoperite de 
standardele tehnice, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a emite orientări și 
recomandări neobligatorii cu privire la 
aplicarea legislației comunitare. Pentru a 
asigura transparența și a încuraja 
respectarea legislației de către autoritățile 
naționale de supraveghere prin intermediul 
respectivelor orientări și recomandări, 

(16) În domeniile neacoperite de 
standardele tehnice, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a emite orientări și 
recomandări neobligatorii cu privire la
aplicarea legislației comunitare. Pentru a 
asigura transparența și a încuraja 
respectarea legislației de către autoritățile 
naționale de supraveghere prin intermediul 
respectivelor orientări și recomandări, 
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autoritățile naționale trebuie să fie obligate 
să dea explicații în cazul în care nu 
urmează aceste orientări și recomandări.

autoritățile naționale trebuie să fie obligate 
să dea explicații în cazul în care nu 
urmează aceste orientări și recomandări. În 
domeniile care nu sunt reglementate de 
standardele tehnice, Autoritatea ar trebui 
să promulge cele mai bune practici.

Or. en

Amendamentul 201
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Garantarea aplicării corecte și 
integrale a legislației comunitare este o 
condiție esențială pentru integritatea, 
eficiența și buna funcționare a piețelor 
financiare, pentru stabilitatea sistemului 
financiar și pentru existența unor condiții 
neutre de concurență pentru instituțiile 
financiare din Comunitate. Prin urmare, 
trebuie instituit un mecanism prin care 
Autoritatea să soluționeze cazurile de 
aplicare incorectă sau insuficientă a 
legislației comunitare. Acest mecanism 
trebuie să se aplice în domeniile în care 
legislația comunitară definește obligații 
clare și necondiționale.

(17) Garantarea aplicării corecte și 
integrale a legislației Uniunii Europene
este o condiție esențială pentru integritatea, 
eficiența și buna funcționare a piețelor 
financiare, pentru stabilitatea sistemului 
financiar și pentru existența unor condiții
neutre de concurență pentru instituțiile 
financiare din Comunitate. Prin urmare, 
trebuie instituit un mecanism prin care 
Autoritatea să soluționeze cazurile de 
neaplicare sau de aplicare incorectă, care 
constituie o încălcare a legislației Uniunii 
Europene. Acest mecanism trebuie să se 
aplice în domeniile în care legislația 
Uniunii Europene definește obligații clare 
și necondiționale. În general, nu trebuie 
să fie utilizat pentru cazuri care se referă 
numai la transpunerea incorectă a 
legislației Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Este necesar să se limiteze utilizarea mecanismului prevăzut de articolul 9 la aplicarea 
standardelor care constituie o încălcare a legislației și nu la utilizarea generală a 
transpunerii incorecte a legislației Uniunii Europene. Acest lucru contribuie la reducerea 
incertitudinii juridice pentru participanții la piață care trebuie să fie siguri de utilizarea 
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procesului prevăzut de articolul 9 pentru a oferi condiții concurențiale echitabile pe întregul 
teritoriu al UE.

Amendamentul 202
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Garantarea aplicării corecte și 
integrale a legislației comunitare este o 
condiție esențială pentru integritatea, 
eficiența și buna funcționare a piețelor 
financiare, pentru stabilitatea sistemului 
financiar și pentru existența unor condiții 
neutre de concurență pentru instituțiile 
financiare din Comunitate. Prin urmare, 
trebuie instituit un mecanism prin care 
Autoritatea să soluționeze cazurile de 
aplicare incorectă sau insuficientă a 
legislației comunitare. Acest mecanism 
trebuie să se aplice în domeniile în care 
legislația comunitară definește obligații 
clare și necondiționale. 

(17) Garantarea aplicării corecte și 
integrale a legislației europene este o 
condiție esențială pentru integritatea, 
transparența, eficiența și buna funcționare 
a piețelor financiare, pentru stabilitatea 
sistemului financiar și pentru existența 
unor condiții neutre de concurență pentru 
instituțiile financiare din UE. Prin urmare, 
trebuie instituit un mecanism prin care 
Autoritatea să soluționeze cazurile de 
aplicare incorectă sau insuficientă a 
legislației europene. Acest mecanism 
trebuie să se aplice în domeniile în care 
legislația europeană definește obligații 
clare și necondiționale. 

Or. en

Amendamentul 203
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Atunci când autoritatea națională nu 
dă curs recomandării, Comisia trebuie să 
aibă dreptul de a emite o decizie către 
autoritatea națională de supraveghere în 
cauză pentru a garanta respectarea 
dreptului comunitar, producând efecte 
juridice directe care pot fi invocate în fața 
instanțelor și autorităților naționale și care 

(19) Atunci când autoritatea națională nu 
dă curs recomandării, Comisia trebuie să 
aibă dreptul de a emite un aviz formal
către autoritatea națională de supraveghere 
în cauză pentru a garanta respectarea 
dreptului Uniunii Europene, producând
efecte juridice directe care pot fi invocate 
în fața instanțelor și autorităților naționale 
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trebuie respectate în temeiul articolului 226
din tratat. 

și care trebuie respectate în temeiul 
articolului 258 din tratat. 

Or. en

Amendamentul 204
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a pune capăt situațiilor 
excepționale de lipsă persistentă de 
acțiune din partea autorității competente 
vizate, Autoritatea trebuie să aibă dreptul, 
în ultimă instanță, să adopte decizii 
adresate unei anumite instituții 
financiare. Acest drept trebuie să se 
limiteze la circumstanțe excepționale în 
care o autoritate competentă nu respectă 
deciziile care îi sunt adresate și în care 
legislația comunitară este direct aplicabilă 
instituțiilor financiare în temeiul 
regulamentelor UE în vigoare sau 
viitoare.

eliminat

Or. en

Justificare

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute..
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Amendamentul 205
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 îi 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 instituțiilor 
financiare în domeniile legislației 
comunitare direct aplicabile acestora, 
menite să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 206
Carl Haglund

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 

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
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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 îi 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 instituțiilor 
financiare în domeniile legislației 
comunitare direct aplicabile acestora, 
menite să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe. 

financiar din Uniunea Europeană necesită 
o reacție rapidă și concertată la nivelul
Uniunii Europene. După consultarea 
CERS și, după caz, a Autorităților 
europene de supraveghere, Consiliul 
trebuie să aibă competența de a stabili 
existența unei situații de urgență. Atunci 
când situația de urgență se referă la piață 
în general, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia 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 trebuie să 
aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță 
și pe baza unui mandat clar din partea 
Consiliului, decizii adresate direct pieței
financiare, menite să diminueze efectele 
crizei și să restabilească încrederea în piețe. 

Or. en

Justificare

Nu este util să se confere ABE competența de a impune decizii direct asupra autorităților 
naționale competente și băncilor individuale. Atunci când urgența se referă la piață într-un 
sens mai general, ABE trebuie să aibă posibilitatea de a emite măsuri direct aplicabile 
autorităților naționale. Totuși, acest lucru nu trebuie efectuat în temeiul unui mandat din 
partea Consiliului.

Amendamentul 207
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 

(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, 
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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 
îi 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 
instituțiilor financiare în domeniile 
legislației comunitare direct aplicabile 
acestora, menite să diminueze efectele 
crizei și să restabilească încrederea în 
piețe.

Autoritatea trebuie să poată impune 
autorităților naționale de supraveghere să ia 
măsuri specifice pentru a remedia o situație 
de urgență. Ținând seama de caracterul 
sensibil al chestiunii, puterea de a 
determina existența unei situații de urgență 
presupune un grad semnificativ de analiză, 
puterea de a lua această decizie trebuie să îi 
fie conferită Consiliului, după consultarea 
corespunzătoare a Comisiei, a CERS și, 
după caz, a Autorităților europene de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 208
Olle Schmidt

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 îi 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 nivel 
comunitar. Prin urmare, Autoritatea trebuie 
să poată impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Puterea de 
a determina existența unei situații de 
urgență trebuie să îi fie conferită 
Consiliului, după consultarea Comisiei, a 
CERS și, după caz, a Autorităților 
europene de supraveghere.
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iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a adopta, în ultimă 
instanță, decizii adresate direct 
instituțiilor financiare în domeniile 
legislației comunitare direct aplicabile 
acestora, menite să diminueze efectele 
crizei și să restabilească încrederea în 
piețe.

Or. en

Justificare

Este de preferat ca abilitatea de a declara o urgență să nu îi aparțină Comisiei Europene 
având în vedere implicațiile pentru statele membre și rolul riscului sistemic al CERS și nu 
este potrivit ca AES să adopte decizii obligatorii cu privire la instituțiile individuale.

Amendamentul 209
Vicky Ford

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 îi 
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 instituțiilor financiare în 
domeniile legislației comunitare direct 
aplicabile acestora, menite să diminueze 

(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 
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 îi 
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 trebuie să aibă dreptul 
de a adopta, în ultimă instanță, decizii 
adresate direct instituțiilor financiare în 
domeniile legislației Uniunii direct 
aplicabile acestora, menite să diminueze 
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efectele crizei și să restabilească încrederea 
în piețe. 

efectele crizei și să restabilească încrederea 
în piețe. 

Or. en

Amendamentul 210
Antolín Sánchez Presedo

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 îi 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 instituțiilor 
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 Uniune necesită o reacție 
rapidă și concertată la nivelul Uniunii. 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 trebuie 
să stabilească dacă există sau nu o 
situație de urgență; Comisia sau Consiliul 
poate, de asemenea, să adopte o decizie 
care să stabilească dacă există sau nu o 
astfel de situație sau alte circumstanțe
justificate care necesită același răspuns 
instituțional consolidat. 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 instituțiilor financiare în 
domeniile legislației Uniunii direct 
aplicabile acestora, menite să diminueze 
efectele crizei și să restabilească încrederea 
în piețe. 

Or. en
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Amendamentul 211
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 îi 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 instituțiilor 
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 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. Comitetul 
european pentru riscuri sistemice trebuie 
să stabilească dacă există sau nu o 
situație de urgență. Comisia trebuie să 
declare o urgență la o recomandare din 
partea 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 trebuie să aibă dreptul 
de a adopta, în ultimă instanță, decizii 
adresate direct instituțiilor financiare în 
domeniile legislației comunitare direct 
aplicabile acestora, menite să diminueze 
efectele crizei și să restabilească încrederea 
în piețe. 

Or. en

Justificare

CERS este organismul cel mai competent pentru a declara o stare de urgență. Cu toate 
acestea, întrucât evaluarea conform căreia există sau nu o stare urgență presupune un grad 
semnificativ de analiză, în temeiul tratatului, este necesar ca entitatea juridică care ia decizia 
finală să fie Comisia.
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Amendamentul 212
Leonardo Domenici

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 îi 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 instituțiilor 
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 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. Comitetul 
european pentru riscuri sistemice trebuie 
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 trebuie să aibă dreptul 
de a adopta, în ultimă instanță, decizii 
adresate direct instituțiilor financiare în 
domeniile legislației comunitare direct 
aplicabile acestora, menite să diminueze 
efectele crizei și să restabilească încrederea 
în piețe. 

Or. en

Justificare

Realizarea pieței unice din UE a serviciilor financiare impune acțiuni coordonate pentru a 
face față unor potențiale situații de urgență, întrucât criza dintr-un stat membru se poate 
extinde rapid dincolo de frontiere. Prin urmare, este necesar să se confere CERS competența 
de a identifica existența unei situații de urgență.

CERS este în măsură să identifice potențiale situații de urgență întrucât este un organism 
tehnic înființat cu scopul de a monitoriza și a evalua potențiale amenințări la adresa 
stabilității financiare.
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Amendamentul 213
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Având în vedere Declarația privind 
consolidarea sistemului financiar a 
summitului Liderilor G-20 care a avut loc 
în Londra, la 2 aprilie 2009, trebuie să „se 
stabilească orientările pentru colegiile 
autorităților de supraveghere, să se 
sprijine instituirea și participarea 
acestora, inclusiv prin identificarea 
continuă a societăților transfrontaliere 
celor mai importante din punct de vedere 
sistemic”.

Or. en

Amendamentul 214
Diogo Feio

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 

(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 în situații transfrontaliere 
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 procedurii 
sau conținutului unei acțiuni sau lipsei de 
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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 aibă puterea să 
adopte, în ultimă instanță, decizii adresate 
direct instituțiilor financiare în domeniile 
din legislația comunitară direct aplicabilă 
acestora.

inacțiuni din partea unei autorități 
competente dintr-un stat membru.

Or. en

Amendamentul 215
Olle Schmidt

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 aibă puterea să adopte, ca 
ultimă soluție, decizii adresate direct 

(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.
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instituțiilor financiare în domeniile din 
legislația comunitară direct aplicabilă 
acestora.

Or. en

Justificare

Nu este potrivit ca AES să adopte în mod direct decizii obligatorii cu privire la anumite 
instituții financiare. Având în vedere că autoritatea națională competentă este responsabilă 
pentru supravegherea cotidiană a instituțiilor financiare, este de preferat din punct de vedere 
juridic ca AES să oblige autoritatea națională să modifice practicile de piață în conformitate 
cu decizia prevăzută la articolul 11 privind procesul de mediere.

Amendamentul 216
Vicky Ford

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 aibă puterea să adopte, ca ultimă soluție, 

(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 aibă puterea să adopte, ca ultimă soluție, 
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decizii adresate direct instituțiilor 
financiare în domeniile din legislația 
comunitară direct aplicabilă acestora. 

decizii adresate direct instituțiilor 
financiare în domeniile din legislația 
comunitară direct aplicabilă acestora. În 
cazurile în care legislația relevantă a UE 
conferă statelor membre libertatea de a 
dispune, deciziile luate de către Autoritate 
nu pot înlocui exercitarea acestei libertăți 
de a dispune în conformitate cu legislația 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 217
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 aibă puterea să adopte, ca ultimă soluție, 

(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, în această privință, trebuie 
precizată în legislația sectorială prevăzută 
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 trebuie să aibă 
puterea să adopte, ca ultimă soluție, decizii 
adresate direct instituțiilor financiare în 
domeniile din legislația comunitară direct 
aplicabilă acestora. 
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decizii adresate direct instituțiilor 
financiare în domeniile din legislația 
comunitară direct aplicabilă acestora. 

Or. en

Justificare

Amendamentul propus este consecința amendamentului propus la articolul 11 alineatul (1) 
privind sfera de aplicare a „medierii obligatorii”. Proiectul de regulament menționat 
precizează doar competența ABE de a oferi „mediere obligatorie”, precum și procedura. Cu 
toate acestea, sfera de aplicare a „medierii obligatorii” este indicată în fiecare situație în 
parte în legislația sectorială.

Amendamentul 218
Antolín Sánchez Presedo

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 aibă puterea să adopte, în ultimă 
instanță, decizii adresate direct instituțiilor 
financiare în domeniile din legislația 

(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 
europene în deciziile în materie de 
supraveghere; respectarea deciziilor 
obligatorii adoptate nu împiedică 
exercitarea puterii discreționare 
prudențiale suplimentare de către 
autoritatea competentă în conformitate cu 
principiile internaționale privind 
supravegherea transfrontalieră.
Mecanismele de conciliere existente 
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comunitară direct aplicabilă acestora. prevăzute de legislația sectorială trebuie 
respectate. În cazul lipsei de acțiune din 
partea autorităților naționale de 
supraveghere implicate, Autoritatea trebuie 
să aibă puterea să adopte, în ultimă 
instanță, decizii adresate direct instituțiilor 
financiare în domeniile din legislația 
europeană direct aplicabilă acestora. 

Or. en

Amendamentul 219
Leonardo Domenici

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 aibă puterea să adopte, în ultimă 
instanță, decizii adresate direct instituțiilor 
financiare în domeniile din legislația 

(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 
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 
trebuie să aibă puterea să adopte, în ultimă 
instanță, decizii adresate direct instituțiilor 
financiare în domeniile din legislația 
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comunitară direct aplicabilă acestora. Uniunii Europene direct aplicabilă 
acestora. Același lucru se aplică 
dezacordurilor din cadrul unui colegiu al 
autorităților de supraveghere.

Or. en

Justificare

În cazul unui potențial dezacord între supraveghetorii naționali, intervenția ABE este 
necesară pentru a oferi certitudine juridică instituțiilor financiare.

Amendamentul 220
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Criza a adus la suprafață deficiențe 
majore în abordările existente față de 
supravegherea instituțiilor financiare 
transfrontaliere, în special cele mai mari 
și mai complexe instituții, al căror 
faliment poate produce daune sistemice.
Aceste deficiențe sunt cauzate de diversele 
domenii de activitate ale instituțiilor 
financiare, pe de o parte, și de organele de 
supraveghere, pe de altă parte. Instituțiile 
financiare activează într-o piață fără 
frontiere, iar organele de supraveghere 
verifică zilnic dacă jurisdicția lor se 
termină la frontierele naționale. Pentru a 
corecta aceste deficiențe este necesar să se 
încurajeze o mai mare convergență și 
integrare privind supravegherea în cadrul 
Uniunii Europene și la nivel 
internațional.

Or. en
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Amendamentul 221
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Criza a evidențiat deficiențe în 
regulamentele existente privind 
supravegherea instituțiilor financiare 
transfrontaliere. Prin urmare, există 
argumente solide în favoarea consolidării 
cadrului UE pentru ameliorarea 
cooperării și a coordonării dintre 
autoritățile naționale de supraveghere 
responsabile în legătură cu 
supravegherea instituțiilor 
transfrontaliere.

Or. de

Justificare

Criza a evidențiat deficiențe în supravegherea instituțiilor financiare transfrontaliere. Prin 
urmare, este necesar un cadru european pentru ameliorarea coordonării dintre autoritățile 
naționale de supraveghere.

Amendamentul 222
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) În conformitate cu Raportul 
Turner, publicat în martie 2009, „normele 
pieței unice existente pot genera riscuri 
inacceptabile pentru deponenți și 
contribuabili”, iar „mecanismele actuale, 
care combină drepturi de desfășurare a 
activității în altă țară, supravegherea din 
țara de origine și asigurarea pentru 
depozite la nivel pur național nu 
constituie o bază solidă pentru 
reglementarea și supravegherea viitoare a 
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băncilor europene transfrontaliere pentru 
persoane fizice”.

Or. en

Amendamentul 223
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 22c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22c) Conform Raportului Turner, 
„mecanismele mai solide necesită fie 
existența unor competențe naționale 
consolidate, având ca implicație o piață 
unică mai puțin deschisă, sau un nivel 
mai mare de integrare europeană”. O 
combinație a ambelor pare potrivită.
măsura în care se impun mai multe 
competențe naționale depinde de cât de 
eficiente pot fi „opțiunile pentru o 
integrare europeană mai profundă”.

Or. en

Amendamentul 224
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 22d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22d) Soluția europeană necesită 
înființarea unei noi structuri 
instituționale a Uniunii Europene, o 
autoritate independentă cu puteri juridice, 
elaborator și supraveghetor standard în 
domeniul supravegherii transfrontaliere, 
consolidarea colegiilor autorităților de 
supraveghere în ceea ce privește 
supravegherea instituțiilor 
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transfrontaliere, precum și acordarea 
coerentă și sporită de competențe de 
supraveghere atât la nivel național, cât și 
la nivelul Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 225
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 22e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22e) Autoritatea trebuie să aibă 
competența de a elabora standarde de 
supraveghere pentru a încuraja aplicarea 
uniformă a cadrului de reglementare 
unic. Autoritatea ar trebui să aibă un rol 
esențial în calitate de organism 
consultativ și de coordonare sectorial 
pentru colegiile autorităților de 
supraveghere pentru a raționaliza 
funcționarea schimbului de informații și 
pentru a favoriza convergența și 
consecvența între colegii în ceea ce 
privește aplicarea legislației UE.
Autoritatea ar trebui să conducă în 
calitate de coordonator supravegherea 
instituțiilor bancare care își desfășoară 
activitatea în Uniunea Europeană.
Autoritatea ar trebui, de asemenea, să 
aibă un rol de mediere din punct de 
vedere juridic, iar hotărârile ei să fie 
executorii, pentru a rezolva conflictele 
dintre autoritățile competente de 
supraveghere.

Or. en
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Amendamentul 226
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 22f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22f) Colegiile autorităților de 
supraveghere ar trebui să joace un rol 
important în supravegherea eficientă, 
efectivă și consecventă a instituțiilor 
financiare transfrontaliere în UE. Este 
puțin util să se caute convergența 
regulamentelor financiare de bază dacă 
practicile de supraveghere rămân 
fragmentate. Așa cum se arată în 
Raportul Larosière, „denaturarea 
concurenței și arbitrajul de reglementare 
care rezultă din diferite practici de 
supraveghere trebuie evitate, pentru că au 
potențialul de a submina stabilitatea 
financiară, printre altele, prin încurajarea 
orientării activității financiare către țări 
cu supraveghere relaxată. Sistemul de 
supraveghere trebuie să fie perceput ca 
fiind echitabil și echilibrat.”

Or. en

Amendamentul 227
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Un Fond european pentru protecție 
financiară (Fondul) ar trebui înființat 
pentru a proteja deponenții și instituțiile 
care întâmpină dificultăți, în cazul în care 
acestea ar putea amenința stabilitatea 
financiară a pieței financiare unice 
europene. Fondul ar trebui finanțat prin 
contribuții primite de la instituții 
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financiare transfrontaliere, prin 
emisiunea de titluri de creanță de către 
Fond sau, în situații excepționale, prin 
contribuții din partea statelor membre 
afectate, în conformitate cu criteriile 
convenite anterior (Memorandumul de 
înțelegere revizuit). Contribuțiile către 
Fond ar trebui să le înlocuiască pe cele 
făcute către sistemele naționale de 
garantare a depozitelor.

Or. en

Amendamentul 228
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Trebuie înființat un fond european 
de garantare a depozitelor pentru a 
proteja deponenții. Contribuțiile către 
acest fond ar trebui să le înlocuiască 
treptat pe cele făcute către sistemele 
naționale de garantare a depozitelor.

Or. en

Amendamentul 229
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) consideră că chestiunea partajării 
sarcinii trebuie remediată pentru a realiza 
cu adevărat un nou sistem european de 
supraveghere. În acest sens, un Fond 
european pentru soluționarea crizelor va 
fi necesar în viitor pentru a proteja 



PE439.457v01-00 52/83 AM\808174RO.doc

RO

stabilitatea pieței financiare în momente 
de dificultăți serioase ale pieței. Solicită 
insistent Comisiei și statelor membre să își 
sporească eforturile cu privire la această 
chestiune.

Or. en

Justificare

Mecanismele de partajare a sarcinii trebuie realizate pentru a remedia problemele inerente 
ale instituțiilor transfrontaliere. Un Fond european pentru soluționarea crizelor poate fi 
utilizat pentru stabilizarea instituțiilor în cazul unor dificultăți extreme ale pieței. Acest fond 
trebuie totuși să fie separat în mod clar de orice fond de garantare a depozitelor pentru a 
proteja economiile investitorilor.

Amendamentul 230
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Un raport care trebuie prezentat cât 
de curând posibil Parlamentului 
European și Consiliului de către Comisie 
trebuie să analizeze măsurile necesare 
pentru un nou cadru al UE pentru 
gestionarea crizelor în sectorul bancar. În 
special, acesta trebuie să examineze 
fezabilitatea privind elaborarea unui 
Fond european pentru protecție 
financiară sau a unor fonduri naționale 
armonizate pentru a proteja deponenții și 
instituțiile care întâmpină dificultăți, în 
cazul în care acestea ar putea amenința 
stabilitatea financiară a pieței financiare 
unice europene.

Or. en
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Amendamentul 231
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Un raport care trebuie prezentat 
Parlamentului European și Consiliului de 
către Comisie trebuie să analizeze, în 
temeiul unei perspective prociclice, 
internalizarea costurilor în sistemul 
financiar. De asemenea, trebuie analizate 
toate chestiunile conexe, precum 
compensații și cereri reconvenționale, 
dispoziții dinamice, stabilirea 
contribuțiilor la sisteme, sfera de 
reglementare a produselor și a 
deponenților, eficiența sistemelor 
transfrontaliere de garantare a 
depozitelor și legătura dintre sistemele de 
garantare a depozitelor și mijloacele 
alternative pentru rambursarea 
deponenților, precum mecanisme de plăți 
urgente și un Fond european pentru 
protecție financiară. În vederea elaborării 
acestui raport, statele membre trebuie să 
colecteze informații relevante și să le 
prezinte Comisiei, la cerere.

Or. en

Amendamentul 232
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Asigurându-se că sistemele și 
fondurile naționale de garantare a 
depozitelor sunt înființate și concepute în 
mod satisfăcător, Autoritatea este 
responsabilă să garanteze că toate 
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instituțiile cu o dimensiune europeană vor 
contribui la stabilitatea pieței financiare 
unice.

Or. en

Justificare

Sistemele naționale de garantare a depozitelor trebuie să fie suficient de rentabilizate pentru 
a proteja clienții și instituțiile și pentru angajamentele transfrontaliere.

Amendamentul 233
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 

(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. Un stat membru poate să 
restricționeze competența autorității 
naționale de supraveghere cu privire la 
delegarea sarcinilor sale. 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendamentul 234
Herbert Dorfmann

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 

(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 
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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 
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.

sarcinilor impuse instituțiilor financiare, în 
special pentru instituțiile financiare care 
nu au o dimensiune europeană. 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 UE în acest 
domeniu poate oferi mai multe precizări cu 
privire la principiile realocării 
responsabilităților printr-un acord. 
Autoritatea trebuie să faciliteze și să 
monitorizeze acordurile privind delegarea 
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. Autoritatea trebuie să 
identifice și să disemineze cele mai bune 
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practici privind delegarea și acordurile de 
delegare.

Or. it

Amendamentul 235
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 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 

(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 Autorității sau 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Justificare

Autoritatea delegă supraveghetorilor naționali activitatea de supraveghere a instituțiilor cu 
dimensiune europeană..

Amendamentul 236
Antolín Sánchez Presedo

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 

(27) Autoritatea trebuie să promoveze în 
mod activ elaborarea unei reacții 
coordonate la nivelul Uniunii 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 trebuie, prin urmare, să i se 
încredințeze o funcție de coordonare 
generală în cadrul SESF. Buna circulație a 
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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.

tuturor informațiilor pertinente între 
autoritățile competente trebuie să ocupe un 
loc important în cadrul acțiunilor 
Autorității.

Or. en

Amendamentul 237
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 instituțiilor 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 
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 inițieze 
și să coordoneze exercițiile de simulare a 
crizelor la nivel comunitar pentru a evalua 
rezistența instituțiilor financiare în cazul 
evoluțiilor negative ale pieței, garantând 
aplicarea unei metodologii a acestor 
exerciții cât mai consecvente la nivel 
național. Pentru a contribui la exercitarea 
funcțiilor sale, Autoritatea trebuie să 
realizeze analize economice ale piețelor și 
ale impactului evoluțiilor potențiale ale 
pieței asupra acestora.

Or. en
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Justificare

Utilizarea analizei economice va permite AES să ia decizii mai corecte cu privire la impactul 
acțiunilor sale asupra pieței mai extinse, precum și cu privire la impactul evenimentelor de pe 
piața mai extinsă asupra acțiunilor sale. Acest lucru este în conformitate cu cele mai bune 
practici din statele membre.

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

Propunere de regulament
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 instituțiilor 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 
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 instituțiilor financiare în cazul 
evoluțiilor negative ale pieței, garantând 
aplicarea unei metodologii a acestor 
exerciții cât mai consecvente la nivel 
național. Pentru a contribui la exercitarea 
funcțiilor sale, Autoritatea trebuie să 
realizeze analize economice ale piețelor și 
ale impactului evoluțiilor potențiale ale 
pieței asupra acestora.

Or. en
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Justificare

Autoritatea trebuie să realizeze analiza economică pentru a contribui la exercitarea funcțiilor 
sale, astfel cum se prevede în Raportul Skinner.

Amendamentul 239
Antolín Sánchez Presedo

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 
trebuie să reprezinte Uniunea Europeană 
în dialogul și cooperarea cu autorități de 
supraveghere din afara Uniunii. 
Autoritățile naționale competente pot 
contribui în continuare la aceste forumuri 
în ceea ce privește chestiunile naționale și 
chestiunile relevante pentru propriile 
funcții și competențe în conformitate cu 
legislația UE.

Or. en

Amendamentul 240
Vicky Ford

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 

(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 Uniunii. Ea va respecta pe deplin 
actualele roluri și competențe ale statelor 
membre și ale instituțiilor europene în 
relația acestora cu autoritățile din afara 
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cadrul forumurilor internaționale. Comunității și în cadrul forumurilor 
internaționale.

Or. en

Amendamentul 241
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Autoritatea trebuie să servească drept 
un organism independent care să ofere 
consiliere, în domeniul său de competență, 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei. Ea trebuie să poată emite un aviz 
cu privire la evaluarea prudențială a 
fuziunilor și achizițiilor în temeiul 
Directivei 2006/48/CE, modificată de 
Directiva 2007/44/CE.

(30) Autoritatea trebuie să servească drept 
un organism independent care să ofere 
consiliere, în domeniul său de competență, 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei. Ea trebuie să poată emite un aviz 
cu privire la evaluarea prudențială a 
fuziunilor și achizițiilor în temeiul 
Directivei 2006/48/CE, modificată de 
Directiva 2007/44/CE, în situațiile în care 
directiva respectivă impune consultarea 
autorităților competente din două sau mai 
multe state membre.

Or. en

Justificare

O fuziune este, prin definiție, specifică în funcție de instituție și piață și sensibilă din punct de 
vedere comercial și trebuie să rămână, în principal, o chestiune relevantă pentru autoritățile 
de concurență naționale și ale UE. Capacitatea AES de a oferi consiliere privind fuziunile 
trebuie limitată la cazurile în care directiva privind cerințele de capital impune consultarea 
autorităților competente.
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Amendamentul 242
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) În ceea ce privește supraveghetorii 
din colegiile autorităților de 
supraveghere, Autoritatea determină și 
colectează, după caz, toate informațiile 
utile provenind de la autoritățile 
competente. În plus, aceasta ține seama în 
totalitate de acordurile existente dintre 
autoritățile naționale competente și 
autoritățile de supraveghere din țările 
terțe, luând în considerare Grupurile 
principale de gestionare a crizelor din 
colegiile internaționale care au acces 
deplin la informații. Autoritatea trebuie să 
fie membră a Grupurilor de gestionare a 
crizelor.

Or. en

Amendamentul 243
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, 
Autoritatea trebuie să aibă dreptul să 
solicite toate informațiile necesare. Pentru 
a se evita suprapunerea obligațiilor de 
raportare ale instituțiilor financiare, aceste 
informații trebuie în mod normal să fie 
transmise de autoritățile naționale de 
supraveghere care sunt cele mai apropiate 
de piețele și instituțiile financiare. 
Autoritatea trebuie însă să aibă competența 
de a solicita informații direct de la 
instituțiile financiare și de la alte părți 

(31) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, 
Autoritatea trebuie să aibă dreptul să 
solicite toate informațiile necesare. Pentru 
a se evita suprapunerea obligațiilor de 
raportare ale instituțiilor financiare, aceste 
informații trebuie în mod normal să fie 
transmise de autoritățile naționale de 
supraveghere care sunt cele mai apropiate 
de piețele și instituțiile financiare. 
Autoritatea trebuie însă, în ultimă instanță, 
în situații verificabile de dezorganizare a 
pieței, să aibă competența de a solicita 
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atunci când o autoritate națională 
competentă nu furnizează sau nu poate 
furniza respectivele informații în mod 
prompt. Autoritățile statelor membre 
trebuie să fie obligate să sprijine 
Autoritatea pentru ca acestor cereri 
directe să li se dea curs.

informații direct de la instituțiile financiare 
și de la alte părți atunci când o autoritate 
națională competentă nu furnizează sau nu 
poate furniza respectivele informații în 
mod prompt. Instituția financiară 
relevantă trebuie să aibă dreptul de a-și 
exprima punctul de vedere cu privire la 
temeiul unei cereri directe de informații 
din partea Autorității.

Or. en

Justificare

Dreptul de a solicita informații de la instituții individuale trebuie să fie utilizat numai de 
către AES în situații scurte de urgență pentru a evita să se facă abuz în favoarea consolidării 
încrederii între autoritățile naționale competente și AES. Instituțiile financiare cărora li se 
adresează cererea trebuie, de asemenea, să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere cu privire la temeiul unei cereri individuale.

Amendamentul 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Colaborarea strânsă între Autoritate și 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice este esențială pentru o 
funcționare pe deplin eficientă a acestuia 
din urmă și pentru a garanta că 
avertismentelor și recomandărilor sale li se 
dă curs. Autoritatea ar trebui să pună la 
dispoziția Comitetului european pentru 
riscuri sistemice orice informații 
pertinente. Datele aferente întreprinderilor 
individuale trebuie furnizate în urma unei 
cereri motivate. Autoritatea trebuie să dea 
curs avertismentelor sau recomandărilor pe 
care Comitetul european pentru riscuri 
sistemice i le adresează sau le adresează 
unei autorități naționale de supraveghere.

(32) Colaborarea strânsă între Autoritate și 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice este esențială pentru o 
funcționare pe deplin eficientă a acestuia 
din urmă și pentru a garanta că 
avertismentelor și recomandărilor sale li se 
dă curs. Autoritatea și Comitetul european 
pentru riscuri sistemice ar trebui să pună 
la dispoziția Comitetului european pentru 
riscuri sistemice orice informații 
pertinente. Datele aferente întreprinderilor 
individuale trebuie furnizate în urma unei 
cereri motivate. Autoritatea trebuie să dea 
curs avertismentelor sau recomandărilor pe 
care Comitetul european pentru riscuri 
sistemice i le adresează sau le adresează 
unei autorități naționale de supraveghere, 
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după caz.

Or. en

Justificare

Pentru explicarea mai clară a textului.

Amendamentul 245
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 bancar, care să reprezinte în 
proporții egale instituțiile comunitare de 
credit și de investiții (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 bancare, inclusiv IMM-urile. 
Grupul părților interesate din domeniul 
bancar trebuie să funcționeze în mod activ 
ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori 
din domeniul serviciilor financiare 
înființate de către Comisie sau de legislația 
comunitară.

(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 bancar, care să reprezinte 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții (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 
bancare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul bancar 
este compus cel puțin din 15 reprezentanți 
ai consumatorilor și ai utilizatorilor, 5 
cadre universitare de frunte independenți
și 10 reprezentanți ai sectorului bancar și 
ai angajaților. Grupul părților interesate 
din domeniul bancar trebuie să funcționeze 
în mod activ ca o interfață cu alte grupuri 
de utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înființate de către Comisie sau 
de legislația comunitară.

Or. en
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Amendamentul 246
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 bancar, care să reprezinte în 
proporții egale instituțiile comunitare de 
credit și de investiții (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 bancare, inclusiv IMM-urile. 
Grupul părților interesate din domeniul 
bancar trebuie să funcționeze în mod activ 
ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori 
din domeniul serviciilor financiare 
înființate de către Comisie sau de legislația 
comunitară.

(33) 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. Înainte de adoptarea proiectelor 
de standarde tehnice, orientări și 
recomandări, Autoritatea trebuie să 
realizeze o evaluare a impactului în 
vederea asigurării respectării celor mai 
bune practici pentru elaborarea unui 
regulament de înaltă calitate. Pentru a 
furniza o asistență externă eficientă, 
trebuie înființat în acest scop un Grup al 
părților interesate din domeniul bancar, 
care să reprezinte în proporții adecvate
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții (inclusiv, după caz, investitori 
instituționali și alte instituții financiare care 
folosesc servicii financiare) sindicatele, 
cadre universitare, precum și consumatorii 
sau alți utilizatori cu amănuntul ai 
serviciilor bancare, inclusiv IMM-urile. 
Grupul părților interesate din domeniul 
bancar trebuie să funcționeze în mod activ 
ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori 
din domeniul serviciilor financiare 
înființate de către Comisie sau de legislația 
UE.

Or. en

Justificare

Reprezentarea prin diferite părți interesate trebuie să fie mai degrabă în proporții adecvate 
sarcinilor decât în proporții egale.
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Amendamentul 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 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 bancar, care să reprezinte în 
proporții egale instituțiile comunitare de 
credit și de investiții (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 bancare, inclusiv IMM-urile. 
Grupul părților interesate din domeniul 
bancar trebuie să funcționeze în mod activ 
ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori 
din domeniul serviciilor financiare 
înființate de către Comisie sau de legislația 
comunitară.

(33) 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. Înainte de adoptarea proiectelor 
de standarde tehnice, orientări și 
recomandări, Autoritatea trebuie să 
realizeze un studiu de impact. Din motive 
de eficiență, trebuie înființat în acest scop 
un Grup al părților interesate din domeniul 
bancar, care să reprezinte în proporții egale 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții (inclusiv, după caz, investitori 
instituționali și alte instituții financiare care 
folosesc servicii financiare) sindicatele, 
cercetătorii, precum și consumatorii sau 
alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor 
bancare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul bancar 
trebuie să funcționeze în mod activ ca o 
interfață cu alte grupuri de utilizatori din 
domeniul serviciilor financiare înființate de 
către Comisie sau de legislația UE.

Or. en

Justificare

Autoritatea trebuie să realizeze un studiu de impact înainte de adoptarea proiectelor de 
standarde tehnice, astfel cum se prevede în Raportul Skinner. 
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Amendamentul 248
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 bancar, care să reprezinte în 
proporții egale instituțiile comunitare de 
credit și de investiții (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 bancare, inclusiv 
IMM-urile. Grupul părților interesate din 
domeniul bancar trebuie să funcționeze în 
mod activ ca o interfață cu alte grupuri de 
utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înființate de către Comisie sau 
de legislația comunitară.

(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 bancar, care să reprezinte în 
proporții egale instituțiile comunitare de 
credit și de investiții (inclusiv, după caz, 
investitori instituționali și alte instituții 
financiare care folosesc servicii financiare) 
sindicatele, cadrele universitare, 
organizațiile de consumatori sau alți 
utilizatori cu amănuntul ai serviciilor 
bancare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul bancar 
trebuie să funcționeze în mod activ ca o 
interfață cu alte grupuri de utilizatori din 
domeniul serviciilor financiare înființate de 
către Comisie sau de legislația comunitară.

Or. en

Justificare

Sindicatele și organizațiile de consumatori sunt reprezentanții organizați ai angajaților și ai 
consumatorilor. Datorită cunoașterii lor aprofundate a activităților transsectoriale, aceștia 
sunt cei mai în măsură să protejeze interesele angajaților și ale consumatorilor în cadrul 
Grupului părților interesate.
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Amendamentul 249
Herbert Dorfmann

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 bancar, care să reprezinte în 
proporții egale instituțiile comunitare de 
credit p și de investiții (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 bancare, inclusiv IMM-urile. 
Grupul părților interesate din domeniul 
bancar trebuie să funcționeze în mod activ 
ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori 
din domeniul serviciilor financiare 
înființate de către Comisie sau de legislația 
comunitară.

(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 bancar, care să reprezinte în 
proporții egale instituțiile comunitare de 
credit și de investiții (inclusiv, după caz, 
investitori instituționali și alte instituții 
financiare care folosesc servicii financiare) 
băncile cooperative, angajații acestora, 
precum și consumatorii sau alți utilizatori 
cu amănuntul ai serviciilor bancare, 
inclusiv IMM-urile. Grupul părților 
interesate din domeniul bancar trebuie să 
funcționeze în mod activ ca o interfață cu 
alte grupuri de utilizatori din domeniul 
serviciilor financiare înființate de către 
Comisie sau de legislația comunitară.

Or. en

Amendamentul 250
Othmar Karas

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 

(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 
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observații cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficiență, trebuie înființat în 
acest scop un Grup al părților interesate din 
domeniul bancar, care să reprezinte în 
proporții egale instituțiile comunitare de 
credit și de investiții (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 bancare, inclusiv IMM-urile. 
Grupul părților interesate din domeniul 
bancar trebuie să funcționeze în mod activ 
ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori 
din domeniul serviciilor financiare 
înființate de către Comisie sau de legislația 
comunitară.

observații cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficiență, trebuie înființat în 
acest scop un Grup al părților interesate din 
domeniul bancar, care să reprezinte în 
proporții corespunzătoare instituțiile 
comunitare de credit și de investiții din 
diferite state membre, dimensiunile și 
sectoarele bancare (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 bancare, inclusiv IMM-urile. 
Grupul părților interesate din domeniul 
bancar trebuie să funcționeze în mod activ 
ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori 
din domeniul serviciilor financiare 
înființate de către Comisie sau de legislația 
comunitară.

Or. en

Justificare

Grupul părților interesate din domeniul bancar este alcătuit în mod predominant din 
reprezentanți ai industriei bancare. Acest grup va fi unul divers și va include reprezentanți 
atât ai instituțiilor locale, cât și ai instituțiilor transfrontaliere, precum și modele de afaceri 
variate.

Amendamentul 251
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 bancar, care să reprezinte în 

(33) Autoritatea permite părților interesate 
să fie consultate cu privire la toate 
activitățile întreprinse de către Autoritate
și le oferă 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 bancar, 
care să reprezinte în proporții egale 
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proporții egale instituțiile comunitare de 
credit și de investiții (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 bancare, inclusiv IMM-urile. 
Grupul părților interesate din domeniul 
bancar trebuie să funcționeze în mod activ 
ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori 
din domeniul serviciilor financiare 
înființate de către Comisie sau de legislația 
comunitară.

instituțiile comunitare de credit și de 
investiții (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 
bancare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul bancar 
trebuie să funcționeze în mod activ ca o 
interfață cu alte grupuri de utilizatori din 
domeniul serviciilor financiare înființate de 
către Comisie sau de legislația comunitară.

Or. en

Justificare

Grupul părților interesate trebuie să aibă posibilitatea de a fi consultat și de a formula 
observații cu privire la orice activitate a Autorității pe care o consideră relevantă. Părțile 
interesate individuale care fac parte din grup trebuie să decidă ele însele dacă doresc să fie 
consultate sau nu.

Amendamentul 252
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) Asociațiile fără scop lucrativ sunt 
marginalizate în dezbaterea privind 
viitorul serviciilor financiare și în 
procesul corespunzător de luare a 
deciziilor, spre deosebire de reprezentanții 
industriei cu scop lucrativ. Acest 
dezavantaj trebuie compensat prin 
integrarea adecvată a reprezentanților 
acestora în Grupul părților interesate din 
domeniul bancar.

Or. en
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Amendamentul 253
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 instituțiilor 
financiare vulnerabile. Măsurile luate de 
Autoritate în situații de urgență sau de 
dezacorduri, care afectează stabilitatea 
unei instituții financiare nu trebuie să 
afecteze responsabilitățile fiscale ale 
statelor membre. Trebuie înființat un 
mecanism 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.

(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 instituțiilor 
financiare vulnerabile. Măsurile luate de 
Autoritate în situații de urgență, care 
afectează stabilitatea unei instituții 
financiare nu trebuie să afecteze 
responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre. Trebuie înființat un mecanism 
prin care statele membre pot să invoce 
această măsură de salvgardare.

Or. en

Justificare

Drept consecință a amendamentelor depuse la articolul 23 în scopul limitării clauzei de 
salvgardare.

Amendamentul 254
Antolín Sánchez Presedo

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 

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

stabilizarea și redresarea instituțiilor 
financiare vulnerabile. Acestea vor acționa 
în strânsă coordonare în conformitate cu 
cadrul și principiile UEM. Măsurile luate 
de Autoritate în situații de urgență sau de 
dezacorduri, care afectează stabilitatea unei 
instituții financiare nu trebuie să afecteze 
responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre. Trebuie înființat un mecanism 
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.

Or. en

Amendamentul 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) În termen de trei ani de la intrarea 
în vigoare a regulamentului respectiv, 
orientarea clară și corectă privind 
momentul în care poate fi activată sau nu 
clauza de salvgardare de către statele 
membre va fi prevăzută la nivelul UE de 
către Comisie pe baza experienței 
dobândite. Prin urmare, utilizarea clauzei 
de salvgardare va fi evaluată în 
conformitate cu orientarea respectivă.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu conține orientări cu privire la cazurile în care o decizie afectează 
responsabilitățile fiscale naționale. Certitudinea juridică care stă la baza conceptului de 
„responsabilitate fiscală” trebuie să asigure condiții echitabile de concurență pentru 
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autoritățile naționale și participanții la piețele financiare pe întregul teritoriu al UE. Trebuie 
să se definească și să se convină în comun asupra orientării clare cu privire la cazurile în 
care poate fi invocată o încălcare a responsabilităților fiscale.

Amendamentul 256
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) În termen de trei ani de la intrarea 
în vigoare a regulamentului respectiv, 
orientarea clară și corectă privind 
momentul în care poate fi activată sau nu 
clauza de salvgardare de către statele 
membre va fi prevăzută la nivelul UE de 
către Comisie pe baza experienței 
dobândite. Prin urmare, utilizarea clauzei 
de salvgardare va fi evaluată în 
conformitate cu orientarea respectivă.

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

Propunere de regulament
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Fără a aduce atingere 
responsabilităților specifice ale statelor 
membre în situații de criză, în cazul în 
care un stat membru decide să invoce 
măsura de salvgardare, Parlamentul 
European trebuie informat în același timp 
cu Autoritatea, Consiliul și Comisia. În 
plus, statul membru ar trebui să explice 
motivele pentru invocarea măsurii de 
salvgardare. Autoritatea ar trebui, în 
cooperare cu Comisia, să stabilească 
măsurile ulterioare care trebuie luate.

Or. en

Justificare

Explicarea mai clară a textului.

Amendamentul 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 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 în urma unui
concurs deschis organizat de Comisie și în 
urma întocmirii ulterioare a unei liste 
scurte de către Comisie, 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 
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vot.

Or. en

Justificare

Pentru a sublinia rolul important al Parlamentului în alegerea președintelui Autorității.

Amendamentul 259
Antolín Sánchez Presedo

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 în urma unui
concurs deschis organizat de Comisie și în 
urma întocmirii ulterioare a unei liste 
scurte pentru Comisie, 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.

Or. en

Amendamentul 260
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 

(38) Un președinte cu normă întreagă, 
numit de Parlamentul European în urma 
unei proceduri de selecție deschise 
organizate de consiliul de supraveghere, 
trebuie să reprezinte Autoritatea. 
Gestionarea Autorității trebuie lăsată în 
seama unui director executiv, care trebuie 
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ale consiliului de administrație fără drept 
de vot.

să aibă dreptul de a participa la întrunirile 
consiliului de supraveghere și ale 
consiliului de administrație fără drept de 
vot.

Or. en

Amendamentul 261
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 de pe o listă 
scurtă întocmită de consiliul de 
supraveghere, 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.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure faptul că autorităților care dispun de cea mai mare competență 
în activitatea de supraveghere la nivel național – autoritățile naționale de supraveghere – li 
se conferă sarcina de a selecta persoanele cele mai calificate pentru funcția de președinte.
Astfel, se evită orice politizare care ar putea decurge din faptul că lista scurtă este întocmită 
de una dintre instituțiile europene.

Amendamentul 262
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a garanta consecvența (39) Pentru a garanta consecvența 
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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 
europene pentru valori mobiliare și piețe 
trebuie adoptate în paralel de Autoritatea 
europeană de supraveghere în cauză.

transsectorială în ceea ce privește 
activitățile Autorităților europene de 
supraveghere, aceste autorități trebuie 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 
trebuie să coordoneze toate funcțiile celor 
trei Autorități europene de supraveghere
cu privire 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
(valori mobiliare și piețe) trebuie adoptate 
în paralel de Autoritatea europeană de 
supraveghere în cauză. Comitetul 
consultativ comun este condus de un 
președinte ales anual de către președinții 
celor trei autorități europene de 
supraveghere. Președintele comitetului 
consultativ comun trebuie să fie un 
vicepreședinte al Comitetului european 
pentru riscuri sistemice. Comitetul 
consultativ comun trebuie să aibă un 
secretariat permanent, constituit prin 
detașări de personal de la cele trei 
Autorități europene de supraveghere, 
pentru a permite distribuirea informală de 
informații și dezvoltarea unei abordări 
culturale comune în cadrul celor trei 
Autorități europene de supraveghere.

Or. en

Justificare

Este important să se definească în mod corespunzător și să se insiste asupra rolului 
comitetului comun preconizat în propunerile Comisiei. Comitetul comun trebuie să faciliteze 
distribuirea de informații în cadrul AES și să permită instruirea partajată în cadrul AES. De 
asemenea, acesta trebuie să aibă un secretariat cu normă întreagă pentru a primi asistență în 
ceea ce privește sarcinile sale, care pot include supravegherea conglomeratelor financiare, 
precum și pentru a oferi un punct de vedere microeconomic asupra rolului important din 
perspectivă macroeconomică al personalului BCE în cadrul secretariatului CERS.
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Amendamentul 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
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 
europene pentru valori mobiliare și piețe 
trebuie adoptate în paralel de Autoritatea 
europeană de supraveghere în cauză.

(39) Pentru a garanta consecvența 
transsectorială în ceea ce privește 
activitățile Autorităților europene de 
supraveghere, aceste autorități trebuie să își 
coordoneze strâns activitățile prin 
intermediul Autorităților europene de 
supraveghere (comitetul comun) 
(„comitetul comun”) și să ajungă la poziții 
comune atunci când este necesar. 
Comitetul comun trebuie să coordoneze 
toate funcțiile celor trei Autorități 
europene de supraveghere cu privire 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 (valori 
mobiliare și piețe) trebuie adoptate în 
paralel de Autoritatea europeană de 
supraveghere în cauză. Comitetul comun 
este condus de un președinte ales anual de 
către președinții celor trei autorități 
europene de supraveghere. Președintele 
comitetului comun trebuie să fie un 
vicepreședinte al Comitetului european 
pentru riscuri sistemice. Comitetul comun 
trebuie să aibă un secretariat permanent, 
constituit prin detașări de personal de la 
cele trei Autorități europene de 
supraveghere, pentru a permite 
distribuirea informală de informații și 
dezvoltarea unei abordări culturale 
comune în cadrul celor trei Autorități 
europene de supraveghere. 

Or. en
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Justificare

În vederea consolidării rolului comitetului comun în coordonarea autorităților, astfel cum se 
prevede în Raportul Skinner.

Amendamentul 264
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 ar trebui efectuată de Curtea de 
Conturi.

(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 prin intermediul unei 
linii bugetare în cadrul acestuia. În ceea 
ce privește contribuția Uniunii Europene, 
trebuie 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). 
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Amendamentul 265
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 
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 ar trebui efectuată de Curtea de 
Conturi.

(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 taxe directe plătite 
de instituțiile financiare. În ceea ce 
privește contribuția comunitară, trebuie să 
se aplice procedura bugetară comunitară. 
Auditarea conturilor ar trebui efectuată de 
Curtea de Conturi.

Or. en

Amendamentul 266
Carl Haglund

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Este esențială protejarea secretelor de 
afaceri și a altor informații confidențiale. 
De asemenea, trebuie garantată
confidențialitatea informațiilor care fac 
obiectul schimbului în rețea.

(44) Este esențială protejarea informațiilor
sensibile din punct de vedere comercial și 
a altor informații confidențiale. 
Confidențialitatea informațiilor puse la 
dispoziția Autorității și care fac obiectul 
schimbului în rețea trebuie supusă unor 
norme de confidențialitate riguroase și 
eficiente.

Or. en
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Amendamentul 267
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Este esențială protejarea secretelor de 
afaceri și a altor informații confidențiale. 
De asemenea, trebuie garantată
confidențialitatea informațiilor care fac 
obiectul schimbului în rețea.

(44) Este esențială protejarea secretelor de 
afaceri și a altor informații confidențiale. 
Confidențialitatea informațiilor puse la 
dispoziția Autorității și care fac obiectul 
schimbului în rețea trebuie supusă unor 
norme de confidențialitate riguroase și 
eficiente.

Or. en

Justificare

Având în vedere vulnerabilitatea pieței privind informațiile specifice în funcție de societăți, 
este esențial ca AES să li se solicite elaborarea unor mecanisme sigure pentru colectarea, 
stocarea și transmiterea informațiilor. Există o nevoie clară privind realizarea unui schimb 
de informații îmbunătățit pentru a spori înțelegerea riscului sistemic. Cu toate acestea, este 
important să nu se submineze vulnerabilitatea pieței prin potențiala divulgare a informațiilor 
cu caracter sensibil și a celor confidențiale care ar putea perturba buna funcționare a 
piețelor financiare.

Amendamentul 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Este esențială protejarea secretelor de 
afaceri și a altor informații confidențiale. 
De asemenea, trebuie garantată
confidențialitatea informațiilor care fac 
obiectul schimbului în rețea.

(44) Este esențială protejarea secretelor de 
afaceri și a altor informații confidențiale. 
Confidențialitatea informațiilor puse la 
dispoziția Autorității și care fac obiectul 
schimbului în rețea trebuie supusă unor 
norme de confidențialitate riguroase și 
eficiente.

Or. en
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Justificare

Trebuie să se solicite Autorității să respecte norme clare privind protejarea confidențialității 
în momentul colectării, stocării și a transmiterii informațiilor specifice în funcție de societăți.


