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Amendamentul 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În comunicarea sa intitulată 
„Supravegherea financiară europeană” din 
27 mai 2009, Comisia a inițiat o serie de 
reforme ale mecanismelor actuale de 
asigurare a stabilității financiare la nivelul 
UE, în special crearea unui Comitet 
european pentru riscuri sistemice (CERS) 
responsabil cu supravegherea 
macroprudențială. Consiliul din 9 iunie 
2009 și Consiliul European, în cadrul 
reuniunii din 18 și 19 iunie, au sprijinit 
opinia Comisiei și au salutat intenția 
acesteia de a înainta propuneri legislative 
prin care noul cadru să fie implementat în 
cursul anului 2010. În conformitate cu 
opiniile Comisiei, printre altele, Consiliul a 
concluzionat că BCE „ar trebui să ofere 
CERS sprijin analitic, statistic, 
administrativ și logistic, bazându-se și pe 
consiliere tehnică din partea băncilor 
centrale și a autorităților de supraveghere 
naționale.

(5) În comunicarea sa intitulată 
„Supravegherea financiară europeană” din 
27 mai 2009, Comisia a iniţiat o serie de 
reforme ale mecanismelor actuale de 
asigurare a stabilităţii financiare la nivelul 
UE, în special crearea unui Comitet 
european pentru riscuri sistemice (CERS) 
responsabil cu supravegherea 
macroprudenţială. Consiliul din 9 iunie 
2009 şi Consiliul European, în cadrul 
reuniunii din 18 şi 19 iunie, au sprijinit 
opinia Comisiei şi au salutat intenţia 
acesteia de a înainta propuneri legislative 
prin care noul cadru să fie implementat în 
cursul anului 2010. În conformitate cu 
opiniile Comisiei, printre altele, Consiliul a 
concluzionat că BCE „ar trebui să ofere 
CERS sprijin analitic, statistic, 
administrativ și logistic, bazându-se și pe 
consiliere tehnică din partea băncilor 
centrale și a autorităților de supraveghere 
naționale. Asistenţa acordată de BCE 
pentru CERS, precum şi sarcinile 
încredinţate CERS nu ar trebui să aducă 
atingere principiului independenţei BCE 
în realizarea îndatoririlor sale, în 
conformitate cu Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 90
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Misiunea CERS ar trebui să fie aceea 
de a supraveghea şi de a evalua riscurile 
sistemice în condiţii normale în vederea 
diminuării expunerii sistemului la riscul 
de disfuncţionalitate a componentelor 
sistemice şi îmbunătăţirii rezistenţei 
sistemului financiar la şocuri. În această 
privinţă, CERS ar trebui să 
îmbunătăţească stabilitatea financiară şi 
să atenueze efectele negative asupra
creşterii şi a ocupării forţei de muncă în 
economia reală. Pentru a-şi îndeplini 
misiunea, CERS ar trebui să analizeze 
toate informaţiile relevante, în special 
legislaţia aplicabilă, cu un potenţial 
impact asupra stabilităţii financiare, 
precum reglementările în domeniul 
contabilităţii, falimentului şi planurilor de 
salvare.

Or. en

Amendamentul 91
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să 
emită avertismente şi recomandări de 
natură generală privind întreaga 
Comunitate, statele membre individuale 
sau un grup de state membre, cu un termen 
specific în care acestea să răspundă prin 
politici corespunzătoare.

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să 
emită şi să publice avertismente şi 
recomandări de natură generală privind 
întreaga Comunitate, statele membre 
individuale sau un grup de state membre, 
cu un termen specific în care acestea să 
răspundă prin politici corespunzătoare.

Or. en
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Amendamentul 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să 
emită avertismente şi recomandări de 
natură generală privind întreaga 
Comunitate, statele membre individuale 
sau un grup de state membre, cu un termen 
specific în care acestea să răspundă prin 
politici corespunzătoare.

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să 
emită avertismente şi recomandări de 
natură generală privind întreaga 
Comunitate, statele membre individuale 
sau un grup de state membre, cu un termen 
specific în care acestea să răspundă prin 
politici corespunzătoare. În cazurile în 
care astfel de avertismente şi de 
recomandări sunt adresate unor state 
membre sau unui grup de state membre 
CERS ar trebui să propună şi măsuri 
adecvate de asistenţă care ar putea, de 
exemplu, să fie întreprinse de Sistemul 
European al Băncilor Centrale. 

Or. en

Justificare

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at an early stage; therefore there is a value in conferring on the ESRB 
the power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be 
coupled with an amendment to the ESAs Regulations in order to enable the relevant ESA to 
make decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a 
coordinated intervention.
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Amendamentul 93
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să 
emită avertismente şi recomandări de 
natură generală privind întreaga 
Comunitate, statele membre individuale 
sau un grup de state membre, cu un termen 
specific în care acestea să răspundă prin 
politici corespunzătoare. 

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să 
emită avertismente şi recomandări de 
natură generală privind întreaga 
Comunitate, statele membre individuale 
sau un grup de state membre, cu un termen 
specific în care acestea să răspundă prin 
politici corespunzătoare. Atunci când este 
cazul, CERS ar trebui să declare existenţa 
unei situaţii de urgenţă şi să declanşeze 
intervenţia Autorităţilor europene de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Amendamentul este propus ca o consecinţă a amendamentului propus la articolele 3 şi 16 
privind obiectivele principale ale CERS. Recomandările şi avertismentele emise de CERS ar 
avea, în principiu, un impact semnificativ asupra pieţelor financiare şi asupra economiilor 
statelor membre. Scopul prezentului amendament este consolidarea capacităţii CERS de a 
stabiliza situaţia economică chiar de la începutul crizei. CERS ar trebui să poată oferi 
instrumente adecvate de asistenţă, care să fie anunţate simultan cu recomandările şi 
avertismentele.

Amendamentul 94
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să 
emită avertismente şi recomandări de 
natură generală privind întreaga 
Comunitate, statele membre individuale 
sau un grup de state membre, cu un termen 
specific în care acestea să răspundă prin 

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să 
emită avertismente şi recomandări de 
natură generală privind întreaga 
Comunitate, statele membre individuale 
sau un grup de state membre, cu un termen 
specific în care acestea să răspundă prin 
politici corespunzătoare. Atunci când este 
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politici corespunzătoare. cazul, CERS ar trebui să declare existenţa 
unei situaţii de urgenţă şi să declanşeze 
intervenţia Autorităţilor europene de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Crearea unei pieţe unice UE a serviciilor financiare impune acţiuni coordonate pentru a face 
faţă situaţiilor potenţiale de urgenţă, dat fiind că criză apărută într-un stat membru se poate 
răspândi rapid şi în afara graniţelor sale. CERS deţine instrumentele adecvate şi beneficiază 
de o poziţie privilegiată pentru a identifica situaţiile de criză în stadiul iniţial; prin urmare, 
este utilă atribuirea către CERS a competenţei de a declara existenţa unei stări de urgenţă. 

Amendamentul 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să 
emită avertismente şi recomandări de 
natură generală privind întreaga 
Comunitate, statele membre individuale 
sau un grup de state membre, cu un termen 
specific în care acestea să răspundă prin 
politici corespunzătoare. 

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să 
emită avertismente şi recomandări de 
natură generală privind întreaga 
Comunitate, statele membre individuale 
sau un grup de state membre, cu un termen 
specific în care acestea să răspundă prin 
politici corespunzătoare. Atunci când este 
cazul, CERS ar trebui să declare existenţa 
unei situaţii de urgenţă şi să declanşeze 
intervenţia Autorităţilor europene de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Crearea unei pieţe unice UE a serviciilor financiare impune acţiuni coordonate pentru a face 
faţă situaţiilor potenţiale de urgenţă, dat fiind că criză apărută într-un stat membru se poate 
răspândi rapid şi în afara graniţelor sale. CERS deţine instrumentele adecvate şi beneficiază 
de o poziţie privilegiată pentru a identifica situaţiile de criză în stadiul iniţial; prin urmare, 
este utilă atribuirea către CERS a competenţei de a declara existenţa unei stări de urgenţă. 
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Amendamentul 96
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Dacă CERS detectează un risc care 
ar putea pune serios în pericol buna 
funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistem financiar sau a unor părţi ale 
acestuia în Uniunea Europeană, acesta ar 
trebui să poată emite un avertisment prin 
care să anunţe existenţa unui situaţii de 
urgenţă. Într-un astfel de caz, CERS ar 
trebui să informeze imediat Parlamentul 
European, Consiliul, Comisia, autorităţile 
naţionale de supraveghere şi Autoritatea 
europeană de supraveghere cu privire la 
acest avertisment. În situaţiile de urgenţă, 
CERS ar trebui să emită un avertisment 
de urgenţă.

Or. en

Justificare

Şi autorităţile naţionale competente ar trebui informate direct despre emiterea oricărui 
avertisment.

Amendamentul 97
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Dacă CERS detectează un risc care 
ar putea pune serios în pericol buna 
funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistem financiar sau a unor părţi ale 
acestuia în Uniunea Europeană, acesta ar 
trebui să poată emite un avertisment prin 
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care să anunţe existenţa unui situaţii de 
urgenţă. Într-un astfel de caz, CERS ar 
trebui să informeze imediat Parlamentul 
European, Consiliul, Comisia, autorităţile 
naţionale de supraveghere şi Autoritatea 
europeană de supraveghere cu privire la 
acest avertisment. În situaţiile de urgenţă, 
CERS ar trebui să emită un avertisment 
de urgenţă.

Or. en

Amendamentul 98
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea sporirii importanţei şi 
legitimităţii lor, aceste avertismente şi 
recomandări trebuie transmise prin 
intermediul Consiliului şi, acolo unde este 
cazul, prin intermediul Autorităţii bancare
europene instituite prin Regulamentul 
(CE) nr. …/… al Parlamentului 
European şi al Consiliului, al Autorităţii 
europene pentru valori mobiliare şi pieţe 
instituite prin Regulamentul (CE) nr.
…/… al Parlamentului European şi al 
Consiliului şi al Autorităţii europene 
pentru pensii şi asigurări ocupaţionale 
instituite prin Regulamentul (CE) nr. 
…/… al Parlamentului European şi al 
Consiliului.

(9) În vederea sporirii importanţei şi 
legitimităţii lor, aceste avertismente şi 
recomandări trebuie transmise prin 
intermediul Parlamentului European,
Consiliului şi, acolo unde este cazul, prin 
intermediul Autorităţii europene de 
supraveghere (AES) şi al autorităţilor 
naţionale de supraveghere.

Or. en

Justificare

Şi autorităţile naţionale competente ar trebui informate direct despre emiterea oricărui 
avertisment.
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Amendamentul 99
Miguel Portas

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea sporirii importanţei şi 
legitimităţii lor, aceste avertismente şi 
recomandări trebuie transmise prin 
intermediul Consiliului şi, acolo unde este 
cazul, prin intermediul Autorităţii bancare
europene instituite prin Regulamentul 
(CE) nr. …/… al Parlamentului 
European şi al Consiliului, al Autorităţii 
europene pentru valori mobiliare şi pieţe 
instituite prin Regulamentul (CE) nr. 
…/… al Parlamentului European şi al 
Consiliului şi al Autorităţii europene 
pentru pensii şi asigurări ocupaţionale 
instituite prin Regulamentul (CE) nr. 
…/… al Parlamentului European şi al 
Consiliului.

(9) În vederea sporirii importanţei şi 
legitimităţii lor, aceste avertismente şi 
recomandări trebuie transmise prin 
intermediul Comisiei şi, acolo unde este 
cazul, prin intermediul Autorităţii europene
de supraveghere (AES).

Or. en

Amendamentul 100
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea sporirii importanţei şi 
legitimităţii lor, aceste avertismente şi 
recomandări trebuie transmise prin 
intermediul Consiliului şi, acolo unde este 
cazul, prin intermediul Autorităţii bancare 
europene instituite prin Regulamentul (CE) 
nr. …/… al Parlamentului European şi al 
Consiliului, al Autorităţii europene pentru 
valori mobiliare şi pieţe instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi 

(9) În vederea sporirii importanţei şi a 
legitimităţii lor, aceste avertismente şi 
recomandări ar trebui transmise direct 
destinatarilor şi, în copie, Parlamentului 
European, Consiliului şi, acolo unde este 
cazul, Autorităţii bancare europene 
instituite prin Regulamentul (CE) nr. …/… 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului, Autorităţii europene pentru 
valori mobiliare şi pieţe instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 



AM\808496RO.doc 11/89 PE439.845v01-00

RO

al Autorităţii europene pentru pensii şi 
asigurări ocupaţionale instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului.

Parlamentului European şi al Consiliului şi 
Autorităţii europene pentru pensii şi 
asigurări ocupaţionale instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului.

Or. en

Justificare

Faptul că recomandările ar fi emise prin intermediul Consiliului ar putea să prezinte riscul 
ca acestea să nu fie bazate în general pe evaluări de natură tehnică; prin urmare, sunt 
necesare proceduri adecvate de comunicare directă către destinatari a recomandărilor, pe 
lângă Consiliu şi Parlamentul European. Logica justificând prezentul amendament a fost deja 
prezentată de Consiliul ECOFIN.

Amendamentul 101
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea sporirii importanţei şi 
legitimităţii lor, aceste avertismente şi 
recomandări trebuie transmise prin 
intermediul Consiliului şi, acolo unde este 
cazul, prin intermediul Autorităţii bancare 
europene instituite prin Regulamentul (CE) 
nr. …/… al Parlamentului European şi al 
Consiliului, al Autorităţii europene pentru 
valori mobiliare şi pieţe instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi
al Autorităţii europene pentru pensii şi 
asigurări ocupaţionale instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului.

(9) În vederea sporirii importanţei şi a
legitimităţii lor, aceste avertismente şi 
recomandări ar trebui transmise direct 
destinatarilor şi, în copie, Parlamentului 
European, Consiliului şi, acolo unde este 
cazul, Autorităţii bancare europene
instituite prin Regulamentul (CE) nr. …/… 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului, Autorităţii europene pentru 
valori mobiliare şi pieţe instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi 
Autorităţii europene pentru pensii şi 
asigurări ocupaţionale instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului.

Or. en

Justificare

Faptul că recomandările ar fi emise prin intermediul Consiliului ar putea să prezinte riscul 
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ca acestea să nu fie bazate în general pe evaluări de natură tehnică; prin urmare, sunt 
necesare proceduri adecvate de comunicare directă către destinatari a recomandărilor, pe 
lângă Consiliu şi Parlamentul European.

Amendamentul 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea sporirii importanţei şi 
legitimităţii lor, aceste avertismente şi 
recomandări trebuie transmise prin 
intermediul Consiliului şi, acolo unde este 
cazul, prin intermediul Autorităţii bancare 
europene instituite prin Regulamentul (CE) 
nr. …/… al Parlamentului European şi al 
Consiliului, al Autorităţii europene pentru 
valori mobiliare şi pieţe instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi
al Autorităţii europene pentru pensii şi 
asigurări ocupaţionale instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului.

(9) În vederea sporirii importanţei şi a
legitimităţii lor, aceste avertismente şi 
recomandări ar trebui transmise direct 
destinatarilor şi, în copie, Parlamentului 
European, Consiliului şi, acolo unde este 
cazul, Autorităţii bancare europene 
instituite prin Regulamentul (CE) nr. …/… 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului, Autorităţii europene pentru 
valori mobiliare şi pieţe instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi 
Autorităţii europene pentru pensii şi 
asigurări ocupaţionale instituite prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului.

Or. en

Justificare

Faptul că recomandările ar fi emise prin intermediul Consiliului ar putea să prezinte riscul 
ca acestea să nu fie bazate în general pe evaluări de natură tehnică; prin urmare, sunt 
necesare proceduri adecvate de comunicare directă către destinatari a recomandărilor, pe 
lângă Consiliu şi Parlamentul European.

Amendamentul 103
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) De asemenea, CERS trebuie să (10) De asemenea, CERS trebuie să 
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monitorizeze respectarea recomandărilor 
sale, pe baza rapoartelor întocmite de 
destinatari, pentru a se asigura că 
avertismentelor şi recomandărilor sale li se 
dă curs. Destinatarii recomandărilor trebuie 
să acţioneze pe baza acestora, cu excepţia 
cazului în care se poate justifica
corespunzător lipsa de acţiune 
(mecanismul „acţiuni sau explicaţii”).

monitorizeze respectarea recomandărilor 
sale, pe baza rapoartelor întocmite de 
destinatari, pentru a se asigura că 
avertismentelor şi recomandărilor sale li se 
dă curs. Destinatarii recomandărilor trebuie 
să justifice corespunzător orice 
nerespectare a recomandărilor CERS 
(mecanismul „acţiuni sau explicaţii”).
CERS ar trebui să dispună de mijloace de 
recurs înaintea Parlamentului European 
sau a Consiliului în cazurile în care nu 
este satisfăcut de modul în care 
destinatarii au urmat recomandările sale.

Or. en

Justificare

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. It would be therefore 
appropriate to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European 
Parliament also in cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the 
recommendations. Indeed, the simple ‘execution’ of ESRB recommendations could not be 
sufficient. 

Amendamentul 104
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) De asemenea, CERS trebuie să 
monitorizeze respectarea recomandărilor 
sale, pe baza rapoartelor întocmite de 
destinatari, pentru a se asigura că 
avertismentelor şi recomandărilor sale li se 
dă curs. Destinatarii recomandărilor trebuie 
să acţioneze pe baza acestora, cu excepţia 
cazului în care se poate justifica
corespunzător lipsa de acţiune 
(mecanismul „acţiuni sau explicaţii”).

(10) De asemenea, CERS trebuie să 
monitorizeze respectarea recomandărilor 
sale, pe baza rapoartelor întocmite de 
destinatari, pentru a se asigura că 
avertismentelor şi recomandărilor sale li se 
dă curs. Destinatarii recomandărilor trebuie 
să justifice corespunzător orice 
nerespectare a recomandărilor CERS 
(mecanismul „acţiuni sau explicaţii”).
CERS ar trebui să dispună de mijloace de 
recurs înaintea Parlamentului European 
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sau a Consiliului în cazurile în care nu 
este satisfăcut de modul în care 
destinatarii au urmat recomandările sale.

Or. en

Justificare

Întrucât recomandările CERS nu au caracter juridic obligatoriu este necesar ca Parlamentul 
European şi Consiliul să supravegheze corespunzător aplicarea recomandărilor CERS; într-
adevăr, în anumite situaţii, autorităţile naţionale nu au acordat atenţia necesară 
avertismentelor periodice emise de BCE.

Amendamentul 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) De asemenea, CERS trebuie să 
monitorizeze respectarea recomandărilor 
sale, pe baza rapoartelor întocmite de 
destinatari, pentru a se asigura că 
avertismentelor şi recomandărilor sale li se 
dă curs. Destinatarii recomandărilor trebuie 
să acţioneze pe baza acestora, cu excepţia 
cazului în care se poate justifica
corespunzător lipsa de acţiune 
(mecanismul „acţiuni sau explicaţii”).

(10) De asemenea, CERS trebuie să 
monitorizeze respectarea recomandărilor 
sale, pe baza rapoartelor întocmite de 
destinatari, pentru a se asigura că 
avertismentelor şi recomandărilor sale li se 
dă curs. Destinatarii recomandărilor trebuie 
să justifice corespunzător orice 
nerespectare a recomandărilor CERS 
(mecanismul „acţiuni sau explicaţii”).
CERS ar trebui să dispună de mijloace de 
recurs înaintea Parlamentului European 
sau a Consiliului în cazurile în care nu 
este satisfăcut de modul în care 
destinatarii au urmat recomandările sale.

Or. en

Justificare

Întrucât recomandările CERS nu au caracter juridic obligatoriu este necesar ca Parlamentul 
European şi Consiliul să supravegheze corespunzător aplicarea recomandărilor CERS; într-
adevăr, în anumite situaţii, autorităţile naţionale nu au acordat atenţia necesară 
avertismentelor periodice emise de BCE. Prin urmare, ar trebui permis CERS să prezinte 
Parlamentului European şi Consiliului situaţiile în care nu este satisfăcut de modul în care 
destinatarii au urmat recomandările sale.
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Amendamentul 106
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) CERS trebuie să decidă dacă o 
recomandare rămâne confidenţială sau este 
făcută publică, ţinând seama de faptul că 
publicarea poate contribui la respectarea 
recomandărilor, în anumite circumstanţe.

(11) CERS trebuie să decidă dacă o 
recomandare rămâne confidenţială sau este 
făcută publică, ţinând seama de faptul că 
publicarea este în general o metodă bună 
de asigura respectarea recomandărilor.

Or. en

Amendamentul 107
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) CERS va înainta un raport 
Parlamentului European şi Consiliului 
cel puţin anual şi mai frecvent în caz de 
dificultăţi financiare de amploare.

(12) Preşedintele CERS ar trebui invitat 
la audieri bianuale în Parlamentul 
European cu ocazia publicării raportului 
bianual al CERS şi mai frecvent în caz de 
dificultăţi financiare de amploare, şi într-
un context diferit faţă de Dialogul 
monetar dintre Parlamentul European şi 
preşedintele Băncii Centrale Europene.

Or. en
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Amendamentul 108
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Având în vedere faptul că băncile şi 
instituţiile financiare din afara Spaţiului 
Economic European/Asociaţia 
Europeană a Liberului Schimb pot opera 
în cadrul Uniunii, cu condiţia obţinerii 
unei licenţe în ţara de origine, câte un 
reprezentant la nivel înalt din fiecare 
aceste state poate fi invitat la reuniunile 
Consiliului general al CERS.

Or. en

Amendamentul 109
Derk Jan Eppink

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interconectarea instituţiilor şi pieţelor 
financiare presupune ca monitorizarea şi 
evaluarea potenţialelor riscuri sistemice să 
se bazeze pe un set amplu de date şi 
indicatori macroeconomici şi 
microfinanciari relevanţi. Prin urmare, 
CERS trebuie să aibă acces la toate 
informaţiile necesare pentru îndeplinirea 
atribuţiilor pe care le deţine, păstrând în 
acelaşi timp confidenţialitatea acestor date, 
conform cerinţelor.

(16) Interconectarea instituţiilor şi pieţelor 
financiare presupune ca monitorizarea şi 
evaluarea potenţialelor riscuri sistemice să 
se bazeze pe un set amplu de date şi 
indicatori macroeconomici şi 
microfinanciari relevanţi. Prin urmare, 
CERS trebuie să aibă acces la toate 
informaţiile relevante, necesare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor pe care le deţine, 
păstrând în acelaşi timp confidenţialitatea 
acestor date, conform cerinţelor, în vederea 
menţinerii stabilităţii pieţei.

Or. en

Justificare

Confidenţialitatea este unul dintre cele mai importante elemente din activitatea CERS. Orice 
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informaţii publicate prematur pot avea un impact semnificativ asupra pieţei.

Amendamentul 110
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interconectarea instituţiilor şi pieţelor 
financiare presupune ca monitorizarea şi 
evaluarea potenţialelor riscuri sistemice să 
se bazeze pe un set amplu de date şi 
indicatori macroeconomici şi 
microfinanciari relevanţi. Prin urmare, 
CERS trebuie să aibă acces la toate 
informaţiile necesare pentru îndeplinirea 
atribuţiilor pe care le deţine, păstrând în 
acelaşi timp confidenţialitatea acestor date, 
conform cerinţelor.

(16) Interconectarea instituţiilor şi pieţelor 
financiare presupune ca monitorizarea şi 
evaluarea potenţialelor riscuri sistemice să 
se bazeze pe un set amplu de date şi 
indicatori macroeconomici şi 
microfinanciari relevanţi. Prin urmare, 
CERS trebuie să aibă acces la toate 
informaţiile necesare pentru îndeplinirea 
atribuţiilor pe care le deţine, păstrând în 
acelaşi timp confidenţialitatea acestor date, 
conform cerinţelor. Ca regulă, aceste 
informaţii trebuie să fie prezentate sintetic 
sau într-o formă agregată, cu excepţia 
cazului în care există un risc crescut şi 
durabil de dislocare a pieţei, susţinut de 
date verificabile în mod obiectiv. În 
cazurile în care CERS solicită informaţii 
ce nu sunt sumarizate sau într-o formă 
agregată, instituţiile financiare respective 
au dreptul de a-şi manifesta opinia cu 
privire la solicitare.

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu amendamentul la articolul 15. Rolul CERS este conceput ca 
macroprudenţial, aşadar, ca regulă, nu este necesar accesul la informaţii specifice societăţii. 
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Amendamentul 111
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Autoritatea europeană pentru pensii 
şi asigurări ocupaţionale şi Autoritatea 
bancară europeană ar trebui să fie 
membri ai Comitetelor relevante de 
gestionare a crizei, care la rândul lor fac 
parte din colegiile internaţionale ale 
supraveghetorilor.

Or. en

Amendamentul 112
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Participanţii la piaţă pot avea 
contribuţii valoroase la înţelegerea 
evoluţiilor care influenţează sistemul 
financiar. Atunci când este cazul, CERS 
trebuie, prin urmare, să consulte părţile 
interesate din sectorul privat (reprezentanţi 
ai sectorului financiar, asociaţii ale 
consumatorilor, grupuri de utilizatori din 
domeniul serviciilor financiare, înfiinţate 
de Comisie sau de legislaţia
comunitară…) şi să le ofere posibilitatea 
de a-şi prezenta observaţiile.

(17) Participanţii la piaţă pot avea 
contribuţii valoroase la înţelegerea 
evoluţiilor care influenţează sistemul 
financiar. Atunci când este cazul, CERS 
trebuie, prin urmare, să consulte părţile 
interesate din sectorul privat (reprezentanţi 
ai sectorului financiar, asociaţii ale 
consumatorilor, grupuri de utilizatori din 
domeniul serviciilor financiare, înfiinţate 
de Comisie sau de legislaţia Uniunii…) şi 
să le ofere posibilitatea de a-şi prezenta 
observaţiile prin intermediul unui comitet 
consultativ.

Or. en

Justificare

Consultarea părţilor interesate ar putea fi mai utilă pentru CERS în înţelegerea 
mecanismelor pieţei dacă ar fi realizată prin intermediul unui comitet de specialişti.
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Amendamentul 113
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se înfiinţează un Comitet european pentru 
riscuri sistemice, denumit în continuare 
CERS.

Se înfiinţează un Comitet european pentru 
riscuri sistemice, denumit în continuare 
„CERS”. Acesta are sediul la Luxemburg.

Or. en

Justificare

CERS ar trebui să aibă sediul la Luxemburg în conformitate cu articolul 10 din decizia 
statelor membre din 8 aprilie 1965 cu privire atribuirea sediilor instituţiilor europene.

Amendamentul 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) SESF cuprinde:
(a) CERS;
(b) Autoritatea europeană de 
supraveghere (valori mobiliare şi pieţe) 
instituită prin Regulamentul (UE) nr. 
.../2010 (AEVMP); 
(c) Autoritatea europeană de 
supraveghere (asigurări şi pensii 
ocupaţionale) instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. .../2010 (AEAPO); 
(d) Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar) instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 
(ABE); 
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(e) Autoritatea europeană de 
supraveghere (Comitetul comun) 
prevăzută la articolul 40 din 
Regulamentul (UE) nr. .../...(ABE), la 
articolul 40 din Regulamentul (UE) 
nr. .../...(AEVMP) şi la articolul 40 din 
Regulamentul (UE) nr. .../...(AEAPO);
(f) autorităţile din statele membre, astfel 
cum sunt menţionate la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
…/… [AEVMP], la articolul 1 alineatul 
(2) din Regulamentul (UE) nr. .../2009 
[AEAPO] şi la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [ABE]; 
(g) Comisia, în scopul efectuării 
sarcinilor menţionate la articolele 7 şi 9 
din Regulamentul (UE) nr. .../...(ABE), la 
articolele 7 şi 9 din Regulamentul (UE) 
nr. .../...(AEVMP) şi la articolele 7 şi 9 din 
Regulamentul (UE) nr. .../...(AEAPO);
Autorităţile europene de supraveghere 
menţionate la literele (b), (c) şi (d) au 
sediul la Frankfurt.

Or. en

Amendamentul 115
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „instituţie financiară” înseamnă orice 
întreprindere a cărei activitate principală
este constituirea de depozite, acordarea de 
credite, furnizarea de servicii de asigurare 
sau alte servicii financiare clienţilor sau 
membrilor săi sau orice întreprindere care 
se angajează în investiţii financiare sau 
activităţi de tranzacţionare în nume 
propriu.

(a) „instituţie financiară” înseamnă orice 
întreprindere a cărei activitate principală 
este constituirea de depozite, acordarea de 
credite, furnizarea de servicii de asigurare 
sau alte servicii financiare clienţilor sau 
membrilor săi sau orice întreprindere care 
se angajează în investiţii financiare sau 
activităţi de tranzacţionare în nume 
propriu, precum şi orice altă întreprindere 
sau entitate funcţionând în Uniunea 
Europeană, care desfăşoară o activitate 
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de natură similară, chiar şi în cazul în 
care acestea nu efectuează tranzacţii 
directe cu publicul larg;

Or. en

Amendamentul 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „sistem financiar” înseamnă toate 
instituţiile financiare, pieţele şi 
infrastructurile pieţelor.

(b) „sistem financiar” înseamnă toate 
instituţiile financiare, pieţele, produsele şi 
infrastructurile pieţelor.

Or. en

Amendamentul 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 118
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) CERS răspunde de supravegherea 
macroprudenţială a sistemului financiar în 
Comunitate, în vederea prevenirii sau 
reducerii riscurilor sistemice din sistemul 
financiar, pentru evitarea episoadelor de 
dificultăţi financiare de amploare, 
contribuie la funcţionarea armonioasă a 
pieţei interne şi garantează o contribuţie 
sustenabilă a sectorului financiar la 
creşterea economică.

(1) CERS răspunde de supravegherea 
macroprudenţială a sistemului financiar în 
Comunitate, în vederea prevenirii sau 
reducerii riscurilor sistemice din sistemul 
financiar, pentru evitarea perioadelor de 
dificultăţi financiare de amploare, 
contribuie la funcţionarea armonioasă a 
pieţei interne şi garantează o contribuţie 
sustenabilă a sectorului financiar la 
creşterea economică, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii 
menţionate la articolul 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) CERS răspunde de supravegherea 
macroprudenţială a sistemului financiar în 
Comunitate, în vederea prevenirii sau 
reducerii riscurilor sistemice din sistemul 
financiar, pentru evitarea episoadelor de 
dificultăţi financiare de amploare, 
contribuie la funcţionarea armonioasă a 
pieţei interne şi garantează o contribuţie 
sustenabilă a sectorului financiar la 
creşterea economică.

(1) CERS răspunde de supravegherea 
macroprudenţială a sistemului financiar în 
Comunitate, în vederea prevenirii sau 
reducerii riscurilor sistemice din sistemul 
financiar, pentru evitarea episoadelor de 
dificultăţi financiare de amploare, 
contribuie la funcţionarea armonioasă a 
pieţei interne şi garantează o contribuţie 
sustenabilă a sectorului financiar la 
creşterea economică, respectând astfel 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. 

Or. en



AM\808496RO.doc 23/89 PE439.845v01-00

RO

Justificare

Crizele financiare pot dăuna semnificativ scopului Uniunii Europene, nu numai pieţei interne 
sau creşterii economice: prin urmare se impune o referire la scopul Uniunii Europene aşa 
cum este prevăzut la articolul 3 din TUE.

Amendamentul 120
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) CERS răspunde de supravegherea 
macroprudenţială a sistemului financiar în 
Comunitate, în vederea prevenirii sau 
reducerii riscurilor sistemice din sistemul 
financiar, pentru evitarea episoadelor de 
dificultăţi financiare de amploare, 
contribuie la funcţionarea armonioasă a 
pieţei interne şi garantează o contribuţie 
sustenabilă a sectorului financiar la 
creşterea economică.

(1) CERS răspunde de supravegherea 
macroprudenţială a sistemului financiar în 
Comunitate, în vederea prevenirii sau 
reducerii riscurilor sistemice din sistemul 
financiar, îndeosebi a generării unor 
viitoare bule de creditare în Uniune
pentru evitarea episoadelor de dificultăţi 
financiare de amploare, contribuie la 
funcţionarea armonioasă a pieţei interne şi 
garantează o contribuţie sustenabilă a 
sectorului financiar la creşterea economică.

Or. en

Justificare

Importanţa bulelor de credit în actuala criză face obligatorie referirea explicită la 
preîntâmpinarea lor, ca fiind unul dintre obiectivele CERS. 

Amendamentul 121
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să identifice şi/sau să colecteze datele 
necesare din partea tuturor instituţiilor 
financiare şi prin intermediul 
Autorităţilor europene de supraveghere;
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Or. en

Justificare

Situaţia financiară a instituţiilor financiare relevante din punct de vedere sistemic, existenţa 
potenţială a unor bule speculative sau buna funcţionare a infrastructurilor pieţei nu pot fi 
evaluate corespunzător fără date adecvate. 

Amendamentul 122
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să identifice şi/sau să colecteze datele 
necesare din partea tuturor instituţiilor 
financiare şi prin intermediul 
Autorităţilor europene de supraveghere;

Or. en

Justificare

Situaţia financiară a instituţiilor financiare relevante din punct de vedere sistemic, existenţa 
potenţială a unor bule speculative sau buna funcţionare a infrastructurilor pieţei nu pot fi 
evaluate corespunzător fără date adecvate.

Amendamentul 123
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să emită avertismente atunci când 
riscurile sunt considerate importante;

(c) să emită avertismente atunci când 
riscurile sunt considerate importante şi, 
dacă este cazul, să declare existenţa unei 
situaţii de urgenţă;

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament vizează atribuirea către CERS a competenţei de a declara existenţa 
unei stări de urgenţă pentru a permite AES relevante să ia decizii direct aplicabile 
autorităţilor naţionale competente să gestioneze o intervenţie coordonată. Această dispoziţie 
ar trebui completată de o modificare la regulamentele AES.

Amendamentul 124
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să emită avertismente atunci când 
riscurile sunt considerate importante;

(c) să emită avertismente atunci când 
riscurile sunt considerate importante şi, 
dacă este cazul, să declare existenţa unei 
situaţii de urgenţă;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează atribuirea către CERS a competenţei de a declara existenţa 
unei stări de urgenţă pentru a permite AES relevante să ia decizii direct aplicabile 
autorităţilor naţionale competente să gestioneze o intervenţie coordonată.

Amendamentul 125
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să emită avertismente atunci când 
riscurile sunt considerate importante;

(c) să emită avertismente atunci când 
riscurile sunt considerate importante şi să 
le publice, după caz;

Or. en
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Amendamentul 126
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să formuleze recomandări pentru 
acţiunile de remediere, dacă este cazul;

(d) să formuleze recomandări pentru 
acţiunile de remediere şi să le publice,
dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să propună măsuri adecvate de 
sprijin pentru a consolida acţiunile de 
remediere sugerate;

Or. en

Justificare

Recomandările şi avertismentele emise de CERS ar avea, în principiu, un impact semnificativ 
asupra pieţelor financiare şi asupra economiilor statelor membre. Scopul prezentului 
amendament este consolidarea capacităţii CERS de a stabiliza situaţia economică chiar de la 
începutul crizei. CERS ar trebui să poată oferi instrumente adecvate de asistenţă, care să fie 
anunţate simultan cu recomandările şi avertismentele. Astfel de competenţe ar îmbunătăţi 
eficienţa CERS.
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Amendamentul 128
Derk Jan Eppink

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) CERS are un consiliu general, un 
comitet director şi un secretariat.

(1) CERS are un consiliu general, un 
comitet director, un secretariat şi un 
comitet tehnic consultativ.

Or. en

Amendamentul 129
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul general adoptă deciziile 
necesare pentru asigurarea îndeplinirii
atribuţiilor deţinute de CERS.

(2) Consiliul general adoptă deciziile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
menţionate la articolul 3 alineatul (2) 
literele (c) şi (d) şi asigură îndeplinirea 
tuturor atribuţiilor deţinute de CERS.

Or. en

Justificare

Comitetul director ar trebui să aibă un rol mai important în activitatea CERS. Competenţa de 
decizie a Consiliului general ar trebuie limitată la emiterea de avertismente şi de 
recomandări, întrucât în caz contrar CERS ar deveni inflexibil sau prea lent. Comitetul 
director ar trebui, prin urmare, să răspundă de activitatea curentă şi de elaborarea deciziilor 
Consiliului general. 
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Amendamentul 130
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul director asistă la procesul de 
adoptare a deciziilor CERS prin sprijin 
acordat la pregătirea reuniunilor consiliului 
general, prin evaluarea documentelor care 
urmează a fi puse în discuţie şi prin 
monitorizarea progreselor lucrărilor în curs 
ale CERS.

(3) Comitetul director asistă la procesul de 
adoptare a deciziilor CERS prin 
identificarea şi ordonarea riscurilor, prin 
sprijin acordat la pregătirea reuniunilor 
consiliului general, prin îndeplinirea 
sarcinilor menţionate la articolul 3 
alineatul (2) literele (c) şi (d), prin 
evaluarea documentelor care urmează a fi 
puse în discuţie şi prin monitorizarea 
progreselor lucrărilor în curs ale CERS.

Or. en

Justificare

Comitetul director ar trebui să aibă un rol mai important în activitatea CERS. Competenţa de 
decizie a Consiliului general ar trebuie limitată la emiterea de avertismente şi de 
recomandări, întrucât în caz contrar CERS ar deveni inflexibil sau prea lent. Comitetul 
director ar trebui, prin urmare, să răspundă de activitatea curentă şi de elaborarea deciziilor 
Consiliului general. 

Amendamentul 131
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul director asistă la procesul de
adoptare a deciziilor CERS prin sprijin 
acordat la pregătirea reuniunilor consiliului 
general, prin evaluarea documentelor care 
urmează a fi puse în discuţie şi prin 
monitorizarea progreselor lucrărilor în curs 
ale CERS. 

(3) Comitetul director asistă la procesul de 
adoptare a deciziilor CERS prin sprijin 
acordat la pregătirea reuniunilor consiliului 
general, prin evaluarea documentelor care 
urmează a fi puse în discuţie şi prin 
monitorizarea progreselor lucrărilor în curs 
ale CERS. În cazurile în care Consiliul 
general este chemat să ia decizii în 
aspecte sectoriale specifice, Comitetul 
director colaborează strâns cu autoritatea 
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europeană competentă şi cu grupul 
părţilor interesate în scopul grupării 
documentelor necesare la reuniuni.

Or. it

Amendamentul 132
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul director asistă la procesul de 
adoptare a deciziilor CERS prin sprijin 
acordat la pregătirea reuniunilor consiliului 
general, prin evaluarea documentelor care 
urmează a fi puse în discuţie şi prin 
monitorizarea progreselor lucrărilor în curs 
ale CERS.

(3) Comitetul director asistă la procesul de 
adoptare a deciziilor CERS prin sprijin 
acordat la pregătirea reuniunilor consiliului 
general, prin evaluarea documentelor care 
urmează a fi puse în discuţie şi prin 
monitorizarea progreselor lucrărilor în curs 
ale CERS. În cazurile în care Consiliul 
general este chemat să ia decizii în 
aspecte sectoriale specifice, Comitetul 
director colaborează strâns cu autoritatea 
europeană competentă şi cu grupul 
părţilor interesate în scopul grupării 
documentelor necesare la reuniuni.

Or. it

Amendamentul 133
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comitetul consultativ expert 
menţionat la articolul 12a oferă 
consultanţă imparţială şi informaţii de 
referinţă cu privire la aspecte relevante 
pentru lucrările CERS şi la stabilitatea 
sistemului financiar în ansamblu.  
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Or. en

Justificare

În plus faţă de Comitetul consultativ tehnic, este necesar că un panel independent de 
personalităţi academice şi experţi să furnizeze CERS consultanţă imparţială şi informaţii de 
referinţă cu privire la aspecte relevante. Preşedintele Comitetului consultativ expert participă 
ca membru în Comitetul director. 

Amendamentul 134
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autorităţile europene de 
supraveghere furnizează consultanţă de 
specialitate în cadrul CERS cu privire la 
profilul de risc macroeconomic al 
diferitelor sectoare implicate în serviciile 
financiare.

Or. it

Amendamentul 135
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autorităţile europene de 
supraveghere furnizează consultanţă de 
specialitate cu privire la profilul de risc 
macroeconomic al diferitelor sectoare 
implicate în serviciile financiare.

Or. it



AM\808496RO.doc 31/89 PE439.845v01-00

RO

Amendamentul 136
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Preşedintele şi vicepreşedintele CERS
sunt aleşi pentru o perioadă de 5 ani de 
către şi dintre membrii consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE. Mandatul lor
poate fi reînnoit.

(1) Preşedintele CERS este ales pentru o 
perioadă de 5 ani de către şi dintre membrii 
Consiliului general care sunt, de asemenea, 
membri ai Consiliului general al BCE. 
Mandatul său poate fi reînnoit.

Or. it

Amendamentul 137
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prim-vicepreşedintele şi cel de-al 
doilea vicepreşedinte sunt aleşi de către şi 
dintre membrii Consiliului general al 
BCE pentru un mandat de aceeaşi durată 
ca şi cel de membru al Consiliului general 
în vederea asigurării unei reprezentări 
echilibrate a statelor membre, precum şi a 
celor din zona euro şi din afara ei. 
Mandatul lor poate fi reînnoit.

Or. en

Justificare

Cel de-al doilea vicepreşedinte al CERS ar trebui să provină de asemenea dintr-o bancă 
centrală pentru a se garanta independenţa Consiliului general şi pentru a permite o mai bună 
configurare. 
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Amendamentul 138
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prim-vicepreşedintele este ales de 
către membrii cu drept de vot din 
Consiliul general ţinându-se seama de 
necesitatea unei reprezentări echilibrate a 
statelor membre, atât a celor care fac 
parte din zona euro, cât şi a celor din 
afara acesteia. Mandatul său poate fi 
reînnoit.

Or. en

Amendamentul 139
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cei doi vicepreşedinţi prezidează 
Autoritatea europeană pentru asigurări şi 
pensii ocupaţionale şi Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare şi 
pieţe. 

Or. it

Amendamentul 140
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Cel de-al doilea vicepreşedinte 
prezidează Comitetul comun al 
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Autorităţilor europene de supraveghere. 

Or. en

Amendamentul 141
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Înainte de preluarea funcţiei, 
preşedintele şi prim-vicepreşedintele 
CERS prezintă în faţa Parlamentului, în 
cadrul unei audieri publice, modul în care 
intenţionează să-şi îndeplinească funcţiile 
care le-au fost atribuite în temeiul 
prezentului regulament. Al doilea 
vicepreşedinte este audiat de Parlamentul 
European în funcţia sa de preşedinte al 
Comitetului comun al  Autorităţilor 
europene de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 142
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Vicepreşedintele prezidează reuniunile 
consiliului general şi ale comitetului 
director atunci când preşedintele nu poate 
participa.

(3) Vicepreşedintele cu precădere 
prezidează reuniunile consiliului general şi 
ale comitetului director atunci când 
preşedintele nu poate participa.

Or. it
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Amendamentul 143
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă mandatul membrilor consiliului 
general al BCE aleşi în funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte se încheie 
înainte de perioada de 5 ani sau dacă, din 
orice motiv, preşedintele sau 
vicepreşedintele nu îşi pot îndeplini 
atribuţiile, se alege un nou preşedinte sau 
vicepreşedinte în conformitate cu 
alineatul (1).

(4) Dacă mandatul membrului Consiliului 
general al BCE ales în funcţia de 
preşedinte se încheie înainte de perioada de 
5 ani sau dacă, din orice motiv, 
preşedintele nu îşi poate îndeplini 
atribuţiile, se alege un nou preşedinte în 
conformitate cu alineatul (1).

Or. it

Amendamentul 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) guvernatorii băncilor centrale 
naţionale;

(b) mai mulţi guvernatori ai băncilor 
centrale naţionale, însă nu mai mulţi de 
1/3 din numărul total de state membre şi 
aleşi de către membrii Consiliului general 
al BCE pentru un mandat de durată egală 
cu mandatul de membru al Consiliului 
general, ţinându-se seama de necesitatea 
unei reprezentări echilibrate a statelor 
membre, atât a celor care fac parte din 
zona euro, cât şi a celor din afara 
acesteia.

Or. en
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Amendamentul 145
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) şase persoane independente, dintre 
care fiecare AES trebuie să desemneze 
două; pentru a reduce potenţiala 
problemă a concentrării cu preponderenţă 
asupra băncilor şi pentru a îmbunătăţi 
calitatea deciziilor Consiliului general, 
candidaţii nu pot fi membri ai 
Autorităţilor europene de supraveghere şi 
sunt aleşi pe baza competenţelor lor 
generale şi a angajamentului lor faţă de 
Uniune, precum şi pe baza experienţei lor 
profesionale variate în mediile academice 
sau în sectorul privat, în special al IMM-
urilor, sindicatelor sau ca prestatori sau 
consumatori de servicii financiare; în 
momentul numirii lor, Autorităţile 
europene de supraveghere trebuie să 
indice care candidat este desemnat să facă 
parte din Comitetul director; candidaţii 
trebuie să fie confirmaţi de alţi membri ai 
Consiliului general cu drept de vot; în 
îndeplinirea atribuţiilor lor, persoanele 
numite nu trebuie să urmeze 
instrucţiunile niciunui guvern, instituţii, 
organism, oficiu, entitate sau persoană 
fizică; aceştia se abţin de la orice act 
incompatibil cu funcţiile lor sau cu 
îndeplinirea sarcinilor lor. 

Or. en
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Amendamentul 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) şase persoane independente, fiecare 
consiliu de supraveghere şi fiecare grup 
de părţi interesate şi Autorităţile europene 
de supraveghere desemnând câte una.
Persoanele menţionate la litera (fa) nu 
pot fi membri ai Autorităţilor europene de 
supraveghere şi sunt alese pe baza 
competenţelor lor generale, precum şi pe 
baza experienţei lor profesionale variate 
în mediile academice sau în alte sectoare, 
în special al IMM-urilor, sindicatelor sau 
ca prestatori sau consumatori de servicii 
financiare. Persoanele respective ar trebui 
să ilustreze un echilibru corect între 
ofertă, cerere şi reprezentanţii sindicali. 
În momentul numirii lor, Autorităţile 
europene de supraveghere trebuie să 
indice care candidat este desemnat să facă 
parte din Comitetul directo. Candidaţii 
trebuie să fie confirmaţi de alţi membri ai 
Consiliului general cu drept de vot. În 
îndeplinirea atribuţiilor lor, persoanele 
numite nu trebuie să urmeze 
instrucţiunile niciunui guvern, ale unei 
alte instituţii, organism, oficiu, entitate 
sau persoană fizică. Aceştia se abţin de la 
orice act incompatibil cu funcţiile lor sau 
cu îndeplinirea sarcinilor lor.

Or. en
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Amendamentul 147
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa şi paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) şase persoane independente 
desemnate de către ceilalţi membri cu 
drept de vot din Consiliul general şi 
confirmate de Parlamentul European şi 
de Consiliu. 
Persoanele menţionate la litera (fa) sunt 
alese pe baza competenţelor lor generale, 
a angajamentului pentru valorile Uniunii, 
precum şi pe baza experienţei lor 
profesionale variate în mediile academice 
sau în sectorul privat, în special al IMM-
urilor, sindicatelor sau ca prestatori sau 
consumatori de servicii financiare. 
Anterior desemnării, Consiliul general 
trebuie să indice care candidat este 
desemnat să facă parte din Comitetul 
director. În îndeplinirea atribuţiilor lor, 
persoanele numite nu trebuie să urmeze 
instrucţiunile niciunui guvern, ale unei 
alte instituţii, organism, oficiu, entitate 
sau persoană fizică. Aceştia se abţin de la 
orice act incompatibil cu funcţiile lor sau 
cu îndeplinirea sarcinilor lor.

Or. en

Justificare

Este necesară desemnarea a şase experţi independenţi de către Consiliul general al CERS în 
vederea asigurării independenţei acestora. Confirmarea de către Parlamentul European şi de 
către Consiliu va conferi legitimitate experţilor desemnaţi. 
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Amendamentul 148
Miguel Portas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa şi paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) şase persoane independente care 
trebuie desemnate de către membrii 
Consiliului general cu drept de vot. 
Persoanele desemnate în temeiul literei 
(fa) nu pot fi membri ai Autorităţilor 
europene de supraveghere şi sunt alese pe 
baza competenţelor lor generale, a 
angajamentului către Uniune, precum şi 
pe baza experienţei lor profesionale 
variate în mediile academice sau sectorul 
privat, în special al IMM-urilor, 
sindicatelor sau ca prestatori sau 
consumatori de servicii financiare. La 
momentul numirii lor, membrii 
Consiliului general trebuie să indice care 
candidat este desemnat să facă parte din 
Comitetul director. În îndeplinirea 
atribuţiilor lor, persoanele numite nu 
trebuie să urmeze instrucţiunile niciunui 
guvern, instituţii, organism, oficiu, 
entitate sau persoană fizică. Aceştia se 
abţin de la orice act incompatibil cu 
funcţiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor 
lor.

Or. en

Amendamentul 149
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) câte o persoană desemnată de 
Confederaţia europeană a sindicatelor, de 
Business Europe şi de Organizaţia 
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europeană a consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) câte un reprezentant al Confederaţiei 
europene a sindicatelor, al Business 
Europe şi al Organizaţiei europene a 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice din UE necesită participarea actorilor 
macroeconomici relevanţi la deliberările CERS. Un comitet compus preponderent din 
funcţionari ai băncilor centrale este dezechilibrat. Aceste grupuri afectate care îşi asumă 
riscurile economice şi sociale ale crizelor financiare, fără însă a fi responsabile pentru 
acestea, ar trebui să primească mai multă atenţie.

Amendamentul 151
Miguel Portas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Următoarele persoane sunt membri ai
consiliului general fără drept de vot:

(2) Preşedintele Comitetului economic şi 
financiar este membru al Consiliului 
general fără drept de vot.

(a) un reprezentant la nivel înalt per stat 
membru din cadrul autorităţilor naţionale 
de supraveghere competente;
(b) preşedintele Comitetului economic şi 
financiar.



PE439.845v01-00 40/89 AM\808496RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 152
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un reprezentant la nivel înalt per stat 
membru din cadrul autorităţilor naţionale 
de supraveghere competente;

(a) un reprezentant la nivel înalt per stat 
membru din cadrul autorităţilor naţionale 
de supraveghere competente, în 
conformitate cu alineatul (3);

Or. en

Justificare

Sistemul de rotaţie bazat pe aspectul dezbătut este o garanţie că experţii respectivi nu sunt 
eliminaţi din procesul decizional pe aspecte sectoriale. Trebuie avut în vedere un  echilibru 
corect între o reprezentare diversificată a experţilor sectoriali şi o funcţionare adecvată a 
CERS. Decizia de a desemna reprezentanţii la nivel înalt revine statelor membre, pentru a se 
asigura astfel desemnarea persoanei relevante care să participe la reuniunile ce tratează 
probleme de competenţa sa.

Amendamentul 153
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un reprezentant la nivel înalt per stat 
membru din cadrul autorităţilor naţionale 
de supraveghere competente;

(a) un reprezentant la nivel înalt per stat 
membru din cadrul autorităţilor naţionale 
de supraveghere competente, în 
conformitate cu alineatul (3);

Or. de

Justificare

Pe lângă distincţiile pe care trebuie să le identifice în funcţie de riscurile specifice ce 
afectează pieţele financiare, orice nou sistem de supraveghere trebuie să aibă în vedere 
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diversele modele economice utilizate în instituţiile financiare. Pentru a permite diferenţierea 
în termeni de model economic între societăţile de asigurări şi celelalte instituţii financiare, 
autorităţile de supraveghere a asigurărilor trebuie de asemenea reprezentate corespunzător 
în CERS.

Amendamentul 154
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când pe agenda unei reuniuni 
se regăsesc puncte care ţin de competenţa 
unor autorităţi naţionale de supraveghere
diferite din acelaşi stat membru, fiecare 
reprezentant la nivel înalt participă numai 
la dezbaterea aspectelor care ţin de 
competenţa sa.

(3) În ceea ce priveşte reprezentarea 
autorităţilor naţionale de supraveghere,
respectivii reprezentanţi la nivel înalt
ocupă această poziţie prin rotaţie în 
funcţie de punctele discutate, cu excepţia 
cazului în care autorităţile naţionale de 
supraveghere au convenit asupra unui 
reprezentant comun.

Or. en

Justificare

Sistemul de rotaţie bazat pe aspectul dezbătut este o garanţie că experţii respectivi nu sunt 
eliminaţi din procesul decizional pe aspecte sectoriale. Trebuie avut în vedere un  echilibru 
corect între o reprezentare diversificată a experţilor sectoriali şi o funcţionare adecvată a 
CERS. Decizia de a desemna reprezentanţii la nivel înalt revine statelor membre, pentru a se 
asigura astfel desemnarea persoanei relevante care să participe la reuniunile ce tratează 
probleme de competenţa sa.

Amendamentul 155
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când pe agenda unei reuniuni 
se regăsesc puncte care ţin de competenţa 
unor autorităţi naţionale de supraveghere
diferite din acelaşi stat membru, fiecare 

(3) În ceea ce priveşte reprezentarea 
autorităţilor naţionale de supraveghere,
respectivii reprezentanţi la nivel înalt
ocupă această poziţie prin rotaţie în 
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reprezentant la nivel înalt participă numai 
la dezbaterea aspectelor care ţin de 
competenţa sa.

funcţie de punctele discutate, cu excepţia 
cazului în care autorităţile naţionale de 
supraveghere au convenit asupra unui 
reprezentant comun.

Or. de

Justificare

Pe lângă distincţiile pe care trebuie să le identifice în funcţie de riscurile specifice ce 
afectează pieţele financiare, orice nou sistem de supraveghere trebuie să aibă în vedere 
diversele modele economice utilizate în instituţiile financiare. Prin urmare autorităţile de 
supraveghere a asigurărilor trebuie de asemenea reprezentate corespunzător în CERS. 

Amendamentul 156
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Membrii Consiliului general care 
sunt şi membri ai Consiliului general al 
BCE acţionează în mod independent în 
exercitarea competenţelor ce le revin, 
îndeosebi în cazurile în care este posibil 
ca deciziile CERS să privească mandatul 
BCE.

Or. en

Amendamentul 157
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Reuniunile plenare ordinare ale 
consiliului general sunt convocate de 
preşedintele Consiliului general şi au loc 
cel puţin de patru ori pe an. Reuniunile 
extraordinare pot fi convocate la iniţiativa 

(1) Reuniunile plenare ordinare ale 
consiliului general sunt convocate de 
preşedintele Consiliului general şi au loc 
cel puţin de patru ori pe an. Reuniunile 
extraordinare pot fi convocate la iniţiativa 
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preşedintelui consiliului general sau la 
cererea cel puţin a unei treimi din membrii 
cu drept de vot.

preşedintelui Consiliului general sau la 
solicitarea a cel puţin unei treimi din 
membri.

Or. en

Amendamentul 158
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un reprezentant la nivel înalt pentru 
fiecare stat care nu face parte din Spaţiul 
Economic European/Asociaţia 
Europeană a Liberului Schimb poate fi 
invitat să participe la reuniunile 
Consiliului general.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare membru cu drept de vot din 
consiliul general deţine un vot. 

(1) Consiliul general depune eforturi să 
ajungă la consens. În acele circumstanţe 
excepţionale în care nu se poate ajunge la 
un consens, fiecare membru cu drept de 
vot din Consiliul general deţine un vot. 

Orice membru al Comitetului poate 
solicita, în orice moment, un vot cu privire 
la un proiect de avertisment sau la un 
proiect de recomandare.

Or. en
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Amendamentul 160
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un cvorum de două treimi din membrii 
cu drept de vot este necesar pentru 
efectuarea oricărui vot în cadrul consiliului 
general. În cazul în care cvorumul nu este 
întrunit, preşedintele poate convoca o 
reuniune extraordinară în cadrul căreia 
deciziile pot fi adoptate fără a se întruni 
cvorumul menţionat.

(3) Un cvorum de prezenţă de două treimi 
din membrii cu drept de vot este necesar 
pentru efectuarea oricărui vot în cadrul 
Consiliului general. În cazul în care 
cvorumul de prezenţă nu este întrunit, 
preşedintele poate convoca o reuniune 
extraordinară în cadrul căreia deciziile pot 
fi adoptate fără a se întruni cvorumul 
menţionat.

Or. en

Justificare

Cvorumul de prezenţă de două treimi este justificat, dar trebuie clarificat faptul că procesul 
de votare nu include o ponderare a voturilor, prin includerea sintagmei „de prezenţă”. CERS 
este un organism european care nu permite reprezentarea intereselor naţionale, iar membrii 
săi sunt dedicaţi exclusiv obiectivelor europene. 

Amendamentul 161
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (2), este necesară o majoritate 
de două treimi din voturi pentru a face 
public un avertisment sau o recomandare.

Or. en

Justificare

Cvorumul de prezenţă de două treimi este justificat, dar trebuie clarificat faptul că procesul 
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de votare nu include o ponderare a voturilor, prin includerea sintagmei „de prezenţă”. CERS 
este un organism european care nu permite reprezentarea intereselor naţionale, iar membrii 
săi sunt dedicaţi exclusiv obiectivelor europene. 

Amendamentul 162
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) vicepreşedintele CERS; (b) cei doi vicepreşedinţi ai CERS, care 
sunt totodată şi preşedinţi ai AEAPO şi ai 
AEVMP;

Or. it

Amendamentul 163
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) vicepreşedintele CERS; (b) primul şi cel de-al doilea 
vicepreşedinte CERS ;

Or. en

Amendamentul 164
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) vicepreşedintele CERS; (b) primul şi cel de-al doilea 
vicepreşedinte CERS;



PE439.845v01-00 46/89 AM\808496RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Cel de-al doilea vicepreşedinte al CERS şi trei dintre cei şase experţi ar trebui să fie membri 
ai Comitetului director.

Amendamentul 165
Derk Jan Eppink

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cinci alţi membri ai consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE. Aceştia sunt 
aleşi de către şi dintre membrii consiliului 
general care sunt, de asemenea, membri 
ai consiliului general al BCE, pentru o 
perioadă de doi ani.

eliminat

Or. en

Justificare

Dată fiind dimensiunea consiliului general, care va cuprinde 61 de membri în total, un 
comitet director va asista consiliul general în procesul de luare a deciziilor şi ar trebui să îşi 
îndeplinească atribuţiile în mod prompt şi eficient..

Amendamentul 166
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cinci alţi membri ai consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE. Aceştia sunt 
aleşi de către şi dintre membrii consiliului 
general care sunt, de asemenea, membri 
ai consiliului general al BCE, pentru o 

(c) alţi doi membri ai Consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
Consiliului general al BCE.
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perioadă de doi ani.

Or. it

Amendamentul 167
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cinci alţi membri ai consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE. Aceştia sunt 
aleşi de către şi dintre membrii consiliului 
general care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE, pentru o 
perioadă de doi ani.

(c) alţi şase membri ai Consiliului general, 
inclusiv trei persoane independente pe 
principiul rotaţiei, asigurând o 
reprezentare echilibrată a statelor 
membre din zona euro şi a celor din afara 
ei. Aceştia sunt aleşi de către membrii 
Consiliului general pentru o perioadă de 
doi ani.

Or. en

Amendamentul 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cinci alţi membri ai consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE. Aceştia sunt 
aleşi de către şi dintre membrii consiliului 
general care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE, pentru o 
perioadă de doi ani.

(c) alţi doi membri ai Consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
Consiliului general al BCE, reprezentând 
state membre din zona euro şi din afara 
ei. Aceştia sunt aleşi de către şi dintre 
membrii Consiliului general care sunt, de 
asemenea, membri ai Consiliului general al 
BCE, pentru o perioadă de doi ani.

Or. en
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Justificare

Obiectivul prezentului amendament este creşterea eficienţei Comitetului director prin 
limitarea numărului de membri, menţionând că fiecare dintre aceştia va reprezenta state 
membre din zona euro şi din afara ei. Trebuie asigurată o reprezentare echilibrată în 
Comitetul director al CERS a băncilor centrale ale statelor membre ce nu fac parte din zona 
euro.

Amendamentul 169
Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cinci alţi membri ai consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE. Aceştia sunt 
aleşi de către şi dintre membrii consiliului 
general care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE, pentru o 
perioadă de doi ani.

(c) alţi cinci membri ai Consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
Consiliului general al BCE, reprezentând 
proporţional state membre din zona euro 
şi din afara ei. Aceştia sunt aleşi de către 
şi dintre membrii Consiliului general care 
sunt, de asemenea, membri ai Consiliului 
general al BCE, pentru o perioadă de doi 
ani. 

Or. en

Justificare

Obiectivul prezentului amendament este creşterea eficienţei Comitetului director,  
menţionând că fiecare dintre aceştia va reprezenta state membre din zona euro şi din afara ei 
Trebuie asigurată o reprezentare echilibrată în Comitetul director al CERS a băncilor 
centrale ale statelor membre ce nu fac parte din zona euro.

Amendamentul 170
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cinci alţi membri ai consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 

(c) cinci alţi membri ai Consiliului general 
care sunt, de asemenea, membri ai 
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consiliului general al BCE. Aceştia sunt 
aleşi de către şi dintre membrii consiliului 
general care sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului general al BCE, pentru o 
perioadă de doi ani.

Consiliului general al BCE, inclusiv 
vicepreşedintele BCE, ţinând seama de 
necesitatea unei reprezentări adecvate a 
statelor membre şi asigurând o 
reprezentare echilibrată a statelor 
membre din zona euro şi a celor din afara 
ei. Aceştia sunt aleşi de către şi dintre 
membrii Consiliului general care sunt, de 
asemenea, membri ai Consiliului general al 
BCE, pentru o perioadă de patru ani.

Or. en

Justificare

Cel de-al doilea vicepreşedinte al CERS şi trei dintre cei şase experţi ar trebui să fie membri 
ai Comitetului director.

Amendamentul 171
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 11 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un membru al Comisiei Europene; eliminat

Or. en

Amendamentul 172
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) preşedintele Autorităţii bancare
europene;

(e) preşedintele Autorităţii europene de 
supraveghere (sectorul bancar);

Or. en
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Amendamentul 173
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) preşedintele Autorităţii europene 
pentru asigurări şi pensii ocupaţionale;

eliminat

Or. it

Amendamentul 174
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) preşedintele Autorităţii europene pentru
asigurări şi pensii ocupaţionale;

(f) preşedintele Autorităţii europene de 
supraveghere (asigurări şi pensii 
ocupaţionale);

Or. en

Amendamentul 175
Alfredo Pallone

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) preşedintele Autorităţii europene 
pentru valori mobiliare şi pieţe;

eliminat

Or. it
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Amendamentul 176
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) preşedintele Autorităţii europene
pentru valori mobiliare şi pieţe;

(g) preşedintele Autorităţii europene de 
supraveghere (valori mobiliare şi pieţe);

Or. en

Amendamentul 177
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) preşedintele Comitetului economic şi 
financiar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 178
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) preşedintele Comitetului economic şi 
financiar.

(h) trei dintre cele şase persoane 
independente menţionate la articolul 6 
alineatul (1) litera (fa).

Or. en

Justificare

Cel de-al doilea vicepreşedinte al CERS şi trei dintre cei şase experţi ar trebui să fie membri 
ai Comitetului director.
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Amendamentul 179
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) preşedintele Comitetului consultativ 
expert.  

Or. en

Justificare

În plus faţă de Comitetul consultativ tehnic, este necesar că un panel independent de 
personalităţi academice şi experţi să furnizeze CERS consultanţă imparţială şi informaţii de 
referinţă cu privire la aspecte relevante. Preşedintele Comitetului consultativ expert participă 
ca membru în Comitetul director. 

Amendamentul 180
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice loc rămas vacant în cadrul 
comitetului director trebuie ocupat prin 
alegerea unui nou membru de către 
consiliul general.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul consultativ tehnic Comitetul consultativ ştiinţific

Or. en

Justificare

Monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice din UE necesită participarea actorilor 
macroeconomici relevanţi şi a societăţii civile la deliberările CERS. Aceste grupuri afectate 
care îşi asumă riscurile economice şi sociale ale crizelor financiare, fără însă a fi 
responsabile pentru acestea, ar trebui să fie implicate.

Amendamentul 182
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul consultativ tehnic este 
alcătuit din următorii membri:

(1) Comitetul consultativ tehnic este 
alcătuit din 15 experţi cu competenţe 
recunoscute şi cu independenţă garantată, 
propuşi de Comitetul director. Aceştia 
trebuie să reprezinte o arie extinsă de 
experienţă şi capacităţi.

(a) un reprezentant al fiecărei bănci 
centrale naţionale şi un reprezentant al 
BCE;
(b) un reprezentant per stat membru din 
cadrul autorităţilor naţionale de 
supraveghere competente;
(c) un reprezentant al Autorităţii bancare 
europene;
(d) un reprezentant al Autorităţii 
europene pentru asigurări şi pensii 
ocupaţionale;
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(e) un reprezentant al Autorităţii 
europene pentru valori mobiliare şi pieţe;
(f) doi reprezentanţi ai Comisiei;
(g) un reprezentant al Comitetului 
economic şi financiar.
Autorităţile de supraveghere din fiecare 
stat membru aleg un reprezentant în 
cadrul comitetului. Atunci când pe 
agenda unei reuniuni se regăsesc puncte 
care ţin de competenţa unor autorităţi 
naţionale de supraveghere diferite din 
acelaşi stat membru, respectivii 
reprezentanţi participă numai la 
dezbaterea punctelor de pe agendă care 
ţin de competenţa lor.

Experţii sunt confirmaţi de Consiliul 
general pentru un mandat de patru ani, 
reînnoibil o singură dată.

Or. en

Justificare

Un mandat mai lung reprezintă o garanţie mai bună de independenţă. Prin urmare, se 
propune un mandat de patru ani, reînnoibil o dată.

Amendamentul 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul consultativ tehnic este 
alcătuit din următorii membri:

(1) Comitetul consultativ ştiinţific este 
alcătuit din următorii membri:

Or. en

Justificare

Monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice din UE necesită participarea actorilor 
macroeconomici relevanţi şi a societăţii civile la deliberările CERS. Aceste grupuri afectate 
care îşi asumă riscurile economice şi sociale ale crizelor financiare, fără însă a fi 
responsabile pentru acestea, ar trebui să fie implicate.
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Amendamentul 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul consultativ tehnic este 
alcătuit din următorii membri:

(1) Comitetul consultativ ştiinţific este 
alcătuit din următorii membri:

Or. en

Amendamentul 185
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul consultativ tehnic este 
alcătuit din următorii membri:

(1) Comitetul consultativ ştiinţific este 
alcătuit din următorii membri:

Or. en

Amendamentul 186
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un reprezentant al fiecărei bănci 
centrale naţionale şi un reprezentant al 
BCE;

(a) nouă experţi cu competenţe 
recunoscute şi independenţă garantată, 
propuşi de Comitetul director. Aceştia 
trebuie să reprezinte o arie extinsă de 
experienţă şi capacităţi, să aibă practică şi 
competenţe de specialitate privind oferta 
(bănci şi alţi furnizori de servicii 
financiare), cererea (consumatori, 
utilizatori corporativi sau IMM şi 
investitori) şi privind angajaţii din acest 
sector. Experţii sunt confirmaţi de 
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Consiliul general pentru un mandat 
reînnoibil de doi ani;

Or. en

Amendamentul 187
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un reprezentant per stat membru din 
cadrul autorităţilor naţionale de 
supraveghere competente;

(b) câte un expert cu competenţe 
recunoscute şi independenţă garantată, 
desemnat de Confederaţia europeană a 
sindicatelor, de Business Europe şi, 
respectiv, de Organizaţia europeană a 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un reprezentant per stat membru din 
cadrul autorităţilor naţionale de 
supraveghere competente;

(b) câte un reprezentant al Confederaţiei 
europene a sindicatelor, al Business 
Europe şi al Organizaţiei europene a 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice din UE necesită participarea actorilor
macroeconomici relevanţi şi a societăţii civile la deliberările CERS. Aceste grupuri afectate 
care îşi asumă riscurile economice şi sociale ale crizelor financiare, fără însă a fi 
responsabile pentru acestea, ar trebui să fie implicate.
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Amendamentul 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) câte un reprezentant al Confederaţiei 
europene a sindicatelor, al Business 
Europe şi al Organizaţiei europene a 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice din UE necesită participarea actorilor 
macroeconomici relevanţi şi a societăţii civile la deliberările CERS. Aceste grupuri afectate 
care îşi asumă riscurile economice şi sociale ale crizelor financiare, fără însă a fi 
responsabile pentru acestea, ar trebui să fie implicate.

Amendamentul 190
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile de supraveghere din fiecare 
stat membru aleg un reprezentant în 
cadrul comitetului. Atunci când pe 
agenda unei reuniuni se regăsesc puncte 
care ţin de competenţa unor autorităţi 
naţionale de supraveghere diferite din 
acelaşi stat membru, respectivii 
reprezentanţi participă numai la 
dezbaterea punctelor de pe agendă care 
ţin de competenţa lor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 191
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile de supraveghere din fiecare 
stat membru aleg un reprezentant în cadrul 
comitetului. Atunci când pe agenda unei 
reuniuni se regăsesc puncte care ţin de 
competenţa unor autorităţi naţionale de 
supraveghere diferite din acelaşi stat 
membru, respectivii reprezentanţi
participă numai la dezbaterea punctelor 
de pe agendă care ţin de competenţa lor.

Autorităţile de supraveghere din fiecare 
stat membru aleg un reprezentant în cadrul 
comitetului. În ceea ce priveşte 
reprezentarea autorităţilor naţionale de 
supraveghere, respectivii reprezentanţi la
nivel înalt ocupă această poziţie prin 
rotaţie în funcţie de punctele discutate, cu 
excepţia cazului în care autorităţile 
naţionale de supraveghere au convenit 
asupra unui reprezentant comun.

Or. de

Justificare

Pe lângă distincţiile pe care trebuie să le identifice în funcţie de riscurile specifice ce 
afectează pieţele financiare, orice nou sistem de supraveghere trebuie să aibă în vedere 
diversele modele economice utilizate de către societăţile de asigurări şi instituţiile financiare. 
Prin urmare autorităţile de supraveghere a asigurărilor trebuie de asemenea reprezentate 
corespunzător în Comitetul director al CERS.

Amendamentul 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În vederea oferirii de consultanţă şi 
asistenţă cu privire la aspecte relevante 
pentru lucrările CERS, Comitetul 
consultativ ştiinţific cooperează 
îndeaproape cu grupurile de lucru ale 
experţilor din SEBC. 



AM\808496RO.doc 59/89 PE439.845v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 193
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) După caz, Comitetul consultativ 
ştiinţific propune Consiliului general 
organizarea de consultări în faza iniţială 
cu părţile interesate, precum participanţii 
la piaţă, organismele de protecţie a 
consumatorilor şi experţii din mediile 
academice, într-un mod deschis şi 
transparent, respectând în acelaşi timp 
obligaţia de confidenţialitate.

Or. en

Justificare

Doar Consiliul general poate reprezenta CERS pe plan extern şi acesta trebuie să poată 
decide cu privire la lansarea de consultări publice.

Amendamentul 194
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Comitetul consultativ expert

Comitetul consultativ expert este alcătuit 
din nouă experţi cu competenţe 
recunoscute şi independenţă garantată, 
propuşi de Comitetul director, care 
reprezentând o arie extinsă de experienţă 
şi capacităţi şi aprobaţi de Consiliul 
general pentru un mandat de doi ani, care 
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poate fi reînnoit.
2. Preşedintele Comitetului consultativ 
expert  este numit de Consiliul general în 
urma unei propuneri a preşedintelui 
Comitetului director.
3. Comitetul consultativ expert 
îndeplineşte sarcinile prevăzute la 
articolul 4 alineatul (5a).
4. Secretariatul CERS sprijină lucrările 
Comitetului consultativ expert, iar şeful 
secretariatului participă la reuniuni. 

Or. en

Justificare

În plus faţă de Comitetul consultativ tehnic, este necesar că un panel independent de 
personalităţi academice şi experţi să furnizeze CERS consultanţă imparţială şi informaţii de 
referinţă cu privire la aspecte relevante. Preşedintele Comitetului consultativ expert participă 
ca membru în Comitetul director. 

Amendamentul 195
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

La îndeplinirea atribuţiilor sale, CERS 
solicită, dacă este cazul, consultanţă din 
partea sectorului privat relevant.

La îndeplinirea atribuţiilor sale, CERS 
solicită, dacă este cazul, consultanţă din 
partea sectorului privat relevant.

În acest scop se alcătuieşte un panel 
consultativ pentru a permite CERS să 
beneficieze de reacţii cu privire la 
înţelegerea evoluţiei sistemului financiar.

Or. en

Justificare

Consultarea părţilor interesate ar putea fi mai utilă pentru CERS în înţelegerea 
mecanismelor pieţei dacă ar fi realizată prin intermediul unui comitet de specialişti.
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Amendamentul 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

La îndeplinirea atribuţiilor sale, CERS 
solicită, dacă este cazul, consultanţă din 
partea sectorului privat relevant.

La îndeplinirea atribuţiilor sale, CERS 
solicită, dacă este cazul, opinii din partea
părţilor interesate din sectorul privat sau 
public relevant, în special, dar nu în mod 
exclusiv, din partea grupurilor de părţi 
interesate ale autorităţilor europene de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

La îndeplinirea atribuţiilor sale, CERS 
solicită, dacă este cazul, consultanţă din 
partea sectorului privat relevant.

La îndeplinirea atribuţiilor sale, CERS 
solicită consultanţă din partea părţilor 
interesate relevante, şi cel puţin a părţilor 
interesate reprezentate în grupurile de 
părţi interesate ale AES.

Or. en

Justificare

CERS ar trebui să solicite opiniile tuturor părţilor interesate, nu numai ale părţilor interesate 
din sectorul privat. Această procedură se aplică pentru toate aspectele pe care părţile 
interesate le consideră relevante, iar nu în funcţie de opinia CERS.
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Amendamentul 198
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile europene de supraveghere, 
băncile centrale naţionale şi statele membre 
cooperează îndeaproape cu CERS şi 
furnizează toate informaţiile necesare 
pentru îndeplinirea atribuţiilor acestuia în 
conformitate cu legislaţia comunitară.

(2) Autorităţile europene de supraveghere, 
băncile centrale naţionale şi statele membre 
cooperează îndeaproape cu CERS şi 
furnizează toate informaţiile colectate 
necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor 
acestuia în conformitate cu legislaţia 
comunitară.

Or. de

Justificare

CERS exercită o supraveghere macroprudenţială, prin urmare este necesară colectarea 
prealabilă a datelor, în vederea identificării riscurilor sistemice la nivelul UE. Furnizarea de 
date în versiune sumarizată ar permite şi o împărţire raţională a sarcinilor, având în vedere 
că CERS nu poate fi supraîncărcat.

Amendamentul 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo,
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) CERS poate solicita informaţii din 
partea Autorităţilor europene de 
supraveghere în formă de rezumat sau în 
formă colectivă, astfel încât instituţiile 
financiare individuale să nu poată fi 
identificate. Dacă informaţiile solicitate nu 
sunt la dispoziţia autorităţilor respective 
sau nu sunt puse la dispoziţie în timp util,
CERS poate solicita date din partea 
autorităţilor naţionale de supraveghere, a 
băncilor centrale naţionale sau a altor

(3) La cererea CERS, Autorităţile
europene de supraveghere furnizează 
informaţii în formă de rezumat sau în 
formă colectivă, astfel încât instituţiile 
financiare individuale să nu poată fi 
identificate. Dacă informaţiile solicitate nu 
sunt la dispoziţia autorităţilor respective 
sau nu sunt puse la dispoziţie în timp util,
autorităţile naţionale de supraveghere,
băncile centrale naţionale sau alte
autorităţi ale statelor membre furnizează 
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autorităţi ale statelor membre. informaţiile respective la cererea CERS.

Or. en

Amendamentul 200
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) CERS poate solicita informaţii din 
partea Autorităţilor europene de 
supraveghere în formă de rezumat sau în 
formă colectivă, astfel încât instituţiile 
financiare individuale să nu poată fi 
identificate. Dacă informaţiile solicitate nu 
sunt la dispoziţia autorităţilor respective 
sau nu sunt puse la dispoziţie în timp util,
CERS poate solicita date din partea 
autorităţilor naţionale de supraveghere, a 
băncilor centrale naţionale sau a altor
autorităţi ale statelor membre.

(3) La cererea CERS, Autorităţile
europene de supraveghere furnizează 
informaţii în formă de rezumat sau în 
formă colectivă. Dacă informaţiile 
solicitate nu sunt la dispoziţia autorităţilor 
respective sau nu sunt puse la dispoziţie în 
timp util, autorităţile naţionale de 
supraveghere, băncile centrale naţionale 
sau alte autorităţi ale statelor membre
furnizează informaţiile corespunzătoare 
respective la cererea CERS.

Or. en

Amendamentul 201
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) CERS poate adresa o cerere motivată 
Autorităţilor europene de supraveghere 
pentru furnizarea unor informaţii care nu 
sunt în formă de rezumat sau în formă 
colectivă.

eliminat

Or. en
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Justificare

Informaţiile transmise în formă agregată ar trebui să permită CERS să identifice riscurile şi 
să ia măsurile necesare. Colectarea de date de la instituţiile financiare individuale ar trebui 
să fie numai responsabilitatea autorităţilor naţionale şi europene de supraveghere.

Amendamentul 202
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) CERS poate adresa o cerere motivată 
Autorităţilor europene de supraveghere 
pentru furnizarea unor informaţii care nu 
sunt în formă de rezumat sau în formă 
colectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 203
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) CERS poate adresa o cerere motivată 
Autorităţilor europene de supraveghere 
pentru furnizarea unor informaţii care nu 
sunt în formă de rezumat sau în formă 
colectivă.

(4) În cazul în care există un risc crescut 
şi durabil de dislocare a pieţei, susţinut de 
date verificabile în mod obiectiv, şi care 
poate fi de resortul unei instituţii anume, 
iar informaţiile prevăzute la articolul 15 
alineatul (3) nu sunt suficiente pentru ca 
CERS să îşi îndeplinească atribuţiile,
CERS poate adresa o cerere motivată 
Autorităţilor europene de supraveghere 
pentru furnizarea unor informaţii care nu 
sunt în formă de rezumat sau în formă 
colectivă. 

În cazul în care CERS solicită date care 
nu sunt prezentate într-o formă sintetică 
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sau colectivă, cererea motivată explică de 
ce datele privind respectiva instituţie 
financiară individuală sunt considerate a 
fi relevante din punct de vedere sistemic şi 
necesare, având în vedere situaţia care 
prevalează pe piaţă.

Or. en

Justificare

Rolul CERS este conceput ca macroprudenţial, aşadar, ca regulă, nu este necesar accesul la 
informaţii specifice societăţii. Paragraful al doilea adaptează propunerea în conformitate cu 
abordarea generală a Consiliului.

Amendamentul 204
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Înainte de a solicita informaţii în 
conformitate cu alineatele (3) şi (4), 
CERS consultă autoritatea europeană de 
supraveghere relevantă pentru a se 
asigura că cererea are un caracter 
proporţional. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 205
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Înainte de a solicita informaţii în 
conformitate cu alineatele (3) şi (4), 
CERS consultă autoritatea europeană de 
supraveghere relevantă pentru a se asigura 

(5) Înaintea fiecărei solicitări de 
informaţii care nu sunt prezentate într-o 
formă sintetică sau colectivă, CERS 
consultă în mod corespunzător autoritatea 
europeană de supraveghere relevantă 
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că cererea are un caracter proporţional. pentru a se asigura că cererea este 
justificată şi proporţională. În cazul în 
care autoritatea europeană de 
supraveghere relevantă nu consideră 
cererea justificată şi proporţională, 
aceasta returnează fără întârziere cererea 
CERS şi solicită justificări suplimentare. 
După transmiterea de către CERS a 
acestor justificări suplimentare Autorităţii 
europene de supraveghere relevante, 
Autoritatea europeană de supraveghere 
transmite CERS datele solicitate, cu 
condiţia ca destinatarul să deţină acces în 
mod legal la datele pertinente.

Or. en

Justificare

În mod evident, este necesară o îmbunătăţire a schimbului de informaţii pentru a permite 
înţelegerea mai bună a riscurilor sistemice. Cu toate acestea, este important să nu se 
submineze încrederea pieţei prin eventuale publicări de date cu caracter sensibil şi de date 
confidenţiale, ce ar putea periclita buna funcţionare a pieţelor financiare.

Amendamentul 206
Derk Jan Eppink

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Înainte de a solicita informaţii în 
conformitate cu alineatele (3) şi (4), CERS 
consultă autoritatea europeană de 
supraveghere relevantă pentru a se asigura 
că cererea are un caracter proporţional.

(5) Înainte de a solicita informaţii în 
conformitate cu alineatele (3) şi (4), CERS 
consultă în mod corespunzător entitatea 
care a primit solicitarea, pentru a se 
asigura că cererea are un caracter 
proporţional. Dacă entitatea care o primit 
solicitarea nu consideră că aceasta este 
rezonabilă, aceasta poate cere Consiliului 
general al CERS să se pronunţe asupra 
caracterului justificat sau nejustificat al 
solicitării. Dacă Consiliul general 
confirmă solicitarea, entitatea căreia i-a 
fost adresată furnizează informaţiile fără 
întârziere.



AM\808496RO.doc 67/89 PE439.845v01-00

RO

Or. en

Justificare

Este necesară asigurarea proporţionalităţii solicitărilor, pentru ca acestea să nu devină peste 
măsură de împovărătoare, fără însă a submina rolul CERS sau dreptul acestuia de solicita 
informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Amendamentul 207
Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Înainte de a solicita informaţii în 
conformitate cu alineatele (3) şi (4), CERS 
consultă autoritatea europeană de 
supraveghere relevantă pentru a se asigura 
că cererea are un caracter proporţional.

(5) Înainte de a solicita informaţii în 
conformitate cu alineatele (3) şi (4), CERS 
consultă autoritatea europeană de 
supraveghere relevantă pentru a se asigura 
că cererea are un caracter proporţional. 
Obligaţiile suplimentare de furnizare a 
datelor ale instituţiilor financiare la 
solicitarea CERS nu ar trebui să conducă 
la o creştere disproporţionată a cerinţelor 
administrative.

Or. en

Justificare

Instituţiile financiare ar trebui să-şi respecte obligaţiile de furnizare a datelor prin utilizarea 
punctelor de contact informaţionale deja existente, pentru a evita o creştere a birocraţiei.

Amendamentul 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Personalul CERS poate participa, 
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alături de personalul din Autorităţile 
europene de supraveghere, la reuniuni 
între supraveghetori şi grupurile 
financiare de importanţă sistemică, în 
special colegiile de supraveghetori, şi pot 
adresa întrebări şi primi informaţii 
relevante direct de la sursă. 

Or. en

Amendamentul 209
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Orice solicitare a CERS de acces la 
date privind o instituţie financiară anume 
se comunică şi respectivei instituţii 
financiare, care are dreptul să îşi exprime 
poziţia cu privire la solicitarea făcută de 
CERS, fără a aduce atingere mijloacelor 
legale de recurs la care are acces. 
Autoritate naţională competentă de resort, 
în calitate de supraveghetor, serveşte de 
intermediar pentru orice astfel de 
informaţii transmise de instituţia 
respectivă, iar autoritatea naţională 
competentă îşi dă acordul înainte ca 
Autoritatea europeană de supraveghere să 
furnizeze CER informaţiile solicitate.

Or. en

Justificare

Este important ca orice solicitare a CERS de acces la date privind o instituţie anume să fie 
comunicate direct respectivei instituţii, iar ca aceasta să aibă ocazia de a-şi exprima poziţia 
cu privire la solicitarea CERS.
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Amendamentul 210
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) CERS poate coopera cu autorităţi de 
supraveghere din ţări terţe şi cu 
organisme internaţionale pentru a facilita 
schimburile de informaţii şi pentru a 
institui un mecanism de colectare şi de 
schimb de informaţii cu privire la 
riscurile sistemice, informaţii necesare în 
îndeplinirea sarcinilor sale.

Or. en

Justificare

CERS ar trebui să dispună de un mandat internaţional clar pentru a promova schimburile şi 
colectarea de informaţii cu alte pieţe financiare, pentru a se putea ţine astfel cont de natura 
transfrontalieră a potenţialelor riscuri sistemice.

Amendamentul 211
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În conformitate cu articolul 15 
alineatele (4), (4) şi (5a), CERS, 
Autorităţile europene de supraveghere şi 
autorităţile naţionale competente ţin pe 
deplin seama de acordurile în vigoare cu 
autorităţi de supraveghere din ţări terţe.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu pare să aibă în vedere acordurile de supraveghere financiară pentru 
băncile care operează în UE, dar ale căror autorităţi competente de supraveghere se află în 
afara UE. Este necesar să fie luate în considerare acordurile în vigoare în acest sens, cu 
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autorităţi de supraveghere din ţări terţe, în ceea ce priveşte cadrul UE.

Amendamentul 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când identifică riscuri 
semnificative pentru atingerea obiectivului 
menţionat la articolul 3 alineatul (1), CERS 
emite avertismente şi, dacă este cazul, 
formulează recomandări pentru acţiuni de 
remediere.

(1) Atunci când identifică riscuri 
semnificative pentru atingerea obiectivului 
menţionat la articolul 3 alineatul (1), CERS 
emite avertismente şi, dacă este cazul, 
formulează recomandări pentru acţiuni de 
remediere, inclusiv, dacă consideră 
necesar, pentru iniţiative legislative, şi 
propune măsuri de sprijin adecvate pentru 
cazuri specifice.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului amendament este consolidarea capacităţii CERS de a stabiliza situaţia 
economică chiar de la începutul crizei. CERS ar trebui să poată oferi instrumente adecvate de 
asistenţă, care să fie anunţate simultan cu recomandările şi avertismentele. Astfel de 
competenţe ar îmbunătăţi eficienţa CERS. Recomandările şi avertismentele emise de CERS ar 
avea, în principiu, un impact semnificativ asupra pieţelor financiare şi asupra economiilor 
statelor membre. 

Amendamentul 213
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când identifică riscuri 
semnificative pentru atingerea obiectivului 
menţionat la articolul 3 alineatul (1), CERS 
emite avertismente şi, dacă este cazul, 
formulează recomandări pentru acţiuni de 

(1) Atunci când identifică riscuri 
semnificative pentru atingerea obiectivului 
menţionat la articolul 3 alineatul (1), CERS 
emite avertismente şi, dacă este cazul, 
formulează recomandări pentru acţiuni de 
remediere, inclusiv, după caz, pentru 
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remediere. iniţiative legislative.

Or. en

Justificare

Criza recentă a demonstrat că riscurile sistemice pot deriv din măsuri legislative; prin 
urmare, CERS ar trebui să deţină competenţa de a aborda orice deficienţă legislativă 
potenţială. Logica justificând prezentul amendament a fost deja prezentată de Consiliul 
ECOFIN.

Amendamentul 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când identifică riscuri 
semnificative pentru atingerea obiectivului 
menţionat la articolul 3 alineatul (1), CERS 
emite avertismente şi, dacă este cazul, 
formulează recomandări pentru acţiuni de 
remediere.

(1) Atunci când identifică riscuri 
semnificative pentru atingerea obiectivului 
menţionat la articolul 3 alineatul (1), CERS 
emite avertismente şi, dacă este cazul, 
formulează recomandări pentru acţiuni de 
remediere, inclusiv, după caz, pentru 
iniţiative legislative.

Or. en

Justificare

Criza recentă a demonstrat că riscurile sistemice pot deriv din măsuri legislative; prin 
urmare, CERS ar trebui să deţină competenţa de a aborda orice deficienţă legislativă 
potenţială.

Amendamentul 215
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când identifică riscuri 
semnificative pentru atingerea obiectivului 

(1) Atunci când identifică riscuri 
semnificative pentru atingerea obiectivului 
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menţionat la articolul 3 alineatul (1), CERS 
emite avertismente şi, dacă este cazul, 
formulează recomandări pentru acţiuni de 
remediere.

menţionat la articolul 3 alineatul (1), CERS 
emite avertismente şi, dacă este cazul, 
formulează recomandări pentru acţiuni de 
remediere. Avertismentele şi 
recomandările se publică, după caz.

Or. en

Amendamentul 216
Enikő Győri

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Destinatarii recomandărilor şi 
avertismentelor emise de CERS pot fi 
instituţii financiare din Uniune, BCE sau 
băncile centrale naţionale.

Or. en

Justificare

Băncile centrale naţionale şi Banca Centrală Europeană nu ar trebui excluse din rândul 
eventualilor destinatari ai recomandărilor şi avertismentelor, fără caracter juridic 
obligatoriu, emise de CERS.

Amendamentul 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentele şi recomandările se 
transmit Consiliului şi, în cazul în care se 
adresează uneia sau mai multor autorităţi 
naţionale de supraveghere, se transmit, de 
asemenea Autorităţilor europene de 
supraveghere.

(3) Toate avertismentele şi recomandările 
se transmit Consiliului, preşedintelui 
comisiei responsabile în fond din 
Parlamentul European şi Autorităţilor 
europene de supraveghere.
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Or. en

Amendamentul 218
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentele şi recomandările se 
transmit Consiliului şi, în cazul în care se 
adresează uneia sau mai multor autorităţi 
naţionale de supraveghere, se transmit, de 
asemenea Autorităţilor europene de 
supraveghere.

(3) Avertismentele şi recomandările se 
transmit destinatarilor în conformitate cu 
alineatul (2), Consiliului şi, în cazul în 
care se adresează uneia sau mai multor 
autorităţi naţionale de supraveghere, se 
transmit, de asemenea Autorităţilor 
europene de supraveghere..

Or. en

Justificare

Faptul că recomandările ar fi emise prin intermediul Consiliului ar putea să prezinte riscul 
ca acestea să nu fie bazate în general pe evaluări de natură tehnică; prin urmare, sunt 
necesare proceduri adecvate de comunicare directă către destinatari a recomandărilor, iar 
nu prin intermediul Consiliului. Logica justificând prezentul amendament a fost deja 
prezentată de Consiliul ECOFIN.

Amendamentul 219
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentele şi recomandările se 
transmit Consiliului şi, în cazul în care se 
adresează uneia sau mai multor autorităţi 
naţionale de supraveghere, se transmit, de 
asemenea Autorităţilor europene de 
supraveghere.

(3) Avertismentele şi recomandările se 
transmit destinatarilor în conformitate cu 
alineatul (2), Consiliului şi, în cazul în 
care se adresează uneia sau mai multor 
autorităţi naţionale de supraveghere, se 
transmit, de asemenea Autorităţilor 
europene de supraveghere..

Or. en



PE439.845v01-00 74/89 AM\808496RO.doc

RO

Justificare

Faptul că recomandările ar fi emise prin intermediul Consiliului ar putea să prezinte riscul 
ca acestea să nu fie bazate în general pe evaluări de natură tehnică; prin urmare, sunt 
necesare proceduri adecvate de comunicare directă către destinatari a recomandărilor, iar
nu prin intermediul Consiliului.

Amendamentul 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentele şi recomandările se 
transmit Consiliului şi, în cazul în care se 
adresează uneia sau mai multor autorităţi 
naţionale de supraveghere, se transmit, de 
asemenea Autorităţilor europene de 
supraveghere.

(3) Avertismentele şi recomandările se 
transmit destinatarilor în conformitate cu 
alineatul (2), Consiliului şi, în cazul în 
care se adresează uneia sau mai multor 
autorităţi naţionale de supraveghere, se 
transmit, de asemenea Autorităţilor 
europene de supraveghere..

Or. en

Justificare

Faptul că recomandările ar fi emise prin intermediul Consiliului ar putea să prezinte riscul 
ca acestea să nu fie bazate în general pe evaluări de natură tehnică; prin urmare, sunt 
necesare proceduri adecvate de comunicare directă către destinatari a recomandărilor, iar 
nu prin intermediul Consiliului.

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

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Măsuri în situaţii de urgenţă
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(1) În eventualitatea unui risc care ar 
putea pune serios în pericol buna 
funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistemului financiar sau a unor părţi ale 
acestuia în Uniunea Europeană, CERS 
poate emite avertismente în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) şi cu 
articolul 10 din fiecare dintre 
regulamentele (UE) nr. .../... [ABE], nr. 
.../... [AEVMP] şi nr. .../... [AEAPO], din 
proprie iniţiativă sau în urma unei cereri 
din partea unei Autorităţi europene de 
supraveghere, a Parlamentului European, 
a Consiliului sau Comisiei, prin care 
declară existenţa unei situaţii de urgenţă.
(2) De îndată ce emite un avertisment, 
CERS informează simultan Parlamentul 
European, Consiliu, Comisia şi 
Autoritatea europeană de supraveghere.
(3) CERS revizuieşte avertismentul 
menţionat la alineatul (1) din proprie 
iniţiativă sau ca urmare a unei solicitări 
din partea unei Autorităţi europene de 
supraveghere, a Parlamentului European, 
Consiliului sau Comisiei.

Or. en

Amendamentul 222
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Măsuri în situaţii de urgenţă

(1) În eventualitatea unui risc care ar 
putea pune serios în pericol buna 
funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistemului financiar sau a unor părţi ale 
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acestuia în Uniunea Europeană, CERS 
poate emite avertismente în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (2) litera (b), din 
proprie iniţiativă sau în urma unei cereri 
din partea AES, Parlamentului European, 
Consiliului sau Comisiei, prin care 
declară existenţa unei situaţii de urgenţă. 
Aceste avertismente nu ar trebui făcute 
publice, pentru a garanta astfel o analiză 
scrupuloasă a pieţelor financiare, cadru 
în care CERS nu este nevoit să ia în 
considerare reacţiile ce ar putea apărea 
pe piaţa de capital.
(2) De îndată ce emite un avertisment, 
CERS informează simultan Parlamentul 
European, Consiliu, Comisia, autorităţile 
naţionale de supraveghere şi Autoritatea 
europeană de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 223
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Măsuri în situaţii de urgenţă

(1) În eventualitatea unui risc care ar 
putea pune serios în pericol buna 
funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistemului financiar sau a unor părţi ale 
acestuia în Uniunea Europeană, CERS 
poate emite avertismente în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (2) litera (b), din 
proprie iniţiativă sau în urma unei cereri 
din partea AES, Parlamentului European, 
Consiliului, a unei autorităţi naţionale de 
supraveghere sau Comisiei, prin care 
declară existenţa unei situaţii de urgenţă.
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(2) De îndată ce emite un avertisment, 
CERS informează simultan Parlamentul
European, Consiliu, Comisia, Autoritatea 
europeană de supraveghere şi , 
autorităţile naţionale de supraveghere.

Or. en

Justificare

Autorităţile naţionale competente ar trebui să fie în măsură de a apela la CERS pentru ca 
acesta să le comunice o eventuală situaţie extremă de criză a pieţei. În plus, acestea ar trebui 
să fie informate direct cu privire la orice avertisment într-o situaţie de urgenţă.

Amendamentul 224
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Măsuri în situaţii de urgenţă

(1) În eventualitatea unui risc care ar 
putea pune serios în pericol buna 
funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistemului financiar sau a unor părţi ale 
acestuia în Uniunea Europeană, CERS 
poate emite avertismente în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (2) litera (b), din 
proprie iniţiativă sau în urma unei cereri 
din partea unei Autorităţi, Consiliului, 
Parlamentului European,  sau Comisiei, 
prin care declară existenţa unei situaţii de 
urgenţă, după caz.
(2) De îndată ce emite un avertisment, 
CERS informează simultan Parlamentul 
European, Consiliul, Comisia şi 
Autoritatea europeană de supraveghere.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament este menit să confere CERS competenţa de a declara existenţa unei 
stări de urgenţă. O astfel de declaraţie ar trebui să reprezinte evenimentul declanşator care 
să permită AES să ia decizii direct aplicabile autorităţilor competente naţionale. Crearea 
unei pieţe unice a UE pentru servicii financiare impune, în fapt, acţiuni coordonate pentru a 
face faţă situaţiilor potenţiale de urgenţă, dat fiind că o criză apărută într-un stat membru se 
poate răspândi rapid şi în afara graniţelor sale.

Amendamentul 225
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Măsuri în situaţii de urgenţă

(1) În eventualitatea unui risc care ar 
putea pune serios în pericol buna 
funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistemului financiar sau a unor părţi ale 
acestuia în Uniunea Europeană, CERS 
poate emite avertismente în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (2) litera (b), din 
proprie iniţiativă sau în urma unei cereri 
din partea unei Autorităţi, Consiliului, 
Parlamentului European,  sau Comisiei, 
prin care declară existenţa unei situaţii de 
urgenţă, după caz.
(2) De îndată ce emite un avertisment, 
CERS informează simultan Parlamentul 
European, Consiliul, Comisia şi 
Autoritatea europeană de supraveghere.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este menit să confere CERS competenţa de a declara existenţa unei 
stări de urgenţă. O astfel de declaraţie ar trebui să reprezinte evenimentul declanşator care 
să permită AES să ia decizii direct aplicabile autorităţilor competente naţionale.
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Amendamentul 226
Miguel Portas

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Măsuri în situaţii de urgenţă

(1) În eventualitatea unui risc care ar 
putea pune serios în pericol buna 
funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistemului financiar sau a unor părţi ale 
acestuia în Uniunea Europeană, CERS 
poate emite avertismente în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (2) litera (b), din 
proprie iniţiativă sau în urma unei cereri 
din partea AES, prin care declară 
existenţa unei situaţii de urgenţă.
(2) De îndată ce emite un avertisment, 
CERS informează simultan Parlamentul 
European, Consiliu, Comisia şi 
Autoritatea europeană de supraveghere.

Or. en

Justificare

Amendamentul 227
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă o recomandare menţionată la 
articolul 3 alineatul (2) litera (d) se 
adresează unuia sau mai multor state 
membre, uneia sau mai multor Autorităţi 
europene de supraveghere sau uneia sau 

(1) Dacă o recomandare menţionată la 
articolul 3 alineatul (2) litera (d) se 
adresează Comisiei, unuia sau mai multor 
state membre, uneia sau mai multor 
Autorităţi europene de supraveghere sau 
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mai multor autorităţi naţionale de 
supraveghere, destinatarii comunică 
acţiunile întreprinse drept răspuns la 
recomandările CERS sau explică lipsa lor 
de acţiune. Se informează Consiliul şi, 
dacă este cazul, Autorităţile europene de 
supraveghere.

uneia sau mai multor autorităţi naţionale de 
supraveghere, destinatarii comunică 
acţiunile întreprinse drept răspuns la 
recomandările CERS sau explică lipsa lor 
de acţiune. Se informează Consiliul şi, 
dacă este cazul, Autorităţile europene de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Întrucât recenta criză a demonstrat că riscurile sistemice pot deriva din măsuri legislative, 
CERS ar trebui să poată invita Comisia să rectifice orice neajunsuri ce ar deriva din 
deficienţe legislative. Logica justificând prezentul amendament a fost deja prezentată de 
Consiliul ECOFIN.

Amendamentul 228
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă o recomandare menţionată la 
articolul 3 alineatul (2) litera (d) se 
adresează unuia sau mai multor state 
membre, uneia sau mai multor Autorităţi 
europene de supraveghere sau uneia sau 
mai multor autorităţi naţionale de 
supraveghere, destinatarii comunică 
acţiunile întreprinse drept răspuns la 
recomandările CERS sau explică lipsa lor 
de acţiune. Se informează Consiliul şi, 
dacă este cazul, Autorităţile europene de 
supraveghere.

(1) Dacă o recomandare menţionată la 
articolul 3 alineatul (2) litera (d) se 
adresează Comisiei, unuia sau mai multor 
state membre, uneia sau mai multor 
Autorităţi europene de supraveghere sau 
uneia sau mai multor autorităţi naţionale de 
supraveghere, destinatarii comunică 
acţiunile întreprinse drept răspuns la 
recomandările CERS sau explică lipsa lor 
de acţiune. Se informează Consiliul şi, 
dacă este cazul, Autorităţile europene de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Întrucât recenta criză a demonstrat că riscurile sistemice pot deriva din măsuri legislative, 
CERS ar trebui să poată invita Comisia să rectifice orice neajunsuri ce ar deriva din 
deficienţe legislative.
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Amendamentul 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă o recomandare menţionată la 
articolul 3 alineatul (2) litera (d) se 
adresează unuia sau mai multor state 
membre, uneia sau mai multor Autorităţi 
europene de supraveghere sau uneia sau 
mai multor autorităţi naţionale de 
supraveghere, destinatarii comunică 
acţiunile întreprinse drept răspuns la 
recomandările CERS sau explică lipsa lor 
de acţiune. Se informează Consiliul şi, 
dacă este cazul, Autorităţile europene de 
supraveghere.

(1) Dacă o recomandare menţionată la 
articolul 3 alineatul (2) litera (d) se 
adresează Comisiei, unuia sau mai multor 
state membre, uneia sau mai multor 
Autorităţi europene de supraveghere sau 
uneia sau mai multor autorităţi naţionale de 
supraveghere, destinatarii comunică 
acţiunile întreprinse drept răspuns la 
recomandările CERS sau explică lipsa lor 
de acţiune. Se informează Consiliul şi, 
dacă este cazul, Autorităţile europene de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Întrucât recenta criză a demonstrat că riscurile sistemice pot deriva din măsuri legislative, 
CERS ar trebui să poată invita Comisia să rectifice orice neajunsuri ce ar deriva din 
deficienţe legislative.

Amendamentul 230
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs 
recomandărilor sale şi că destinatarii nu au
explicat în mod adecvat lipsa lor de 
acţiune, acesta informează Consiliul şi, 
dacă este cazul, Autorităţile europene de 
supraveghere implicate.

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs 
recomandărilor sale sau nu este satisfăcut 
de modul în care destinatarii au urmat 
respectivele recomandări, şi că destinatarii 
nu au oferit justificări corespunzătoare, 
acesta informează Parlamentul European,
Consiliul şi, dacă este cazul, Autorităţile 
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europene de supraveghere implicate.

Or. en

Justificare

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple ‘execution’ of 
ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.

Amendamentul 231
Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs 
recomandărilor sale şi că destinatarii nu au
explicat în mod adecvat lipsa lor de 
acţiune, acesta informează Consiliul şi, 
dacă este cazul, Autorităţile europene de 
supraveghere implicate.

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs 
recomandărilor sale sau nu este satisfăcut 
de modul în care destinatarii au urmat 
respectivele recomandări, şi că destinatarii 
nu au oferit justificări corespunzătoare, 
acesta informează Parlamentul European,
Consiliul şi, dacă este cazul, Autorităţile 
europene de supraveghere implicate.

Or. en

Justificare

Întrucât recomandările CERS nu au caracter juridic obligatoriu este necesar ca Parlamentul 
European şi Consiliul să supravegheze corespunzător aplicarea recomandărilor CERS; într-
adevăr, în anumite situaţii, autorităţile naţionale nu au acordat atenţia necesară 
avertismentelor periodice emise de BCE. 
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Amendamentul 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs 
recomandărilor sale şi că destinatarii nu au
explicat în mod adecvat lipsa lor de 
acţiune, acesta informează Consiliul şi, 
dacă este cazul, Autorităţile europene de 
supraveghere implicate.

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs 
recomandărilor sale sau nu este satisfăcut 
de modul în care destinatarii au urmat 
respectivele recomandări, şi că destinatarii 
nu au oferit justificări corespunzătoare, 
acesta informează Parlamentul European,
Consiliul şi, dacă este cazul, Autorităţile 
europene de supraveghere implicate.

Or. en

Justificare

Întrucât recomandările CERS nu au caracter juridic obligatoriu este necesar ca Parlamentul 
European şi Consiliul să supravegheze corespunzător aplicarea recomandărilor CERS. Prin 
urmare, ar trebui permis CERS să prezinte Parlamentului European şi Consiliului situaţiile 
în care nu este satisfăcut de modul în care destinatarii au urmat recomandările sale. 

Amendamentul 233
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs
recomandărilor sale şi că destinatarii nu au 
explicat în mod adecvat lipsa lor de 
acţiune, acesta informează Consiliul şi, 
dacă este cazul, Autorităţile europene de 
supraveghere implicate.

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs
recomandării sale şi că destinatarii nu au 
explicat în mod adecvat lipsa lor de 
acţiune, acesta informează Parlamentul 
European, Consiliul, Comisia şi, dacă este 
cazul, autorităţile europene de 
supraveghere implicate.

Or. en
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Amendamentul 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul general al CERS decide dacă 
un avertisment sau o recomandare trebuie
făcută publică de la caz la caz. Prin 
derogare de la dispoziţiile articolului 10 
alineatul (2) este necesară o majoritate 
calificată de două treimi din voturi pentru 
a face public un avertisment sau o 
recomandare.

(1) Consiliul general al CERS decide de la 
caz la caz dacă un avertisment sau o 
recomandare ar trebui făcută publică .
Avertismentele şi recomandările ar trebui 
să rămână confidenţiale doar în acele 
cazuri în care există riscul evident că 
acestea ar putea declanşa reacţii de
serioasă destabilizare a pieţei. Ca excepţie 
de la dispoziţiile articolului 10 alineatul 
(2), decizia de nepublicare a unui 
avertisment sau a unei recomandări se 
adoptă cu o majoritate calificată de două 
treimi din voturi.

Or. en

Amendamentul 235
Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Destinatarii avertismentelor şi 
recomandărilor emise de Comitetul 
european pentru riscuri sistemice ar 
trebui să aibă dreptul de a-şi exprima 
poziţiile justificările ca reacţie la 
avertismentele şi recomandările publicate 
de CERS.

Or. en

Justificare

Destinatarii ar trebui să aibă dreptul să-şi facă cunoscută poziţia atunci când CERS face o 
recomandare.
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Amendamentul 236
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă consiliul general al CERS decide 
să nu facă public un avertisment sau o 
recomandare, destinatarii şi, dacă este 
cazul, Consiliul şi Autorităţile europene 
de supraveghere iau măsurile necesare 
pentru protejarea naturii confidenţiale a 
acestora. Preşedintele Consiliului poate 
decide să nu transmită un avertisment sau 
o recomandare celorlalţi membri ai 
Consiliului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 237
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă consiliul general al CERS decide 
să nu facă public un avertisment sau o 
recomandare, destinatarii şi, dacă este 
cazul, Consiliul şi Autorităţile europene de 
supraveghere iau măsurile necesare pentru 
protejarea naturii confidenţiale a acestora. 
Preşedintele Consiliului poate decide să nu 
transmită un avertisment sau o 
recomandare celorlalţi membri ai 
Consiliului.

(3) Dacă Consiliul general al CERS decide 
să nu facă publice un avertisment sau o 
recomandare, destinatarii şi, dacă este 
cazul, Parlamentul European, Consiliul şi
Autorităţile europene de supraveghere iau 
măsurile necesare pentru protejarea naturii 
confidenţiale a acestora. Preşedintele 
Consiliului poate decide să nu transmită un 
avertisment sau o recomandare celorlalţi 
membri ai Consiliului. Preşedintele 
Autorităţii şi preşedintele comisiei 
responsabilă în fond din Parlamentul 
European pot decide să nu transmită un 
avertisment sau o recomandare celorlalţi 
membri din organizaţia din care fac parte.
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Amendamentul 238
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă consiliul general al CERS decide 
să nu facă public un avertisment sau o
recomandare, destinatarii şi, dacă este 
cazul, Consiliul şi Autorităţile europene de 
supraveghere iau măsurile necesare pentru 
protejarea naturii confidenţiale a acestora. 
Preşedintele Consiliului poate decide să nu 
transmită un avertisment sau o 
recomandare celorlalţi membri ai 
Consiliului.

(3) Dacă Consiliul general al CERS decide 
să nu facă publice un avertisment sau o 
recomandare, destinatarii şi, dacă este 
cazul, Parlamentul European, Consiliul şi 
Autorităţile europene de supraveghere, 
precum şi autorităţile naţionale de 
supraveghere,  iau măsurile necesare 
pentru protejarea naturii confidenţiale a 
acestora. Preşedintele Consiliului poate 
decide să nu transmită un avertisment sau o 
recomandare celorlalţi membri ai 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Autorităţile naţionale de supraveghere ar trebui de asemenea să respecte confidenţialitatea 
unei recomandări sau a unui avertisment emise de CERS.

Amendamentul 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care Consiliul general al 
CERS decide să nu publice o 
recomandare sau un avertisment, acestea 
rămân confidenţiale pentru o perioadă de 
doi ani. După cei doi ani, Consiliul 
general al CERS iau toate măsurile 
pentru a asigura accesul public la 
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avertismentul sau recomandarea ce 
fuseseră declarate confidenţiale. Consiliul 
general al CERS decide o extindere a 
naturii confidenţiale a recomandării sau a 
avertismentului pentru o perioadă de trei 
ani. Prin derogare de la dispoziţiile 
articolului 10 alineatul (2), este necesară 
unanimitatea pentru extinderea naturii 
confidenţiale a avertismentului sau a 
recomandării.

Or. en

Amendamentul 240
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toate datele pe care Consiliul 
general al CERS îşi întemeiază analizele 
înaintea emiterii unui avertisment sau a 
unei recomandări sunt făcute publice spre 
consultare într-o formă anonimă 
corespunzătoare. În cazul avertismentelor 
confidenţiale, informaţiile respective 
devin disponibile doar ulterior.

Or. en

Amendamentul 241
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) CERS transmite un raport cel puţin o 
dată pe an Parlamentului European şi 
Consiliului.

(1) CERS transmite un raport cel puţin de 
două ori pe an Consiliului şi
Parlamentului European cu ocazia 
publicării raportului bianual şi mai 
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frecvent în caz de dificultăţi financiare de 
amploare, şi într-un context diferit faţă de 
Dialogul monetar dintre Parlamentul 
European şi preşedintele Băncii Centrale 
Europene.

Or. en

Amendamentul 242
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) CERS transmite un raport cel puţin o 
dată pe an Parlamentului European şi 
Consiliului.

(1) CERS transmite un raport cel puţin de 
patru ori pe an Parlamentului European şi 
Consiliului

Or. en

Amendamentul 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De asemenea, CERS examinează 
aspecte specifice la invitaţia Consiliului 
sau a Comisiei.

(2) De asemenea, CERS examinează 
aspecte specifice la invitaţia 
Parlamentului European, Consiliului sau 
a Comisiei.

Or. en

Justificare

Parlamentul European ar trebui să aibă dreptul să solicite CERS să analizeze aspecte 
specifice, la fel ca şi Consiliul şi Comisia. CERS ar trebui să solicite opiniile tuturor părţilor 
interesate, nu numai ale părţilor interesate din sectorul privat. Această procedură se aplică 
pentru toate aspectele pe care părţile interesate le consideră relevante, iar nu în funcţie de 
opinia CERS.
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Amendamentul 244
Derk Jan Eppink

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul examinează prezentul regulament 
pe baza unui raport al Comisiei, la trei de 
la intrarea sa în vigoare, şi stabileşte dacă 
misiunile şi organizarea CERS trebuie 
revizuite, după primirea unui aviz din 
partea BCE.

Consiliul examinează prezentul regulament 
pe baza unui raport al Comisiei, la doi ani
de la intrarea sa în vigoare, şi stabileşte 
dacă misiunile şi organizarea CERS trebuie 
revizuite, după primirea unui aviz din 
partea BCE.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura buna funcţionare a CERS într-un mediu în schimbare rapidă, clauza de 
revizuire ar trebui să prevadă un termen scurt, pentru a permite autorităţilor de reglementare 
să se adapteze la schimbările pieţei.


