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Amendamentul 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În concluziile sale din 19 iunie 2009, 
Consiliul European a recomandat 
înființarea unui Sistem european al 
supraveghetorilor financiari, care să 
cuprindă trei Autorități europene de 
supraveghere. Sistemul trebuie să vizeze 
îmbunătățirea calității și consecvenței 
supravegherii naționale, consolidarea 
controlului grupurilor transfrontaliere și
constituirea unui cadru de reglementare 
unic la nivel european aplicabil tuturor 
instituțiilor financiare de pe piața internă. 
Consiliul a subliniat faptul că Autoritățile 
europene de supraveghere trebuie să aibă, 
de asemenea, competențe de supraveghere 
a agențiilor de rating al creditelor și a 
invitat Comisia să pregătească propuneri 
concrete cu privire la modul în care 
Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari ar putea juca un rol important în 
situații de criză.

(4) În concluziile sale din 19 iunie 2009, 
Consiliul European a recomandat 
înființarea unui Sistem european al 
supraveghetorilor financiari, care să 
cuprindă trei Autorități europene de 
supraveghere. Sistemul trebuie să vizeze 
îmbunătățirea calității și consecvenței 
supravegherii naționale, consolidarea 
controlului grupurilor transfrontaliere,
constituirea unui cadru de reglementare 
unic la nivel european aplicabil tuturor 
instituțiilor financiare de pe piața internă și 
asigurarea unui nivel adecvat de 
armonizare a criteriilor și metodologiilor 
care să poată fi aplicate de către 
autoritățile naționale de supraveghere 
pentru a evalua riscul instituțiilor de 
credit. Consiliul a subliniat faptul că 
Autoritățile europene de supraveghere 
trebuie să aibă, de asemenea, competențe 
de supraveghere a agențiilor de rating al 
creditelor și a invitat Comisia să 
pregătească propuneri concrete cu privire 
la modul în care Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari ar putea juca 
un rol important în situații de criză.

Or. en

Justificare

Asigurarea aplicării uniforme a normelor pe teritoriul UE presupune, de asemenea, 
adoptarea unor standarde tehnice în acele domenii legislative în care sunt necesare condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a actelor comunitare, fără ca acest lucru să presupună 
adoptarea unor decizii de politică.
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Amendamentul 371
Alfredo Pallone

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În concluziile sale din 19 iunie 2009, 
Consiliul European a recomandat 
înființarea unui Sistem european al 
supraveghetorilor financiari, care să 
cuprindă trei Autorități europene de 
supraveghere. Sistemul trebuie să vizeze 
îmbunătățirea calității și consecvenței 
supravegherii naționale, consolidarea 
controlului grupurilor transfrontaliere și
constituirea unui cadru de reglementare 
unic la nivel european aplicabil tuturor 
instituțiilor financiare de pe piața internă. 
Consiliul a subliniat faptul că Autoritățile 
europene de supraveghere trebuie să aibă, 
de asemenea, competențe de supraveghere 
a agențiilor de rating al creditelor și a 
invitat Comisia să pregătească propuneri 
concrete cu privire la modul în care 
Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari ar putea juca un rol important în 
situații de criză. 

(4) În concluziile sale din 19 iunie 2009, 
Consiliul European a recomandat 
înființarea unui Sistem european al 
supraveghetorilor financiari, care să 
cuprindă trei Autorități europene de 
supraveghere. Sistemul trebuie să vizeze 
îmbunătățirea calității și consecvenței 
supravegherii naționale, consolidarea 
controlului grupurilor transfrontaliere,
constituirea unui cadru de reglementare 
unic la nivel european aplicabil tuturor 
instituțiilor financiare de pe piața internă și 
asigurarea unui nivel adecvat de 
armonizare a criteriilor și metodologiilor 
care să poată fi aplicate de către 
autoritățile naționale de supraveghere 
pentru a evalua riscul instituțiilor de 
credit. Consiliul a subliniat faptul că 
Autoritățile europene de supraveghere 
trebuie să aibă, de asemenea, competențe 
de supraveghere a agențiilor de rating al 
creditelor și a invitat Comisia să 
pregătească propuneri concrete cu privire 
la modul în care Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari ar putea juca 
un rol important în situații de criză.

Or. en

Justificare

Ar trebui propuse standarde tehnice pentru a asigura aplicarea uniformă a procesului de 
analiză al autorităților de supraveghere și o evaluare comună a riscurilor prin intermediul 
unui nivel adecvat de armonizare a criteriilor și metodologiilor care să poată fi aplicate de 
către autoritățile naționale de supraveghere pentru a evalua riscul instituțiilor de credit.
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Amendamentul 372
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Regulamentele de înființare a SESF 
prevăd un mecanism de soluționare a 
dezacordurilor dintre autoritățile naționale 
competente. În cazul în care o autoritate 
competentă nu este de acord cu procedura 
sau conținutul unei acțiuni sau cu lipsa de 
acțiune a unei alte autorități competente în 
domeniile în care legislația în vigoare 
impune cooperarea, coordonarea sau luarea 
unor decizii în comun de către autoritățile 
naționale competente din mai multe state 
membre, Autoritățile europene de 
supraveghere, la solicitarea uneia dintre 
autoritățile competente implicate, pot 
sprijini autoritățile respective în efortul lor 
de a ajunge la un acord în termenul limită 
stabilit de Autoritatea europeană de 
supraveghere, care ține seama de orice alte 
termene limită relevante prevăzute de 
legislația în vigoare, precum și de urgența 
și complexitatea dezacordului respectiv. În 
eventualitatea persistenței dezacordului 
respectiv, Autoritățile europene de 
supraveghere pot soluționa problema.

(11) Regulamentele de înființare a SESF 
prevăd un mecanism de soluționare a 
dezacordurilor dintre autoritățile naționale 
competente. În cazul în care o autoritate 
competentă nu este de acord cu procedura 
sau conținutul unei acțiuni sau cu lipsa de 
acțiune a unei alte autorități competente în 
domeniile specificate în legislația UE în 
conformitate cu Regulamentul 
.../...[ABE], Regulamentul .../...[AEVMP] 
și Regulamentul .../...[AEAPO], în care 
legislația în vigoare impune cooperarea, 
coordonarea sau luarea unor decizii în 
comun de către autoritățile naționale 
competente din mai multe state membre, 
Autoritățile europene de supraveghere, la 
solicitarea uneia dintre autoritățile 
competente implicate, pot sprijini 
autoritățile respective în efortul lor de a 
ajunge la un acord în termenul limită 
stabilit de Autoritatea europeană de 
supraveghere, care ține seama de orice alte 
termene limită relevante prevăzute de 
legislația în vigoare, precum și de urgența 
și complexitatea dezacordului respectiv. În 
eventualitatea persistenței dezacordului 
respectiv, Autoritățile europene de 
supraveghere pot soluționa problema.

Or. en
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Amendamentul 373
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Regulamentele de înființare a SESF 
prevăd un mecanism de soluționare a 
dezacordurilor dintre autoritățile naționale 
competente. În cazul în care o autoritate 
competentă nu este de acord cu procedura 
sau conținutul unei acțiuni sau cu lipsa de 
acțiune a unei alte autorități competente în 
domeniile în care legislația în vigoare 
impune cooperarea, coordonarea sau luarea 
unor decizii în comun de către autoritățile 
naționale competente din mai multe state 
membre, Autoritățile europene de 
supraveghere, la solicitarea uneia dintre 
autoritățile competente implicate, pot 
sprijini autoritățile respective în efortul lor 
de a ajunge la un acord în termenul limită 
stabilit de Autoritatea europeană de 
supraveghere, care ține seama de orice alte 
termene limită relevante prevăzute de 
legislația în vigoare, precum și de urgența 
și complexitatea dezacordului respectiv. În 
eventualitatea persistenței dezacordului
respectiv, Autoritățile europene de 
supraveghere pot soluționa problema. 

(11) Regulamentele de înființare a SESF 
prevăd un mecanism de soluționare a 
dezacordurilor dintre autoritățile naționale 
competente. În cazul în care o autoritate 
competentă nu este de acord cu procedura 
sau conținutul unei acțiuni sau cu lipsa de 
acțiune a unei alte autorități competente în 
domeniile specificate în legislația UE 
menționată la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul .../...[ABE], Regulamentul 
.../...[AEVMP] și Regulamentul 
.../...[AEAPO], în care legislația în vigoare 
impune cooperarea, coordonarea sau luarea 
unor decizii în comun de către autoritățile 
naționale competente din mai multe state 
membre, Autoritățile europene de 
supraveghere, la solicitarea uneia dintre 
autoritățile competente implicate, pot 
sprijini autoritățile respective în efortul lor 
de a ajunge la un acord în termenul limită 
stabilit de Autoritatea europeană de 
supraveghere, care ține seama de orice alte 
termene limită relevante prevăzute de 
legislația în vigoare, precum și de urgența 
și complexitatea dezacordului respectiv. În 
eventualitatea persistenței dezacordului 
respectiv, Autoritățile europene de 
supraveghere pot soluționa problema.

Or. en
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Amendamentul 374
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În general, dispoziția din 
regulamentele de înființare a SESF care 
prevede posibilitatea soluționării 
disputelor nu impune modificarea în 
consecință a legislației relevante. Totuși, 
în acele domenii în care legislația relevantă 
prevede deja o formă de mediere fără 
caracter obligatoriu sau în cazurile în care 
există termene limită pentru luarea în 
comun a deciziilor de către una sau mai 
multe autorități naționale competente, sunt 
necesare modificări în vederea garantării 
clarității și a minimizării disfuncțiilor 
procesului de luare în comun a deciziilor, 
dar și a capacității Autorităților europene 
de supraveghere de a soluționa 
dezacordurile, dacă este necesar.

(12) Conform articolului 11 alineatul (1) 
din Regulamentul .../...[ABE], 
Regulamentul .../...[AEVMP] și 
Regulamentul .../...[AEAPO], este necesar 
să se specifice în legislația sectorială 
cazurile în care se poate aplica 
mecanismul de soluționare a 
dezacordurilor dintre autoritățile 
naționale competente. De asemenea, în 
acele domenii în care legislația relevantă 
prevede deja o formă de mediere fără
caracter obligatoriu sau în cazurile în care 
există termene limită pentru luarea în 
comun a deciziilor de către una sau mai 
multe autorități naționale competente, sunt 
necesare modificări în vederea garantării 
clarității și a minimizării disfuncțiilor 
procesului de luare în comun a deciziilor, 
dar și a capacității Autorităților europene 
de supraveghere de a soluționa 
dezacordurile, dacă este necesar.

Or. en

Amendamentul 375
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Procedura obligatorie de 
soluționare a dezacordurilor are ca 
obiectiv soluționarea situațiilor în care o 
problemă de natură procedurală sau 
materială privind respectarea legislației 
UE nu poate fi soluționată de către 
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autoritățile de supraveghere. Într-o 
asemenea situație, una dintre autoritățile 
de supraveghere implicate ar trebui să 
poată semnala chestiunea autorității 
europene de supraveghere competente. 
AES ar trebui să fie în măsură să facă uz 
de competențele specificate în 
regulamente, dar nu ar trebui să poată 
înlocui hotărârile discreționare ale 
autorităților de supraveghere naționale. 
AES ar trebui să soluționeze chestiunea 
numai în măsura în care acest lucru 
asigură respectarea legislației UE. În mod 
concret, referitor la deciziile privind 
suplimentele de capital în conformitate cu 
Directiva 2006/48/CE, ABE nu ar trebui 
să impună limite capacității unei 
autorități naționale de supraveghere de a 
stabili niveluri de capital, în măsura în 
care această decizie respectă limitele 
discreționare ale autorității naționale de 
supraveghere, stabilite în legislația UE.

Or. en

Amendamentul 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 1998/26/CE
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru menționat la 
alineatul (2) informează imediat alte state 
membre și Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe înființată prin 
Regulamentul …/… al Parlamentului 
European și al Consiliului și comunică 
acesteia din urmă toate informațiile 
esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor pe 
care le deține.

(3) Statul membru menționat la 
alineatul (2) informează imediat 
Comitetului european pentru riscuri 
sistemice, alte state membre și Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
înființată prin Regulamentul …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
comunică acesteia din urmă toate 
informațiile esențiale pentru îndeplinirea 
atribuțiilor pe care le deține.
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Amendamentul 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1a (nou)
Directiva 2002/87/CE
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 9 alineatul (2), se adaugă 
următoarea literă:
„(ca) elaborarea unui sistem detaliat de 
soluționare a situațiilor de criză, care să 
fie actualizat în mod periodic și revizuit 
cel puțin o dată pe an și care să includă 
un mecanism structurat de intervenție 
rapidă, acțiuni corective prompte și un 
plan de intervenție în cazurile de 
faliment.”

Or. en

Amendamentul 378
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1c (nou)
Directiva 2002/87/CE
Articolul -10

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. În secțiunea 3, se introduce următorul 
articol înaintea articolului 10:

„Articolul -10
(1) Conglomeratele financiare fac 
obiectul unei supravegheri suplimentare 
și europene realizate de Comitetul comun 
al Autorităților europene de supraveghere 
și de autoritățile naționale competente.
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(2) Comitetul comun al Autorităților 
europene de supraveghere realizează 
supravegherea europeană a 
conglomeratelor financiare pentru a 
asigura o respectare transsectorială și 
transfrontalieră coerentă a legislației 
Uniunii Europene.
Comitetul comun al Autorităților 
europene de supraveghere acționează prin 
intermediul unui coordonator numit de 
autoritățile naționale competente pentru 
supravegherea suplimentară, care 
acționează, de asemenea, în numele 
Comitetului comun al Autorităților 
europene de supraveghere.
(3) Coordonatorii conglomeratelor 
financiare din UE fac obiectul unei 
coordonări generale și transfrontaliere 
din partea Comitetului comun al 
Autorităților europene de supraveghere.”

Or. en

Amendamentul 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2a (nou)
Directiva 2002/87/CE
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 18, se introduce 
următorul alineat după alineatul (1):
„(1a) În cazul în care o autoritate 
competentă hotărăște că o țară terță are 
măsuri de supraveghere echivalente, 
poziție care contravine opiniei unei alte 
autorități competente din domeniu, 
Comitetul comun al Autorităților 
europene de supraveghere poate revoca 
această decizie în cazul în care decizia 
adoptată de autoritatea competentă 
responsabilă se baza pe presupuneri false 
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sau standardul supravegherii în țara terță 
în cauză a scăzut din momentul în care a 
fost adoptată decizia.”

Or. en

Amendamentul 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 5b (nou)
Directiva 2002/87/CE
Articolul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. După articolul 21a se inserează 
următorul articol:

„Articolul 21b
Obiecții cu privire la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
în termen de patru luni de la data 
înștiințării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă este prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu prezintă, 
până la expirarea acestui termen, obiecții 
față de actul delegat, acesta intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
cu privire la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare.
(3) Pentru a accelera adoptarea de acte 
delegate, atunci când este necesar, 
Parlamentul European și Consiliul, în 
conformitate cu o procedură de exprimare 
timpurie a lipsei de obiecțiuni și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, pot 
decide să reducă perioada de patru luni 
menționată la alineatul (1) în urma unei 
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cereri din partea Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 381
Sylvie Goulard

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul -1 (nou)
Directiva 2003/6/CE
Articolul 1 – punctul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1 primul paragraf punctul 
1 se adaugă următorul paragraf:
„Pentru a garanta aplicarea uniformă a 
acestui articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora un proiect de standarde tehnice 
care să stabilească condițiile de aplicare a 
diferitelor elemente ale definiției noțiunii 
de informație confidențială, în special 
faptul că nu este publică, menționată la 
primul paragraf al prezentului punct. 
Comisia poate adopta proiectul de 
standarde tehnice menționate la cel de-al 
patrulea paragraf în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 7 din 
Regulamentul .../…. [AEVMP].”

Or. en

Justificare

Standardele tehnice ar putea clarifica diferitele elemente ale acestei definiții, în vederea 
promovării unei aplicări uniforme.
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Amendamentul 382
Sylvie Goulard

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul -1a (nou)
Directiva 2003/6/CE
Articolul 6 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 6 se adaugă următorul 
alineat:
(10a) În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe poate elabora proiecte 
de standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare referitoare la:
- cerința față de emitenți, stabilită la 
alineatul (1) primul paragraf, de a face 
publice informațiile confidențiale de 
îndată ce este posibil;
- amânarea publicării unei informații 
confidențiale de către un emitent, în 
conformitate cu alineatul (2);
- conținutul listei menționate la alineatul 
(3) al treilea paragraf și categoriile de 
persoane care urmează să fie incluse în 
această listă;
- tipurile de tranzacții care urmează să fie 
notificate autorității competente în 
conformitate cu alineatul (4) al 
prezentului articol; precum și
- măsurile de punere în aplicare ce 
urmează să fie adoptate de Comisie în 
conformitate cu alineatul (10) a șasea 
liniuță privind prezentarea echitabilă a 
recomandărilor și comunicarea 
intereselor sau a conflictelor de interese.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la prezentul 
alineat în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…. [AEVMP].
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Or. en

Justificare

Standardele tehnice (prima și a doua liniuță) ar putea reduce divergențele și facilita 
respectarea dispozițiilor, în special într-un context transfrontalier. Standardele tehnice ar 
putea facilita aplicarea uniformă în statele membre și ar putea reduce incertitudinea juridică. 
În special, acestea ar putea clarifica condițiile în care un emitent cotat la bursă poate amâna 
publicarea în mod legitim.

Amendamentul 383
Sylvie Goulard

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul -1b (nou)
Directiva 2003/6/CE
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. La articolul 8 se adaugă următorul 
alineat:
„(1a) În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe poate elabora proiecte 
de standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a măsurilor de 
punere în aplicare adoptate de Comisie cu 
privire la:
- limitele de prețuri și calcularea limitelor 
zilnice de achiziție referitoare la 
programele de răscumpărare menționate 
la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
2273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 
2003 de stabilire a normelor de aplicare a 
Directivei 2003/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
derogările prevăzute pentru programele 
de răscumpărare și stabilizarea 
instrumentelor financiare1;
- publicarea și anunțarea stabilizării unui 
instrument financiar, menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 
2273/2003; precum și



AM\809041RO.doc 15/92 PE439.899v01-00

RO

- stabilizarea suplimentară a unui 
instrument financiar menționată la 
articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 
2273/2003.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la prezentul 
alineat în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…. [AEVMP].”
1 JO L 336, 23.12.2003, p.33.

Or. en

Justificare

Standardele tehnice ar putea facilita aplicarea uniformă în statele membre, ar putea reduce 
incertitudinea juridică și ar putea introduce flexibilitatea necesară pentru a reacționa la 
inovațiile de pe piață.

Amendamentul 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul -1c (nou)
Directiva 2003/6/CE
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. La articolul 12 alineatul (2), se 
adaugă următoarele litere:
(ha) dreptul de a interzice instrumentul 
financiar în cauză;
(hb) dreptul de a restricționa nivelul 
angajamentului de a cumpăra sau de a 
vinde un anumit număr de active 
financiare;
(hc) dreptul de a impune o cerință privind 
deținerea de active de bază ca o condiție 
prealabilă pentru tranzacționare; precum 
și
(hd) dreptul de a stabili limite calitative.
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Amendamentul 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul -1d (nou)
Directiva 2003/6/CE
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1d. La articolul 14, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Statele membre prevăd că 
autoritatea competentă poate face 
publice măsurile sau sancțiunile aplicate 
pentru nerespectarea dispozițiilor 
adoptate pentru aplicarea prezentei 
directive, cu excepția cazurilor în care 
publicarea lor ar perturba grav piețele 
financiare sau ar aduce un prejudiciu 
disproporționat părților implicate. 
Autoritățile competente informează în 
același timp Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe cu privire la toate 
măsurile sau toate sancțiunile aplicate. 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe anexează aceste 
informații la registrele corespunzătoare 
din bazele de date europene relevante ale 
participanților la piață înregistrați. 

Or. en

Amendamentul 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/6/CE
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 16, se introduce 
următorul alineat după alineatul (2):
„(2a) Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe, înființată prin 
Regulamentul .../... al Parlamentului 
European și al Consiliului, poate solicita, 
din proprie inițiativă, orice informații 
necesare în scopul menționat la alineatul 
(1).”

Or. en

Amendamentul 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3f (nou)
Directiva 2003/6/CE
Articolul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3f. După articolul 17a se inserează 
următorul articol:

„Articolul 17b
Obiecții cu privire la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
în termen de patru luni de la data 
înștiințării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă este prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu prezintă, 
până la expirarea acestui termen, obiecții 
față de actul delegat, acesta intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
cu privire la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare.
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(3) Pentru a accelera adoptarea de acte 
delegate, atunci când este necesar, 
Parlamentul European și Consiliul, în 
conformitate cu o procedură de exprimare 
timpurie a lipsei de obiecțiuni și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, pot 
decide să reducă perioada de patru luni 
menționată la alineatul (1) în urma unei 
cereri din partea Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 388
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – punctul 3c (nou)
Directiva 2003/41/CE
Articolul 15 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. La articolul 15 se adaugă următorul 
alineat:
„(6a) În vederea garantării unei 
armonizări consecvente și a aplicării 
uniforme a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale elaborează proiecte de 
standarde tehnice referitoare la calculul 
provizioanelor tehnice. Autoritatea 
prezintă Comisiei proiectele de standarde 
tehnice și rapoartele până la data de 1 
iunie 2011.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEAPO].”

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 15 alineatul (6) din Directiva IORP, există deja un acord cu 
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privire la obiectivul armonizării mai profunde, în special în materie de calcul al 
provizioanelor tehnice, scopul urmărit fiind protecția mai bună a consumatorilor. Întrucât 
Directiva IORP armonizează diferitele norme naționale doar la un nivel redus, standardele 
tehnice obligatorii vor avea o importanță deosebită. 

Amendamentul 389
Markus Ferber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – punctul 1d (nou)
Directiva 2003/41/CE
Articolul 20 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) La articolul 20 se adaugă următorul 
alineat:
„(10a) În vederea garantării unei 
armonizări consecvente și a aplicării
uniforme a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale elaborează proiecte de 
standarde tehnice referitoare la 
procedurile de autorizare și de notificare, 
la metodele de calcul al provizioanelor 
tehnice, precum și la procedurile de 
informare și publicare. 
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEAPO].”

Or. de

Justificare

La articolul 15 alineatul (6) din Directiva privind fondurile de pensii se menționează deja 
explicit obiectivul unei armonizări suplimentare a metodelor de calcul al provizioanelor 
tehnice în vederea protejării consumatorilor de efectele arbitrajului de reglementare 
transfrontalier. Deoarece Directiva privind fondurile de pensii cuprinde până în prezent 
dispoziții armonizate minimal, niște standarde tehnice comune sunt în acest context extrem de 
importante.
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Amendamentul 390
Peter Skinner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Directiva 2003/41/CE
Articolul 20 – alineatul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentei directive, Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale elaborează proiecte de 
standarde tehnice enumerând pentru fiecare 
stat membru prevederi de natură 
prudențială relevante în domeniul 
sistemelor de pensii ocupaționale care nu 
sunt acoperite de trimiterea la legislația 
națională din domeniul muncii și 
protecției sociale de la alineatul (1). 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data de 
1 ianuarie 2014.

(11) În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentei directive, Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale elaborează proiecte de 
standarde tehnice enumerând pentru fiecare 
stat membru prevederi de natură 
prudențială relevante în domeniul 
sistemelor de pensii ocupaționale. 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data de 
1 ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Întrucât Directiva IORP nu definește noțiunea de „legislație socială și a muncii”, fiecare stat 
membru și-a elaborat propria definiție în raport cu directiva. Unele state membre au introdus 
dispoziții de natură prudențială referitoare la pensiile ocupaționale în legislația socială și în 
legislația muncii, iar alte state membre nu au făcut acest lucru. Ca rezultat, textul propus de 
Comisie nu ar permite AEAPO să înțeleagă corect natura acestor dispoziții la nivelul UE. 
AEAPO ar trebui să-și elaboreze standardele tehnice enumerând dispozițiile referitoare la 
pensiile ocupaționale indiferent de natura legislației din fiecare stat membru în care sunt 
înscrise.

Amendamentul 391
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Directiva 2003/41/CE
Articolul 20 – alineatul 11 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentei directive, Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale elaborează proiecte de 
standarde tehnice enumerând pentru 
fiecare stat membru prevederi de natură 
prudențială relevante în domeniul 
sistemelor de pensii ocupaționale care nu 
sunt acoperite de trimiterea la legislația 
națională din domeniul muncii și protecției 
sociale de la alineatul (1). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(11) În vederea garantării unei armonizări 
consecvente și a aplicării uniforme a 
prezentei directive, Autoritatea europeană 
pentru asigurări și pensii ocupaționale 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
privind calculul provizioanelor tehnice și 
pregătește rapoarte în care se enumără
pentru fiecare stat membru alte prevederi 
de natură prudențială relevante în domeniul 
sistemelor de pensii ocupaționale care nu 
sunt acoperite de trimiterea la legislația 
națională din domeniul muncii și protecției 
sociale de la alineatul (1). Autoritatea 
înaintează Comisiei proiectele de standarde 
tehnice și rapoartele până la data de 1 
iunie 2011.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 15 alineatul (6) din Directiva IORP, există deja un acord cu 
privire la obiectivul armonizării mai profunde, în special în materie de calcul al 
provizioanelor tehnice, scopul urmărit fiind protecția mai bună a consumatorilor. Întrucât 
Directiva IORP armonizează diferitele norme naționale doar la un nivel redus, standardele 
tehnice obligatorii vor avea o importanță deosebită. Enumerarea celorlalte prevederi 
prudențiale din statele membre poate fi de asemenea utilă și poate fi inclusă în rapoarte, însă, 
prin definiție, nu poate reprezenta standarde tehnice armonizate la nivel european. Un 
termen rezonabil pentru a se propune standarde tehnice și pentru a se enumera prevederi este 
un an, și nu 4 ani.

Amendamentul 392
Markus Ferber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Directiva 2003/41/CE
Articolul 20 – alineatul 11 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentei directive, Autoritatea 

(11) În vederea garantării unei armonizări 
consecvente și a aplicării uniforme a 
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europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale elaborează proiecte de 
standarde tehnice enumerând pentru 
fiecare stat membru prevederi de natură 
prudențială relevante în domeniul 
sistemelor de pensii ocupaționale care nu 
sunt acoperite de trimiterea la legislația 
națională din domeniul muncii și 
protecției sociale de la alineatul (1). 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data de 
1 ianuarie 2014.

prezentei directive, Autoritatea europeană 
pentru asigurări și pensii ocupaționale 
elaborează proiecte de standarde tehnice
referitoare la metodele de calcul al 
provizioanelor tehnice. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Or. de

Justificare

La articolul 15 alineatul (6) din Directiva privind fondurile de pensii se menționează deja 
explicit obiectivul unei armonizări suplimentare a metodelor de calcul al provizioanelor 
tehnice în vederea protejării consumatorilor de efectele arbitrajului de reglementare 
transfrontalier. Deoarece Directiva privind fondurile de pensii cuprinde până în prezent 
dispoziții armonizate minimal, niște standarde tehnice comune sunt în acest context extrem de 
importante.

Amendamentul 393
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2b (nou)
Directiva 2003/41/CE
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 21, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre, în cooperare cu
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale, asigură, într-un mod 
corespunzător, armonizarea consecventă 
și aplicarea uniformă a prezentei 
directive prin aplicarea unor standarde 
tehnice comune privind autorizarea, 
notificarea, normele referitoare la 
calculul provizioanelor tehnice, 
procedurile de informare și de publicare, 
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schimburi periodice de informații și 
experiență și o cooperare mai strânsă, 
prin aceasta prevenindu-se denaturări 
ale concurenței și creându-se condițiile 
necesare pentru asigurarea bunei 
funcționări a afilierii transfrontaliere.”

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 15 alineatul (6) din Directiva IORP, există deja un acord cu 
privire la obiectivul armonizării mai profunde, în special în materie de calcul al 
provizioanelor tehnice, scopul urmărit fiind protecția mai bună a consumatorilor. Întrucât 
Directiva IORP armonizează diferitele norme naționale doar la un nivel redus, standardele 
tehnice obligatorii vor avea o importanță deosebită. 

Amendamentul 394
Markus Ferber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2b (nou)
Directiva 2003/41/CE
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) La articolul 21, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre, în cooperare cu
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale, asigură, într-un mod 
corespunzător, armonizarea consecventă 
și aplicarea uniformă a prezentei 
directive prin aplicarea unor standarde 
tehnice comune referitoare la procedurile 
de autorizare și notificare, la metodele de 
calcul al provizioanelor tehnice, precum 
și la procedurile de informare și 
publicare, prin schimburi periodice de 
informații și experiență [...] și o 
cooperare mai strânsă, prin aceasta 
prevenindu-se denaturări ale 
concurenței și creându-se condițiile 
necesare pentru asigurarea bunei 
funcționări a afilierii transfrontaliere.”
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Or. de

Justificare

La articolul 15 alineatul (6) din Directiva privind fondurile de pensii se menționează deja 
explicit obiectivul unei armonizări suplimentare a metodelor de calcul al provizioanelor 
tehnice în vederea protejării consumatorilor de efectele arbitrajului de reglementare 
transfrontalier. Deoarece Directiva privind fondurile de pensii cuprinde până în prezent 
dispoziții armonizate minimal, niște standarde tehnice comune sunt în acest context extrem de 
importante.

Amendamentul 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2b (nou)
Directiva 2003/41/CE
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 21, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre, în strânsă 
cooperare cu Autoritatea europeană 
pentru asigurări și pensii ocupaționale,
asigură, într-un mod corespunzător, 
aplicarea uniformă a prezentei directive 
prin schimburi periodice de informații și 
experiență pentru a dezvolta cele mai 
bune practici în acest domeniu și o 
cooperare mai strânsă, prin aceasta 
prevenindu-se denaturări ale 
concurenței și creându-se condițiile 
necesare pentru asigurarea bunei 
funcționări a afilierii transfrontaliere și
a transferabilității dreptului la rentă.”

Or. en
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Amendamentul 396
Sylvie Goulard

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul -1c (nou)
Directiva 2003/71/CE
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. La articolul 4 se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) În vederea garantării unei aplicări 
uniforme a prezentei directive, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice prin care să stabilească condițiile 
de aplicare a scutirilor de la obligația de a 
publica un prospect, cu condiția să fie 
disponibil un document conținând 
informații considerate de autoritatea 
competentă echivalente cu informațiile 
conținute în mod normal în prospect.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la prezentul 
alineat în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…. [AEVMP].”

Or. en

Justificare

Standardele tehnice ar putea garanta o aplicare uniformă a legislației UE în cazul în care, 
pentru a beneficia de scutiri, se cere punerea la dispoziție a unui document conținând 
informații echivalente celor dintr-un prospect.

Amendamentul 397
Sylvie Goulard

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul -1d (nou)
Directiva 2003/71/CE
Articolul 5 – alineatul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1d. La articolul 5 se adaugă următorul 
alineat:
„(5a) În vederea garantării unei aplicări 
uniforme a prezentei directive, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili conținutul și 
formatul prospectului și ale rezumatului 
acestuia, precum și:
- condițiile de aplicare a dispozițiilor 
privind adaptarea la informațiile minime 
prezentate în prospecte și în prospectele 
de bază menționate la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al 
Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în 
aplicare a Directivei 2003/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
în ceea ce privește informațiile conținute 
în prospecte, structura prospectelor, 
includerea de informații prin trimiteri, 
publicarea prospectelor și difuzarea 
comunicatelor cu caracter publicitar1;
- conținutul rezumatului menționat la 
alineatul (3).
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”
1 JO L 149, 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente au practici diferite și ar impune emitentului și ofertantului să poarte 
răspunderea sau, în funcție de tipul emisiunii, uneia dintre aceste persoane. Acest lucru 
generează incertitudine în cadrul regimului privind răspunderea aferentă prospectului, în 
special în cazul în care prospectul poate fi folosit și în alte țări. Sunt necesare precizări 
suplimentare în această problemă.
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Amendamentul 398
Sylvie Goulard

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul -1e (nou)
Directiva 2003/71/CE
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1e. La articolul 6 se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) În vederea garantării unei aplicări 
uniforme a prezentei directive, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a răspunderii aferente 
prospectului.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”

Or. en

Justificare

La fel ca la Am. 397.

Amendamentul 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul 2a (nou)
Directiva 2003/71/CE
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 14, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Odată aprobat, prospectul se 
depune la autoritatea competentă a 
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statului membru de origine și la 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe și se pune la dispoziția 
publicului de către emitent, ofertant sau 
persoana care solicită admiterea la 
tranzacționarea pe o piață reglementată, 
cel mai devreme posibil, și, în orice caz, 
într-un termen rezonabil înainte de 
începerea sau cel mai târziu la începerea 
ofertei publice sau a admiterii la 
tranzacționarea valorilor mobiliare 
respective. În plus, în cazul unei prime 
oferte publice a unei categorii de acțiuni 
neadmise încă la tranzacționare pe o 
piață reglementată și care trebuie 
acceptată pentru prima dată, prospectul 
este disponibil cu cel puțin șase zile 
lucrătoare înaintea închiderii ofertei.”

Or. en

Amendamentul 400
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul 4
Directiva 2003/71/CE
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol și pentru a ține seama 
de evoluțiile tehnice de pe piețele 
financiare, Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe elaborează
proiecte de standarde tehnice pentru 
stabilirea condițiilor de aplicare a
obligației de a furniza un supliment la 
prospect în cazul apariției unui nou factor 
semnificativ, a unei erori substanțiale sau a 
unei inexactități privind informațiile 
cuprinse în prospect. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(3) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol și pentru a ține seama 
de evoluțiile tehnice de pe piețele 
financiare, Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe poate elabora
proiecte de standarde tehnice pentru 
stabilirea procedurilor ce trebuie urmate 
în legătură cu obligația de a furniza un 
supliment la prospect în cazul apariției 
unui nou factor semnificativ, a unei erori 
substanțiale sau a unei inexactități privind 
informațiile cuprinse în prospect. 
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Or. en

Amendamentul 401
Sylvie Goulard

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul 4
Directiva 2003/71/CE
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol și pentru a ține seama 
de evoluțiile tehnice de pe piețele 
financiare, Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe elaborează 
proiecte de standarde tehnice pentru 
stabilirea condițiilor de aplicare a obligației 
de a furniza un supliment la prospect în 
cazul apariției unui nou factor semnificativ, 
a unei erori substanțiale sau a unei 
inexactități privind informațiile cuprinse în 
prospect. Autoritatea înaintează proiectele 
de standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2014. 

(3) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol și pentru a ține seama 
de evoluțiile tehnice de pe piețele 
financiare, Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe stabilește ce 
constituie un fapt nou semnificativ, o 
eroare sau o inexactitate substanțiale 
menționate la alineatul (1) și elaborează 
proiecte de standarde tehnice pentru 
stabilirea condițiilor de aplicare a obligației 
de a furniza un supliment la prospect în 
cazul apariției unui nou factor semnificativ, 
a unei erori substanțiale sau a unei 
inexactități privind informațiile cuprinse în 
prospect. Autoritatea înaintează proiectele 
de standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente interpretează diferit noțiunea de „fapt nou semnificativ”. Standardele 
tehnice vor garanta condiții echitabile de concurență și vor evita arbitrajul de reglementare.

Amendamentul 402
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul 8 – litera a
Directiva 2003/71/CE
Articolul 22 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatul (1) nu împiedică autoritățile 
competente să facă schimb de informații 
confidențiale sau să transmită informații 
confidențiale Autorității pentru valori 
mobiliare și piețe sau Comitetului european 
pentru riscuri sistemice. Schimbul de 
informații dintre autoritățile competente și 
Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe 
sau Comitetul european pentru riscuri 
sistemice este acoperit de obligația de 
păstrare a secretului profesional la care 
sunt supuși angajații sau foștii angajați ai 
autorităților competente care primesc 
informațiile.

(3) Alineatul (1) nu împiedică autoritățile 
competente să facă schimb de informații 
confidențiale sau să transmită informații 
confidențiale Autorității pentru valori 
mobiliare și piețe sau Comitetului european 
pentru riscuri sistemice, fiind aplicabile 
restricții privind informațiile referitoare la 
întreprinderi concrete și efectele asupra 
țărilor terțe, astfel cum se prevede în 
[Regulamentul AEVMP] și, respectiv, în 
[Regulamentul CERS]. Schimbul de 
informații dintre autoritățile competente și 
Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe 
sau Comitetul european pentru riscuri 
sistemice este acoperit de obligația de 
păstrare a secretului profesional la care 
sunt supuși angajații sau foștii angajați ai 
autorităților competente care primesc 
informațiile.

Or. en

Amendamentul 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul 8i (nou)
Directiva 2003/71/CE
Articolul 24b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8i. După articolul 24a se inserează 
următorul articol:

„Articolul 24b
Obiecții cu privire la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
în termen de patru luni de la data 
înștiințării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
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perioadă este prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu prezintă, 
până la expirarea acestui termen, obiecții 
față de actul delegat, acesta intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
cu privire la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare.
(3) Pentru a accelera adoptarea de acte 
delegate, atunci când este necesar, 
Parlamentul European și Consiliul, în 
conformitate cu o procedură de exprimare 
timpurie a lipsei de obiecțiuni și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, pot 
decide să reducă perioada de patru luni 
menționată la alineatul (1) în urma unei 
cereri din partea Comisiei.” 

Or. en

Amendamentul 404
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul -1 (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 2, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura
armonizarea consecventă și aplicarea 
uniformă a prezentei directive, Comisia 
definește, prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolele 64, 
64a și 64b, în ceea ce privește exonerările 
prevăzute la alineatul (1) literele (c), (i) 
și (k), criteriile care permit a stabili dacă 
o activitate trebuie considerată ca 
auxiliară în raport cu activitatea 
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principală la nivelul grupului și dacă o 
activitate este exercitată ocazional.

[...]
Proiectele de acte delegate sunt elaborate 
de către Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe.”

Or. en

Amendamentul 405
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul -1c (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 4, se introduce următorul 
alineat după alineatul (2):
„(2a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare în privința 
diferitelor elemente ale definițiilor de la 
alineatul (1) al prezentului articol precum 
și a diferitelor elemente ale definițiilor de 
la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 
de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind obligațiile 
întreprinderilor de investiții de păstrare a 
evidenței și înregistrărilor, raportarea 
tranzacțiilor, transparența pieței, 
admiterea de instrumente financiare în 
tranzacții și definiția termenilor în sensul 
directivei în cauză1 și la articolul 2 din 
Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 
august 2006 de punere în aplicare a 
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Directivei 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
cerințele organizatorice și condițiile de 
funcționare ale întreprinderilor de 
investiții și termenii definiți în sensul 
directivei menționate2. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 
2015.”
1 JO L 241, 2.9.2006, p. 1.
2 JO L 241, 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Justificare

Aplicarea uniformă a MiFID, în vederea creării unor condiții de concurență echitabile, ar 
trebui facilitată prin introducerea unor standarde tehnice elaborate de AEVMP.

Amendamentul 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 1
Directiva 2004/39/CE
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre întocmesc un registru 
cu toate întreprinderile de investiții. 
Registrul este accesibil publicului și 
conține informații privind serviciile sau 
activitățile pentru care întreprinderea de 
investiții este autorizată. Acest registru se 
actualizează în mod regulat. Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și 
piețe, înființată prin Regulamentul …/… 
al Parlamentului European și al 
Consiliului, întocmește o listă a 
întreprinderilor de investiții din 
Comunitate. Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe publică și 
actualizează această listă.

(3) Statele membre înregistrează toate 
întreprinderile de investiții care prestează 
servicii sau desfășoară activități în sfera 
lor de competență. O listă a acestor 
întreprinderi, actualizată sistematic, se 
transmite Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe înființate prin 
Regulamentul …/… al Parlamentului 
European și al Consiliului. Autoritatea 
europeană de supraveghere întocmește un 
registru cu toate întreprinderile de 
investiții din Uniune. Registrul este 
accesibil publicului și conține informații 
privind serviciile sau activitățile pentru 
care întreprinderea de investiții este 
autorizată. Acest registru se actualizează în 
mod regulat.
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În cazul în care o autoritate competentă 
retrage o autorizație în conformitate cu 
articolul 8 literele (b)-(d), retragerea 
autorizației se publică în registru timp de 
doi ani.

Or. en

Amendamentul 407
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 2
Directiva 2004/39/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, a articolului 7, a 
articolului 9 alineatele (2)-(4), a articolului 
10 alineatele (1) și (2) și a articolului 12, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe poate elabora proiecte de 
standarde tehnice pentru stabilirea 
condițiilor de aplicare a cerințelor și 
procedurilor de autorizare prevăzute la 
prezentul articol, la articolul 7, la 
articolul 9 alineatele (2)-(4), la articolul 
10 alineatele (1) și (2) și la articolul 12.

(4) În vederea garantării armonizării 
consecvente și aplicării uniforme a 
prezentului articol și a articolului 5 
alineatul (4), a articolului 9 alineatele (2)-
(4), a articolului 10 alineatele (1) și (2) și a 
articolului 12, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe elaborează
proiecte de standarde tehnice:

(a) pentru stabilirea condițiilor privind 
administrația centrală prevăzute la 
articolul 5 alineatul (4);
(b) pentru stabilirea informațiilor care 
trebuie furnizate autorităților competente 
în conformitate cu articolul 7 alineatul 
(2);
(c) pentru stabilirea informațiilor și 
elaborarea de formulare, modele și 
proceduri standard privind notificarea 
prevăzută la articolul 9 alineatul (2);
(d) pentru precizarea obligațiilor 
prevăzute la articolul 9 alineatele (2)-(4) 
și la articolul 10 alineatele (1) și (2); 
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precum și
(e) pentru precizarea cerinței de capital 
inițial prevăzută la articolul 12.

Or. en

Amendamentul 408
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 2
Directiva 2004/39/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, a articolului 7, a 
articolului 9 alineatele (2)-(4), a articolului 
10 alineatele (1) și (2) și a articolului 12, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe poate elabora proiecte de 
standarde tehnice pentru stabilirea 
condițiilor de aplicare a cerințelor și 
procedurilor de autorizare prevăzute la 
prezentul articol, la articolul 7, la articolul 
9 alineatele (2)-(4), la articolul 10 
alineatele (1) și (2) și la articolul 12.

(4) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, a articolului 7, a 
articolului 9 alineatele (2)-(4), a articolului 
10 alineatele (1) și (2) și a articolului 12, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe poate elabora proiecte de 
standarde tehnice pentru precizarea 
informațiilor, formatelor, modelelor, 
criteriilor și procedurilor de autorizare 
prevăzute la prezentul articol, la articolul 7, 
la articolul 9 alineatele (2)-(4), la articolul 
10 alineatele (1) și (2) și la articolul 12.

Or. en

Amendamentul 409
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 2
Directiva 2004/39/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, a articolului 7, a 
articolului 9 alineatele (2)-(4), a articolului 

(4) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, a articolului 7, a 
articolului 9 alineatele (2)-(4), a articolului 
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10 alineatele (1) și (2) și a articolului 12, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe poate elabora proiecte de 
standarde tehnice pentru stabilirea 
condițiilor de aplicare a cerințelor și 
procedurilor de autorizare prevăzute la 
prezentul articol, la articolul 7, la articolul 
9 alineatele (2)-(4), la articolul 10 
alineatele (1) și (2) și la articolul 12. 

10 alineatele (1) și (2) și a articolului 12, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru stabilirea 
condițiilor de aplicare a cerințelor și 
procedurilor de autorizare prevăzute la 
prezentul articol, la articolul 7, la articolul 
9 alineatele (1)-(4), la articolul 10 
alineatele (1) și (2) și la articolul 12. 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2015.

Or. en

Justificare

Aplicarea uniformă a MiFID, în vederea creării unor condiții de concurență echitabile, ar 
trebui facilitată prin introducerea unor standarde tehnice elaborate de AEVMP.

Amendamentul 410
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3
Directiva 2004/39/CE
Articolul 10a – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe elaborează 
proiecte de standarde tehnice pentru
stabilirea condițiilor de aplicare referitoare 
la lista de informații solicitate pentru 
evaluarea unei achiziții, așa cum se 
menționează la alineatul (1) și la 
modalitățile de desfășurare a procesului de 
consultare dintre autoritățile competente 
relevante, așa cum se menționează la 
articolul 10 alineatul (4). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(8) În vederea garantării armonizării 
consecvente și a aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe elaborează 
proiecte de standarde tehnice pentru 
stabilirea condițiilor de aplicare referitoare 
la lista de informații solicitate pentru 
evaluarea unei achiziții, așa cum se 
menționează la alineatul (1), la criteriile 
pentru adoptarea unei decizii de opunere 
față de o achiziție menționată la alineatul 
(4) și la modalitățile de desfășurare a 
procesului de consultare dintre autoritățile 
competente relevante, așa cum se 
menționează la articolul 10 alineatul (4). 
Autoritatea înaintează proiectele de 
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standarde tehnice Comisiei până la data de 
1 ianuarie 2014.

Or. en

Amendamentul 411
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3a (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 13 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 13 se adaugă următorul 
alineat:
„(10a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatelor (6)-(8) 
de la prezentul articol și a articolului 18 
alineatele (1) și (2) din prezenta directivă, 
a articolelor 7 și 8 din Regulamentul 
Comisiei 1287/2006/CE, precum și a 
articolelor 16-20 și a articolului 51 din 
Directiva Comisiei 2006/73/CE. 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2015.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”

Or. en

Justificare

Aplicarea uniformă a MiFID, în vederea creării unor condiții de concurență echitabile, ar 
trebui facilitată prin introducerea unor standarde tehnice elaborate de AEVMP.
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Amendamentul 412
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3c (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 19 – alineatul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. La articolul 19 alineatul (10), partea 
introductivă de la primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„(10) Pentru a asigura protecția 
necesară a investitorilor, armonizarea 
consecventă și aplicarea uniformă a 
alineatelor (1)-(8), Comisia se asigură, 
prin intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolele 64, 64a și 64b,
că întreprinderile de investiții respectă 
principiile prevăzute la alineatele 
menționate anterior cu ocazia furnizării 
de servicii de investiții sau de servicii 
auxiliare clienților lor. Aceste acte 
delegate iau în considerare:”

Or. en

Amendamentul 413
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3d (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 19 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. La articolul 19, se introduce 
următorul alineat după alineatul (10):
„(10a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
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mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatelor (4)-(7) 
de la prezentul articol, precum și a 
articolelor 35-39 din Directiva Comisiei 
2006/73/CE. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2015.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”

Or. en

Justificare

Aplicarea uniformă a MiFID, în vederea creării unor condiții de concurență echitabile, ar 
trebui facilitată prin introducerea unor standarde tehnice elaborate de AEVMP.

Amendamentul 414
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3e (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 21 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3e. La articolul 21 se adaugă următorul 
alineat:
„(6a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatelor (1)-(5) 
de la prezentul articol, precum și a 
articolelor 44-46 din Directiva Comisiei 
2006/73/CE. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2015.



PE439.899v01-00 40/92 AM\809041RO.doc

RO

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”

Or. en

Justificare

La fel ca la Am. 414.

Amendamentul 415
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3f (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3f. La articolul 22 se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatului (2) de 
la prezentul articol, precum și a 
articolului 31 din Regulamentul Comisiei 
2006/1287/CE. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2015.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”

Or. en
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Justificare

La fel ca la Am. 414.

Amendamentul 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3g (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3g. La articolul 23 alineatul (3), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre care decid să 
autorizeze întreprinderi de investiții să 
apeleze la agenți afiliați transmit 
Autorității europene pentru valori 
mobiliare și piețe o listă a tuturor 
agenților afiliați actualizată sistematic. 
Autoritatea europeană întocmește un 
registru public al tuturor agenților afiliați 
din cadrul Uniunii, care este actualizat 
sistematic și publicat pe internet pentru a 
fi consultat gratuit.”

Or. en

Amendamentul 417
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3h (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

3h. La articolul 23 alineatul (3), al 
cincilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
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„Registrul se actualizează periodic. 
Acesta se publică pe internet și poate fi 
consultat.
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe întocmește o listă a 
tuturor agenților afiliați la care apelează 
întreprinderile de investiții din Uniune. 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe publică această listă pe 
pagina sa de internet și o actualizează 
sistematic.”

Or. en

Amendamentul 418
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3i (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 27 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3i. La articolul 27 se adaugă următorul 
alineat:
„(7a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatelor (1)-(6) 
de la prezentul articol, precum și a 
articolelor 21-26 din Regulamentul 
Comisiei 2006/1287/CE. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”
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Or. en

Justificare

Aplicarea uniformă a MiFID, în vederea creării unor condiții de concurență echitabile, ar 
trebui facilitată prin introducerea unor standarde tehnice elaborate de AEVMP.

Amendamentul 419
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3j (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 28 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3j. La articolul 28 se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatelor (1)-(2) 
de la prezentul articol, precum și a 
articolelor 27-30 și 32-34 din 
Regulamentul Comisiei 2006/1287/CE. 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2015.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”

Or. en

Justificare

La fel ca la Am. 419.
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Amendamentul 420
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3k (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 29 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3k. La articolul 29 se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatelor (1)-(2) 
de la prezentul articol, precum și a 
articolelor 17-20, a articolelor 29 și 30 și a 
articolelor 32-34 din Regulamentul 
Comisiei 2006/1287/CE. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].” 

Or. en

Justificare

La fel ca la Am. 419.

Amendamentul 421
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3l (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 30 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3l. La articolul 30 se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatelor (1)-(2) 
de la prezentul articol, precum și a 
articolelor 27-30 și 32-34 din 
Regulamentul Comisiei 2006/1287/CE. 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2015.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”

Or. en

Justificare

La fel ca la Am. 419.

Amendamentul 422
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 5a (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 39 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La articolul 39 se adaugă următorul 
paragraf:
„(1a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
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Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a literei (d). 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2015.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”

Or. en

Justificare

La fel ca la Am. 419.

Amendamentul 423
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 5b (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 42 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. La articolul 42 se adaugă următorul 
alineat:
„(7a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatului (1). 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2015.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
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.../…[AEVMP].”

Or. en

Justificare

La fel ca la Am. 419.

Amendamentul 424
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 5c (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 44 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5c. La articolul 44 se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatelor (1)-(2) 
de la prezentul articol, precum și a 
articolelor 17-20, a articolelor 29 și 30 și a 
articolelor 32-34 din Regulamentul 
Comisiei 2006/1287/CE. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”

Or. en

Justificare

La fel ca la Am. 419.
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Amendamentul 425
Pervenche Berès

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 5d (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 45 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5d. La articolul 45 se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) Pentru a ține seama de evoluția 
piețelor financiare și a asigura aplicarea 
uniformă a prezentului articol, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a alineatelor (1)-(2) 
de la prezentul articol, precum și a 
articolelor 27-30 și 32-34 din 
Regulamentul Comisiei 2006/1287/CE. 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2015.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].”

Or. en

Justificare

La fel ca la Am. 419.

Amendamentul 426
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 7a (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 51 – alineatul 2a (nou)



AM\809041RO.doc 49/92 PE439.899v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. La articolul 51, se introduce 
următorul alineat după alineatul (2):
„(2a) Statele membre informează 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe cu privire la măsurile 
sau sancțiunile de ordin administrativ 
stabilite în conformitate cu alineatele (1) 
și (2).”

Or. en

Amendamentul 427
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 8d (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 56 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

8d. La articolul 56, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(5) Pentru a garanta o armonizare 
consecventă și o aplicare uniformă a 
alineatelor (1) și (2), Comisia definește, 
prin intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolele 64, 64a și 64b, 
modalitățile de cooperare a autorităților 
competente și stabilește criteriile în 
funcție de care funcționarea unei piețe 
reglementate într-un stat membru gazdă 
ar putea fi considerată ca având o 
importanță considerabilă pentru 
funcționarea piețelor valorilor mobiliare 
și pentru protecția investitorilor în statul 
membru gazdă respectiv[...].”

Or. en
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Amendamentul 428
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 9
Directiva 2004/39/CE
Articolul 56 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În vederea garantării aplicării uniforme 
a alineatelor (1) și (2), Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru stabilirea condițiilor de aplicare în 
ceea ce privește obligația autorităților 
competente de a coopera în conformitate 
cu alineatul (1) și conținutul acordurilor de 
cooperare în conformitate cu alineatul (2), 
inclusiv elaborarea de formulare și modele 
standard.

(6) În vederea garantării aplicării uniforme 
a alineatelor (1) și (2), Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru stabilirea condițiilor de aplicare în 
ceea ce privește aspectele practice aferente 
obligației autorităților competente de a 
coopera în conformitate cu alineatul (1) și 
conținutul acordurilor de cooperare în 
conformitate cu alineatul (2), inclusiv 
elaborarea de formulare și modele 
standard.

Or. en

Amendamentul 429
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 10 – litera b
Directiva 2004/39/CE
Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea garantării aplicării uniforme 
a alineatului (1), Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru stabilirea condițiilor de aplicare a 
obligației autorităților competente de a 
coopera în cadrul activităților de 
supraveghere, de verificare la fața locului 
și al investigațiilor.

(2) În vederea garantării aplicării uniforme 
a alineatului (1), Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru precizarea procedurilor aferente 
cooperării autorităților competente în 
cadrul activităților de supraveghere, de 
verificare la fața locului și al 
investigațiilor.

Or. en
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Amendamentul 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 14c (nou)
Directiva 2004/39/CE
Articolul 64b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14c. După articolul 64a se inserează 
următorul articol:

„Articolul 64b
Obiecții cu privire la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
în termen de patru luni de la data 
înștiințării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă este prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu prezintă, 
până la expirarea acestui termen, obiecții 
față de actul delegat, acesta intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
cu privire la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare.
(3) Pentru a accelera adoptarea de acte 
delegate, atunci când este necesar, 
Parlamentul European și Consiliul, în 
conformitate cu o procedură de exprimare 
timpurie a lipsei de obiecțiuni și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, pot 
decide să reducă perioada de patru luni 
menționată la alineatul (1) în urma unei 
cereri din partea Comisiei.”

Or. en
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Amendamentul 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul -1c (nou)
Directiva 2004/109/CE
Articolul 4 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. La articolul 4 alineatul (2) se adaugă 
următoarea literă după litera (a):
„(aa) o prezentare defalcată pe țări a 
conturilor anuale;”

Or. en

Amendamentul 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul 2n (nou)
Directiva 2004/109/CE
Articolul 25 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2n. La articolul 25, se introduce 
următorul alineat după alineatul (2): 
„(2a) Autoritățile competente furnizează 
Autorității europene pentru valori 
mobiliare și piețe și altor autorități 
competente toate informațiile relevante și 
necesare pentru ca acestea să-și 
îndeplinească sarcinile în temeiul 
prezentei directive, din proprie inițiativă 
sau la cererea Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe.”

Or. en
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Amendamentul 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul 3h (nou)
Directiva 2004/109/CE
Articolul 27b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3h. După articolul 27a se inserează 
următorul articol:

„Articolul 27b
Obiecții cu privire la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
în termen de patru luni de la data 
înștiințării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă este prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu prezintă, 
până la expirarea acestui termen, obiecții 
față de actul delegat, acesta intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
cu privire la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare.
(3) Pentru a accelera adoptarea de acte 
delegate, atunci când este necesar, 
Parlamentul European și Consiliul, în 
conformitate cu o procedură de exprimare 
timpurie a lipsei de obiecțiuni și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, pot 
decide să reducă perioada de patru luni 
menționată la alineatul (1) în urma unei 
cereri din partea Comisiei.”

Or. en
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Amendamentul 434
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul -1b (nou)
Directiva 2005/60/CE
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. La articolul 16, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Statele membre se informează 
reciproc și informează AES, precum și
Comisia în legătură cu cazurile în care 
consideră că o țară terță îndeplinește 
condițiile prevăzute la alineatul (1) litera 
(b). AES publică lista țărilor echivalente 
pe paginile lor de internet.”

Or. en

Amendamentul 435
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 2a (nou)
Directiva 2005/60/CE
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 41 alineatul (2), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 
7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispozițiile articolului 8 din 
decizia menționată anterior și cu 
condiția ca măsurile [...] adoptate în 
conformitate cu această procedură să nu 
modifice dispozițiile esențiale ale 
prezentei decizii.”

Or. en
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Amendamentul 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 2m (nou)
Directiva 2005/60/CE
Articolul 41b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2m. După articolul 41a se inserează 
următorul articol:

„Articolul 41b
Obiecții cu privire la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
în termen de patru luni de la data 
înștiințării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă este prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu prezintă, 
până la expirarea acestui termen, obiecții 
față de actul delegat, acesta intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
cu privire la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare.
(3) Pentru a accelera adoptarea de acte 
delegate, atunci când este necesar, 
Parlamentul European și Consiliul, în 
conformitate cu o procedură de exprimare 
timpurie a lipsei de obiecțiuni și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, pot 
decide să reducă perioada de patru luni 
menționată la alineatul (1) în urma unei 
cereri din partea Comisiei.”

Or. en
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Amendamentul 437
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 2a (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 17 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 17 alineatul (1) se adaugă 
următoarea literă:
„(ea) instituția de credit în cauză a
provocat încălcarea gravă și sistematică a 
legislației Uniunii sau a celei naționale în 
ceea ce privește ABE și autoritățile 
competente.”

Or. en

Amendamentul 438
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 5
Directiva 2006/48/CE
Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol și pentru a institui o 
procedură uniformă de notificare prin 
mijloace electronice, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de standarde 
tehnice pentru stabilirea condițiilor de 
aplicare a informațiilor menționate la
prezentul articol și a procesului de 
transmitere a acestor informații. 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data de 
1 ianuarie 2014.

(4) În vederea garantării armonizării 
consecvente și a aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de standarde 
tehnice pentru stabilirea unei proceduri 
uniforme de notificare și pentru 
specificarea informațiilor care trebuie 
furnizate în conformitate cu prezentul 
articol și a procesului de transmitere a 
acestor informații prin mijloace 
electronice securizate. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Or. en
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Amendamentul 439
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 8
Directiva 2006/48/CE
Articolul 42a – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, la finalul perioadei de două luni, o 
autoritate competentă a înaintat problema 
Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea 
consolidată așteaptă ca Autoritatea bancară 
europeană să adopte o decizie în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
din regulamentul menționat și acționează
în conformitate cu respectiva decizie. 
Perioada de două luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de două luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

Dacă, la finalul perioadei de două luni de 
la primirea unei solicitări în conformitate 
cu primul paragraf, oricare dintre 
autoritățile competente în cauză a înaintat 
problema Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritățile 
competente din statul membru gazdă
așteaptă ca Autoritatea bancară europeană 
să adopte o decizie în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul 
menționat, pentru a soluționa chestiunea
în vederea asigurării conformității cu 
legislația Uniunii, și iau decizia finală în 
conformitate cu decizia Autorității. Decizia 
Autorității nu înlocuiește decizia 
prudențială a autorităților competente din 
statul membru respectiv. Perioada de două 
luni se consideră perioada de conciliere în 
sensul regulamentului menționat. 
Autoritatea bancară europeană adoptă 
decizia în termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei respective de două luni sau după 
ce s-a ajuns la o decizie comună.

Or. en
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Amendamentul 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 8
Directiva 2006/48/CE
Articolul 42a – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, la finalul perioadei de două luni, o 
autoritate competentă a înaintat problema 
Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea 
consolidată așteaptă ca Autoritatea bancară 
europeană să adopte o decizie în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
din regulamentul menționat și acționează
în conformitate cu respectiva decizie. 
Perioada de două luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de două luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

Dacă, la finalul perioadei de două luni de 
la primirea unei solicitări în conformitate 
cu primul paragraf, oricare dintre 
autoritățile competente în cauză a înaintat 
problema Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritățile 
competente din statul membru gazdă
așteaptă ca Autoritatea bancară europeană 
să adopte o decizie în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul 
menționat, pentru a soluționa chestiunea
în vederea asigurării conformității cu 
legislația UE, și iau decizia finală în 
conformitate cu decizia Autorității. 
Perioada de două luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei respective de două luni sau după 
ce s-a ajuns la o decizie comună.

Or. en

Amendamentul 441
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 11
Directiva 2006/48/CE
Articolul 46 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Autoritatea bancară 
europeană pot încheia acorduri de 
cooperare care să prevadă schimburi de 
informații cu autoritățile competente din 
țări terțe sau cu autorități sau organisme 
din terțe țări, după cum se prevede la 
articolele 47 și 48 alineatul (1), cu condiția 
ca informațiile furnizate să beneficieze de 
garanții de respectare a secretului 
profesional care să fie cel puțin echivalente 
cu cele prevăzute la articolul 44 alineatul
(1).

Statele membre și Autoritatea bancară
europeană, în conformitate cu articolul 18 
din Regulamentul …/… [ABE], pot 
încheia acorduri de cooperare care să 
prevadă schimburi de informații cu 
autoritățile competente din țări terțe sau cu 
autorități sau organisme din terțe țări, după 
cum se prevede la articolele 47 și 48 
alineatul (1), cu condiția ca informațiile 
furnizate să beneficieze de garanții de 
respectare a secretului profesional care să 
fie cel puțin echivalente cu cele prevăzute 
la articolul 44 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 442
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 11a (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. La articolul 46, al doilea paragraf se 
înlocuiește cu textul următor:
„Informațiile furnizate în temeiul 
primului paragraf nu sunt divulgate fără 
acordul expres al autorităților 
competente care le-au transmis și […] 
numai pentru scopurile avizate.”

Or. en
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Amendamentul 443
Burkhard Balz

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 13 – litera b
Directiva 2006/48/CE
Articolul 63a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol, 
alineatul (1), și convergenței practicilor 
de supraveghere, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a prevederilor care 
reglementează instrumentele menționate la 
prezentul articol, alineatul (1). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(6) Autoritatea bancară europeană 
elaborează orientări în vederea 
convergenței practicilor de supraveghere 
în ceea ce privește instrumentele 
menționate la prezentul articol alineatul (1)
și la articolul 57 litera (a) și monitorizează 
aplicarea lor. Până la 31 decembrie 2014, 
Comisia evaluează aplicarea prezentului 
articol și înaintează un raport 
Parlamentului European și Consiliului, 
însoțit de eventuale propuneri adecvate în 
vederea asigurării calității fondurilor 
proprii.

Comisia poate adopta proiectele de
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul
.../… [ABE].

Comisia poate adopta proiectele de
orientări menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 8 din Regulamentul .../… [ABE].

Autoritatea bancară europeană emite 
orientări cu privire la instrumentele 
menționate la articolul 57, primul 
paragraf, litera (a).
Autoritatea bancară europeană 
monitorizează aplicarea standardelor 
tehnice menționate la primul paragraf.

Or. en

Justificare

Aplicarea convergentă preconizată a definiției componentelor de capital hibrid este 
problematică. Un standard tehnic ar trebui să țină seama de societatea respectivă, precum și 
de regimul insolvenței și de cel fiscal din fiecare stat membru, dacă se dorește instituirea 
unor norme adecvate și valide. Acest lucru este practic posibil doar prin intermediul unui 
regulament formulat în termeni extrem de generali. Totuși, un asemenea regulament nu ar 
putea să depășească semnificativ cadrul Directivei privind cerințele de capital, astfel încât nu 
ar exista nicio valoare adăugată.
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Amendamentul 444
Markus Ferber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 14 
Directiva 2006/48/CE
Articolul 74 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru comunicarea acestor calcule de 
către instituțiile de credit, autoritățile 
competente aplică de la 31 decembrie 2012 
formate, frecvențe, limbi și date de 
raportare uniforme. În vederea garantării 
aplicării uniforme a directivei, Autoritatea 
bancară europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a introduce în 
cadrul Comunității formate, frecvențe,
limbi și date de raportare uniforme înainte 
de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare 
sunt proporționale cu natura, amploarea și 
complexitatea activităților instituțiilor de 
credit.

Pentru comunicarea acestor calcule de 
către instituțiile de credit, autoritățile 
competente aplică de la 31 decembrie 2012 
formate, frecvențe, un limbaj informatic și 
date de raportare uniforme. Raportarea 
trebuie să se poată efectua în orice limbă 
oficială a Uniunii Europene. În vederea 
garantării armonizării consecvente și a 
aplicării uniforme a directivei, Autoritatea 
bancară europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a introduce în 
cadrul Comunității formate, frecvențe, un 
limbaj informatic și date de raportare 
uniforme înainte de 1 ianuarie 2012. 
Formatele de raportare sunt proporționale 
cu natura, amploarea și complexitatea 
activităților instituțiilor de credit.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul
.../… [ABE].

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul
.../… [ABE].

Or. de

Amendamentul 445
Markus Ferber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 15 
Directiva 2006/48/CE
Articolul 81 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană, după consultarea Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe,
elaborează proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a 
metodologiei de evaluare referitoare la 
evaluările de credit. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

În vederea garantării armonizării 
consecvente și a aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană, după consultarea Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe,
propune proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a 
metodologiei de evaluare referitoare la 
evaluările de credit. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

Or. de

Amendamentul 446
Markus Ferber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 17 
Directiva 2006/48/CE
Articolul 97 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană, după consultarea Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe,
elaborează proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a 
metodologiei de evaluare referitoare la 
evaluările de credit. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

În vederea garantării armonizării 
consecvente și a aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană, după consultarea Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe,
propune proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a 
metodologiei de evaluare referitoare la 
evaluările de credit. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

Or. de
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Amendamentul 447
Markus Ferber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 20 
Directiva 2006/48/CE
Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă dispoziții care 
prevăd că raportarea are loc cel puțin de 
două ori pe an. Autoritățile competente 
aplică de la 31 decembrie 2012 formate, 
frecvențe, limbi și date de raportare 
uniforme. În vederea garantării aplicării 
uniforme a directivei, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de standarde 
tehnice pentru a introduce în cadrul 
Comunității formate, frecvențe, limbi și 
date de raportare uniforme înainte de 
1 ianuarie 2012. Formatele de raportare 
sunt proporționale cu natura, amploarea și 
complexitatea activităților instituțiilor de 
credit.

(2) Statele membre adoptă dispoziții care 
prevăd că raportarea are loc cel puțin de 
două ori pe an. Autoritățile competente 
aplică de la 31 decembrie 2012 formate, 
frecvențe, un limbaj informatic și date de 
raportare uniforme. Raportarea trebuie să 
se poată efectua în orice limbă oficială a 
Uniunii Europene. În vederea garantării
armonizării consecvente și a aplicării 
uniforme a directivei, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de standarde 
tehnice pentru a introduce în cadrul 
Comunității formate, frecvențe, un limbaj 
informatic și date de raportare uniforme 
înainte de 1 ianuarie 2012. Formatele de 
raportare sunt proporționale cu natura, 
amploarea și complexitatea activităților 
instituțiilor de credit.

Or. de

Amendamentul 448
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22
Directiva 2006/48/CE
Articolul 124 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol, 
Autoritatea bancară europeană 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a 

eliminat
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prezentului articol și a procedurii comune 
de evaluare a riscurilor. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014. 
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE]. 

Or. en

Amendamentul 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22
Directiva 2006/48/CE
Articolul 124 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a prezentului articol și a procedurii 
comune de evaluare a riscurilor. 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data de 
1 ianuarie 2014.

(6) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a prezentului articol și a procedurii
și metodologiei comune de evaluare a 
riscurilor. Autoritatea înaintează proiectele 
de standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Termenul „procedură” nu acoperă toate elementele menționate la articolul 124 alineatul (1), 
care includ „dispoziții, strategii, proceduri și mecanisme”. Limitarea standardelor tehnice 
doar la „procedură” va lăsa în continuare o marjă de apreciere în detrimentul armonizării 
normelor tehnice din sfera pilonului II vizate de cadrul de reglementare unic.
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Amendamentul 450
Alfredo Pallone

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22
Directiva 2006/48/CE
Articolul 124 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a prezentului articol și a procedurii 
comune de evaluare a riscurilor. 
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data de 
1 ianuarie 2014.

(6) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a prezentului articol și a procedurii
și metodologiei comune de evaluare a 
riscurilor. Autoritatea înaintează proiectele 
de standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Termenul „procedură” nu acoperă toate elementele menționate la articolul 124 alineatul (1), 
care includ „dispoziții, strategii, proceduri și mecanisme”. Limitarea standardelor tehnice 
doar la „procedură” va lăsa în continuare o marjă de apreciere în detrimentul armonizării 
normelor tehnice din sfera pilonului II vizate de cadrul de reglementare unic.

Amendamentul 451
Othmar Karas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22c (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22c. La articolul 129 alineatul (1), se 
introduce următorul paragraf după 
primul paragraf:
„În cazul în care orice autoritate 
competentă vizată a înaintat o chestiune 
menționată la primul paragraf literele (a), 
(b) și (c) Autorității bancare europene în 
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conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul .../...[ABE], autoritatea 
competentă respectivă așteaptă decizia 
Autorității bancare europene și ia o 
decizie în conformitate cu decizia 
Autorității bancare europene.”

Or. en

Justificare

. Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Amendamentul 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22c (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22c. La articolul 129 alineatul (1), se 
introduce următorul paragraf după 
primul paragraf:
„În cazul în care orice autoritate 
competentă vizată a înaintat o chestiune 
menționată la primul paragraf literele (a), 
(b) și (c) Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul .../...[ABE], autoritatea 
competentă respectivă așteaptă decizia 
Autorității bancare europene și ia o 
decizie în conformitate cu decizia 
Autorității bancare europene.”

Or. en
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Justificare

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Amendamentul 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22c (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22c. La articolul 129 alineatul (1), se 
introduce următorul paragraf după 
primul paragraf:
„În cazul în care orice autoritate 
competentă vizată a înaintat o chestiune 
menționată la primul paragraf literele (a), 
(b) și (c) Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul .../...[ABE], autoritatea 
competentă respectivă așteaptă decizia 
Autorității bancare europene și ia o 
decizie în conformitate cu decizia 
Autorității bancare europene.”

Or. en

Justificare

Pentru a garanta aplicarea uniformă a procesului de analiză al autorităților de supraveghere 
și o evaluare comună a riscurilor, sfera de aplicare a soluționării dezacordurilor ar trebui 
lărgită către domenii în care legislația relevantă prevede „cooperare sau coordonare”.
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Amendamentul 454
Alfredo Pallone

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22c (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22c. La articolul 129 alineatul (1), se 
introduce următorul paragraf după 
primul paragraf:
„În cazul în care orice autoritate 
competentă vizată a înaintat o chestiune 
menționată la primul paragraf literele (a), 
(b) și (c) Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul [ABE], autoritatea 
competentă respectivă așteaptă decizia 
Autorității bancare europene și ia o 
decizie în conformitate cu decizia 
Autorității bancare europene.”

Or. en

Justificare

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Amendamentul 455
Othmar Karas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22d (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

22d. La articolul 129 alineatul (1) se 
adaugă următorul paragraf după 
paragraful 1a:
„În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice și orientări pentru a 
stabili condițiile procesului de coordonare 
și cooperare în ceea ce privește aplicarea 
articolelor 22, 123 și 124.”

Or. en

Justificare

Pentru a oferi autorităților de supraveghere orientări privind desfășurarea cooperării și 
coordonării în domeniile din sfera articolelor 22, 123 și 124, Autoritatea bancară europeană 
elaborează standarde tehnice. Asemenea standarde vor facilita cooperarea și coordonarea 
dintre autoritățile de supraveghere. 

Amendamentul 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22d (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22d. La articolul 129 alineatul (1) se 
adaugă următorul paragraf după 
paragraful 1a:
„În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice și orientări pentru a 
stabili condițiile procesului de coordonare 
și cooperare în ceea ce privește aplicarea 
articolelor 22, 123 și 124.”

Or. en
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Justificare

Pentru a oferi autorităților de supraveghere orientări privind desfășurarea cooperării și 
coordonării în domeniile din sfera articolelor 22, 123 și 124, Autoritatea bancară europeană 
elaborează standarde tehnice. Asemenea standarde vor facilita cooperarea și coordonarea 
dintre autoritățile de supraveghere. 

Amendamentul 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22d (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22d. La articolul 129 alineatul (1) se 
adaugă următorul paragraf după 
paragraful 1a:
„În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice și orientări pentru a 
stabili condițiile procesului de coordonare 
și cooperare în ceea ce privește aplicarea 
articolelor 22, 123 și 124.”

Or. en

Justificare

Pentru a garanta aplicarea uniformă a procesului de analiză al autorităților de supraveghere 
și o evaluare comună a riscurilor, sfera de aplicare a soluționării dezacordurilor ar trebui 
lărgită către domenii în care legislația relevantă prevede „cooperare sau coordonare”. 

Amendamentul 458
Alfredo Pallone

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22d (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

22d. La articolul 129 alineatul (1) se 
adaugă următorul paragraf după 
paragraful 1a:
„În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice și orientări pentru a 
stabili condițiile procesului de coordonare 
și cooperare în ceea ce privește aplicarea 
articolelor 22, 123 și 124.”

Or. en

Justificare

Pentru a oferi autorităților de supraveghere orientări privind desfășurarea cooperării și 
coordonării în domeniile din sfera articolelor 22, 123 și 124, Autoritatea bancară europeană 
elaborează standarde tehnice. Asemenea standarde vor facilita cooperarea și coordonarea 
dintre autoritățile de supraveghere. 

Amendamentul 459
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 23 – paragraful 2
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, la finalul perioadei de șase luni, o 
autoritate competentă a înaintat problema 
Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată 
așteaptă ca Autoritatea bancară europeană 
să adopte o decizie în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul 
menționat și acționează în conformitate cu
respectiva decizie. Perioada de șase luni se 
consideră perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 

Dacă, la finalul perioadei de șase luni,
oricare dintre autoritățile competente în 
cauză a înaintat problema Autorității 
bancare europene în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul …/… 
[ABE], autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată își amână 
decizia și așteaptă ca Autoritatea bancară 
europeană să adopte o decizie în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
din regulamentul menționat, pentru a 
soluționa chestiunea în vederea asigurării 
conformității cu legislația Uniunii, și ia 
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bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de șase luni sau după ce s-a ajuns 
la o decizie comună.

decizia finală în conformitate cu decizia 
Autorității. Decizia Autorității, în 
conformitate cu principiul precauției, nu 
înlocuiește decizia prudențială 
suplimentară a autorității responsabile cu 
supravegherea consolidată. Perioada de 
șase luni se consideră perioada de 
conciliere în sensul regulamentului 
menționat. Autoritatea bancară europeană 
adoptă decizia în termen de o lună. 
Problema nu se înaintează Autorității după 
expirarea perioadei de șase luni sau după 
ce s-a ajuns la o decizie comună.

Or. en

Amendamentul 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 23 – paragraful 2
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, la finalul perioadei de șase luni, o 
autoritate competentă a înaintat problema 
Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată 
așteaptă ca Autoritatea bancară europeană 
să adopte o decizie în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul 
menționat și acționează în conformitate cu 
respectiva decizie. Perioada de șase luni se 
consideră perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de șase luni sau după ce s-a ajuns 
la o decizie comună.

Dacă, la finalul perioadei de șase luni,
oricare dintre autoritățile competente în 
cauză a înaintat problema Autorității 
bancare europene în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul …/… 
[ABE], autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată își amână 
decizia și așteaptă ca Autoritatea bancară 
europeană să adopte o decizie în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
din regulamentul menționat, pentru a 
soluționa chestiunea în vederea asigurării 
conformității cu legislația Uniunii, și ia 
decizia finală în conformitate cu decizia 
Autorității. Decizia Autorității, în 
conformitate cu principiul precauției, ține 
seama de decizia prudențială 
suplimentară a autorității responsabile cu 
supravegherea consolidată, care
acționează în conformitate cu respectiva 
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decizie. Perioada de șase luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de șase luni sau după ce s-a ajuns 
la o decizie comună.

Or. en

Amendamentul 461
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 23 – paragraful 2
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, la finalul perioadei de șase luni, o 
autoritate competentă a înaintat problema 
Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată 
așteaptă ca Autoritatea bancară europeană 
să adopte o decizie în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul 
menționat și acționează în conformitate cu 
respectiva decizie. Perioada de șase luni se 
consideră perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de șase luni sau după ce s-a ajuns 
la o decizie comună.

Dacă, la finalul perioadei de șase luni,
oricare dintre autoritățile competente în 
cauză a înaintat problema Autorității 
bancare europene în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul …/… 
[ABE], autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată așteaptă ca 
Autoritatea bancară europeană să adopte o 
decizie în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3) din regulamentul menționat și 
acționează în conformitate cu respectiva 
decizie. Perioada de șase luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de șase luni sau după ce s-a ajuns 
la o decizie comună.

Or. en



PE439.899v01-00 74/92 AM\809041RO.doc

RO

Amendamentul 462
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 24 – litera b
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unei astfel de decizii comune a 
autorităților competente în termen de patru 
luni, autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată adoptă o decizie 
pe bază consolidată privind aplicarea 
articolelor 123 și 124 și a articolului 136 
alineatul (2), după ce aceasta a luat în 
considerare în mod adecvat evaluarea 
riscurilor filialelor efectuată de către 
autoritățile competente relevante. Dacă, la 
finalul perioadei de patru luni, o autoritate 
competentă a înaintat problema Autorității 
bancare europene în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul …/… 
[ABE], autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată așteaptă ca 
Autoritatea bancară europeană să adopte o 
decizie în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3) din regulamentul menționat și 
acționează în conformitate cu respectiva 
decizie. Perioada de patru luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de patru luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

În absența unei astfel de decizii comune a 
autorităților competente în termen de patru 
luni, autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată adoptă o decizie 
pe bază consolidată privind aplicarea 
articolelor 123 și 124 și a articolului 136 
alineatul (2), după ce aceasta a luat în 
considerare în mod adecvat evaluarea 
riscurilor filialelor efectuată de către 
autoritățile competente relevante. Dacă, la 
finalul perioadei de patru luni, oricare 
dintre autoritățile competente în cauză a 
înaintat problema Autorității bancare 
europene în conformitate cu articolul 11 
din Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată
își amână decizia și așteaptă ca Autoritatea 
bancară europeană să adopte o decizie în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
din regulamentul menționat, pentru a 
soluționa chestiunea în vederea asigurării 
conformității cu legislația UE, și ia 
decizia finală în conformitate cu decizia 
Autorității. Decizia Autorității, în 
conformitate cu principiul precauției, nu 
înlocuiește decizia prudențială 
suplimentară a autorității responsabile cu 
supravegherea consolidată. Perioada de 
patru luni se consideră perioada de 
conciliere în sensul regulamentului 
menționat. Autoritatea bancară europeană 
adoptă decizia în termen de o lună. 
Problema nu se înaintează Autorității după 
expirarea perioadei de patru luni sau după 
ce s-a ajuns la o decizie comună.

Or. en
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Amendamentul 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 24 – litera b
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unei astfel de decizii comune a 
autorităților competente în termen de patru 
luni, autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată adoptă o decizie 
pe bază consolidată privind aplicarea 
articolelor 123 și 124 și a articolului 136 
alineatul (2), după ce aceasta a luat în 
considerare în mod adecvat evaluarea 
riscurilor filialelor efectuată de către 
autoritățile competente relevante. Dacă, la 
finalul perioadei de patru luni, o autoritate 
competentă a înaintat problema Autorității 
bancare europene în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul …/… 
[ABE], autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată așteaptă ca 
Autoritatea bancară europeană să adopte o 
decizie în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3) din regulamentul menționat și 
acționează în conformitate cu respectiva 
decizie. Perioada de patru luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de patru luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

În absența unei astfel de decizii comune a 
autorităților competente în termen de patru 
luni, autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată adoptă o decizie 
pe bază consolidată privind aplicarea 
articolelor 123 și 124 și a articolului 136 
alineatul (2), după ce aceasta a luat în 
considerare în mod adecvat evaluarea 
riscurilor filialelor efectuată de către 
autoritățile competente relevante. Dacă, la 
finalul perioadei de patru luni, oricare 
dintre autoritățile competente în cauză a 
înaintat problema Autorității bancare 
europene în conformitate cu articolul 11 
din Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată
își amână decizia și așteaptă ca Autoritatea 
bancară europeană să adopte o decizie în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
din regulamentul menționat, pentru a 
soluționa chestiunea în vederea asigurării 
conformității cu legislația UE, și ia 
decizia finală în conformitate cu decizia 
Autorității. Decizia Autorității, în 
conformitate cu principiul precauției, ține 
seama de decizia prudențială 
suplimentară a autorității responsabile cu 
supravegherea consolidată. Perioada de 
patru luni se consideră perioada de 
conciliere în sensul regulamentului 
menționat. Autoritatea bancară europeană 
adoptă decizia în termen de o lună. 
Problema nu se înaintează Autorității după 
expirarea perioadei de patru luni sau după 
ce s-a ajuns la o decizie comună.
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Or. en

Amendamentul 464
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 24 – litera b
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unei astfel de decizii comune a 
autorităților competente în termen de patru 
luni, autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată adoptă o decizie 
pe bază consolidată privind aplicarea 
articolelor 123 și 124 și a articolului 136 
alineatul (2), după ce aceasta a luat în 
considerare în mod adecvat evaluarea 
riscurilor filialelor efectuată de către 
autoritățile competente relevante. Dacă, la 
finalul perioadei de patru luni, o autoritate 
competentă a înaintat problema Autorității 
bancare europene în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul …/… 
[ABE], autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată așteaptă ca 
Autoritatea bancară europeană să adopte o 
decizie în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3) din regulamentul menționat și 
acționează în conformitate cu respectiva 
decizie. Perioada de patru luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de patru luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

În absența unei astfel de decizii comune a 
autorităților competente în termen de patru 
luni, autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată adoptă o decizie 
pe bază consolidată privind aplicarea 
articolelor 123 și 124 și a articolului 136 
alineatul (2), după ce aceasta a luat în 
considerare în mod adecvat evaluarea 
riscurilor filialelor efectuată de către 
autoritățile competente relevante. Dacă, la 
finalul perioadei de patru luni, oricare 
dintre autoritățile competente în cauză a 
înaintat problema Autorității bancare 
europene în conformitate cu articolul 11 
din Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată 
așteaptă ca Autoritatea bancară europeană 
să adopte o decizie în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul 
menționat și acționează în conformitate cu 
respectiva decizie. Perioada de patru luni 
se consideră perioada de conciliere în 
sensul regulamentului menționat. 
Autoritatea bancară europeană adoptă 
decizia în termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de patru luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

Or. en
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Amendamentul 465
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 24 – litera c
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de aplicare a articolelor 123 și 124 
și a articolului 136 alineatul (2) se adoptă 
de către autoritățile competente 
responsabile cu supravegherea filialelor 
unei instituții de credit mamă din Uniunea 
Europeană sau a unui holding financiar 
mamă din Uniunea Europeană pe bază 
individuală sau subconsolidată, după luarea 
în considerare a opiniilor și rezervelor 
exprimate de autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată. Dacă, la finalul 
perioadei de patru luni, o autoritate 
responsabilă cu supravegherea 
consolidată a înaintat problema Autorității 
bancare europene în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul …/… 
[ABE], autoritățile competente așteaptă ca 
Autoritatea bancară europeană să adopte o 
decizie în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3) din regulamentul menționat și 
acționează în conformitate cu respectiva 
decizie. Perioada de patru luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de patru luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

Decizia de aplicare a articolelor 123 și 124 
și a articolului 136 alineatul (2) se adoptă 
de către autoritățile competente 
responsabile cu supravegherea filialelor 
unei instituții de credit mamă din Uniunea 
Europeană sau a unui holding financiar 
mamă din Uniunea Europeană pe bază 
individuală sau subconsolidată, după luarea 
în considerare a opiniilor și rezervelor 
exprimate de autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată. Dacă, la finalul 
perioadei de patru luni, oricare dintre 
autoritățile competente în cauză a înaintat 
problema Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritățile 
competente își amână decizia și așteaptă 
ca Autoritatea bancară europeană să adopte 
o decizie în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3) din regulamentul menționat, 
pentru a soluționa chestiunea în vederea 
asigurării conformității cu legislația 
Uniunii, și iau decizia finală în 
conformitate cu decizia Autorității. Decizia 
Autorității, în conformitate cu principiul 
precauției, nu înlocuiește decizia 
prudențială suplimentară a autorității 
responsabile cu supravegherea 
consolidată. Perioada de patru luni se 
consideră perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de patru luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

Or. en
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Amendamentul 466
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 24 – litera c
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de aplicare a articolelor 123 și 124 
și a articolului 136 alineatul (2) se adoptă 
de către autoritățile competente 
responsabile cu supravegherea filialelor 
unei instituții de credit mamă din Uniunea 
Europeană sau a unui holding financiar 
mamă din Uniunea Europeană pe bază 
individuală sau subconsolidată, după luarea 
în considerare a opiniilor și rezervelor 
exprimate de autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată. Dacă, la finalul 
perioadei de patru luni, o autoritate 
responsabilă cu supravegherea 
consolidată a înaintat problema Autorității 
bancare europene în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul …/… 
[ABE], autoritățile competente așteaptă ca 
Autoritatea bancară europeană să adopte o 
decizie în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3) din regulamentul menționat și 
acționează în conformitate cu respectiva 
decizie. Perioada de patru luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de patru luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

Decizia de aplicare a articolelor 123 și 124 
și a articolului 136 alineatul (2) se adoptă 
de către autoritățile competente 
responsabile cu supravegherea filialelor 
unei instituții de credit mamă din Uniunea 
Europeană sau a unui holding financiar 
mamă din Uniunea Europeană pe bază 
individuală sau subconsolidată, după luarea 
în considerare a opiniilor și rezervelor 
exprimate de autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată. Dacă, la finalul 
perioadei de patru luni, oricare dintre 
autoritățile competente în cauză a înaintat 
problema Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritățile 
competente așteaptă ca Autoritatea bancară 
europeană să adopte o decizie în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
din regulamentul menționat și acționează în 
conformitate cu respectiva decizie. 
Perioada de patru luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de patru luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

Or. en
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Amendamentul 467
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 24 – litera e
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a procesului de 
luare în comun a deciziilor, menționat la 
prezentul alineat, în ceea ce privește 
aplicarea articolelor 123, 124 și a 
articolului 132 alineatul (2) și în scopul 
facilitării deciziilor comune. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

eliminat

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la al zecelea 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].”

Or. en

Amendamentul 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 25 – paragraful 1
Directiva 2006/48/CE
Articolul 130 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care survine o situație de 
urgență, inclusiv evoluții negative pe 
piețele financiare, care ar putea pune în 
pericol lichiditatea pieței și stabilitatea 
sistemului financiar din oricare din statele 
membre în care au fost autorizate entități 

În cazul în care survine o situație de 
urgență potențială sau reală, inclusiv
posibile evoluții negative pe piețele 
financiare sau în economia reală, care ar 
putea pune în pericol lichiditatea pieței și 
stabilitatea sistemului financiar din oricare
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ale unui grup sau în care s-au înființat 
sucursale cu relevanță în conformitate cu 
articolul 42a, autoritatea responsabilă cu 
supravegherea pe bază consolidată 
avertizează cât mai curând posibil, sub 
rezerva capitolului 1 secțiunea 2, 
Autoritatea bancară europeană și 
autoritățile menționate la articolul 49 al 
patrulea paragraf și la articolul 50 și 
comunică toate informațiile esențiale 
pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora. 
Aceste obligații se aplică în cazul tuturor 
autorităților competente prevăzute la 
articolele 25 și 126, precum și în cazul 
autorității competente identificate în 
conformitate cu articolul 129 alineatul (1).

dintre statele membre în care au fost 
autorizate entități ale unui grup sau în care 
s-au înființat sucursale cu relevanță în 
conformitate cu articolul 42a, autoritatea 
responsabilă cu supravegherea pe bază 
consolidată avertizează cât mai curând 
posibil, sub rezerva capitolului 1 secțiunea 
2, Autoritatea bancară europeană, 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice și alte autorități menționate la 
articolul 49 al patrulea paragraf și la 
articolul 50 și comunică toate informațiile 
esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor 
acestora. Aceste obligații se aplică în cazul 
tuturor autorităților competente prevăzute 
la articolele 125 și 126, precum și în cazul 
autorității competente identificate în 
conformitate cu articolul 129 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 469
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 30 – litera b
Directiva 2006/48/CE
Articolul 150 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile de aplicare a punctelor 15-
17 din anexa V;

eliminat

Or. en

Amendamentul 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 30j (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 151b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

30j. Se introduce următorul articol după 
articolul 151a:

„Articolul 151b
Obiecții cu privire la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
în termen de patru luni de la data 
înștiințării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă este prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu prezintă, 
până la expirarea acestui termen, obiecții 
față de actul delegat, acesta intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
cu privire la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare.
(3) Pentru a accelera adoptarea de acte 
delegate, atunci când este necesar, 
Parlamentul European și Consiliul, în 
conformitate cu o procedură de exprimare 
timpurie a lipsei de obiecțiuni și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, pot 
decide să reducă perioada de patru luni 
menționată la alineatul (1) în urma unei 
cereri din partea Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 471
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – punctul 1c (nou)
Directiva 2006/49/CE
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. La articolul 32, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Respectând orientările elaborate de 
ABE, autoritățile competente stabilesc 
proceduri pentru a preveni eludarea de 
către instituții a cerințelor suplimentare 
de capital pe care altfel le-ar presupune 
la expuneri la risc depășind limitele 
prevăzute la articolul 111 alineatele (1) 
și (2) din Directiva 2006/48/CE, odată ce 
aceste expuneri se mențin mai mult de 
10 zile, prin transferul temporar al 
excedentelor în cauză la o altă societate 
din cadrul aceluiași grup sau nu și/sau 
prin întreprinderea de tranzacții 
artificiale pentru eliminarea expunerii la 
risc pe o perioadă de 10 zile și crearea 
unei noi expuneri.
Autoritățile competente notifică ABE, 
Consiliul și Comisia în legătură cu aceste 
proceduri.
Instituțiile mențin sisteme care asigură 
comunicarea imediată către autoritățile 
competente a oricărui transfer care 
produce efectul menționat la primul 
paragraf.”

Or. en

Amendamentul 472
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – punctul 1e (nou)
Directiva 2006/49/CE
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. La articolul 38, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
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„(1) Autoritățile competente din statele 
membre și ABE cooperează strâns în 
îndeplinirea funcțiilor prevăzute de 
prezenta directivă, în special atunci când 
se prestează servicii de investiții pe baza 
libertății de prestare a serviciilor sau 
prin înființarea de sucursale.
Autoritățile competente își furnizează la 
cerere reciproc și furnizează ABE toate 
informațiile susceptibile a facilita 
supravegherea ratei de adecvare a 
capitalului instituțiilor, în special 
verificarea conformității lor cu normele 
prevăzute de prezenta directivă.”

Or. en

Amendamentul 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – punctul 1n (nou)
Directiva 2006/49/CE
Articolul 42b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1n. După articolul 42a se introduce 
următorul articol:

„Articolul 42b
Obiecții cu privire la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
în termen de patru luni de la data 
înștiințării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă este prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu prezintă, 
până la expirarea acestui termen, obiecții 
față de actul delegat, acesta intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
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cu privire la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare.
(3) Pentru a accelera adoptarea de acte 
delegate, atunci când este necesar, 
Parlamentul European și Consiliul, în 
conformitate cu o procedură de exprimare 
timpurie a lipsei de obiecțiuni și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, pot 
decide să reducă perioada de patru luni 
menționată la alineatul (1) în urma unei 
cereri din partea Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 474
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 2
Directiva 2009/65/CE
Articolul 7 – alineatul 6 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a 
cerințelor privind autorizarea societății de 
administrare, cu excepția condițiilor 
prevăzute la prezentul articol alineatul (1) 
litera (b).

(6) În vederea garantării armonizării 
consecvente și a aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe elaborează
proiecte de standarde tehnice pentru:

(a) a stabili informațiile care trebuie 
furnizate autorității competente în cadrul 
cererii de autorizare a societății de 
administrare;
(b) a stabili informațiile și a elabora 
formulare, modele și proceduri standard 
pentru notificarea privind programul de 
activități prevăzut la prezentul articol; 
precum și
(c) a evalua reputația și experiența 
persoanelor care conduc activitatea 
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societății de administrare.

Or. en

Amendamentul 475
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 3
Directiva 2009/65/CE
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
măsurilor de punere în aplicare adoptate 
de Comisie privind procedurile, 
mecanismele, cerințele structurale și 
organizatorice menționate la prezentul 
articol alineatul (3).

(4) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
procedurilor, mecanismelor, cerințelor
structurale și organizatorice menționate la 
prezentul articol alineatul (3).

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
privind actele delegate în conformitate cu
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 476
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 4
Directiva 2009/65/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea garantării aplicării uniforme (3) În vederea garantării aplicării uniforme 
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a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a 
măsurilor de punere în aplicare adoptate de 
Comisie privind criteriile, principiile și 
etapele menționate la prezentul articol
alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a 
măsurilor de punere în aplicare adoptate de 
Comisie privind criteriile, principiile și 
etapele menționate la alineatul (2) literele
(a), (b) și (c).

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
privind actele delegate în temeiul 
articolului 290 din tratat.

Or. en

Amendamentul 477
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 7
Directiva 2009/65/CE
Articolul 43 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
măsurilor de punere în aplicare adoptate 
de Comisie privind conținutul, formatul și 
metoda prin care trebuie furnizate 
informațiile menționate la prezentul articol 
alineatele (1) și (3).

(6) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
actelor delegate adoptate de Comisie 
privind conținutul, formatul și metoda prin 
care trebuie furnizate informațiile 
menționate la prezentul articol alineatele
(1) și (3).

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
privind actele delegate în conformitate cu
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 478
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 9
Directiva 2009/65/CE
Articolul 51 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
măsurilor de punere în aplicare adoptate 
de Comisie privind criteriile și normele 
menționate la alineatul (4) literele (a), (b) 
și (c).

(5) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
actelor delegate adoptate de Comisie 
privind criteriile și normele menționate la 
alineatul (4) literele (a), (b) și (c).

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
privind actele delegate în conformitate cu
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 479
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 10
Directiva 2009/65/CE
Articolul 60 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
măsurilor de punere în aplicare adoptate 

(7) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
actelor delegate adoptate de Comisie 
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de Comisie privind acordul, măsurile și 
procedurile menționate la alineatul (6) 
literele (a), (b) și (c).

privind acordul, măsurile și procedurile 
menționate la alineatul (6) literele (a), (b) 
și (c).

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
privind actele delegate în conformitate cu
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 480
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 11
Directiva 2009/65/CE
Articolul 61 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
măsurilor de punere în aplicare adoptate 
de Comisie privind acordul și tipurile de 
nereguli menționate la alineatul (3) literele
(a) și (b).

(4) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
actelor delegate adoptate de Comisie 
privind acordul și tipurile de nereguli 
menționate la alineatul (3) literele (a) și
(b).

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
privind actele delegate în conformitate cu
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 481
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 12
Directiva 2009/65/CE
Articolul 64 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
măsurilor de punere în aplicare adoptate 
de Comisie privind informațiile și 
procedurile menționate la alineatul (4) 
literele (a) și (b).

(5) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
actelor delegate adoptate de Comisie 
privind formatul și modalitatea de 
furnizare a informațiilor, precum și
procedura menționată la alineatul (4) 
literele (a) și (b).

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
privind actele delegate în conformitate cu
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 482
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 14
Directiva 2009/65/CE
Articolul 78 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice, 
supuse spre aprobare Comisiei, pentru a 
stabili condițiile de aplicare a măsurilor de 
punere în aplicare adoptate de Comisie 

(8) În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
actelor delegate adoptate de Comisie în 
conformitate cu alineatul (7) privind 
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privind informațiile menționate la 
alineatul (3).

informațiile menționate la alineatul (3).

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura
privind actele de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 290 din tratat.

Or. en

Amendamentul 483
Derk Jan Eppink

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 16
Directiva 2009/65/CE
Articolul 95 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea garantării aplicării uniforme 
a articolului 93, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare 
referitoare la:

(2) În vederea garantării aplicării uniforme 
a articolului 93, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a specifica:

(a) forma și conținutul modelului standard 
de scrisoare de notificare care urmează a fi 
utilizat de un OPCVM în scopul notificării 
menționate la articolul (93) alineatul (1), 
inclusiv o indicație privind documentele la 
care se referă traducerile;

(a) forma și conținutul modelului standard 
de scrisoare de notificare care urmează a fi 
utilizat de un OPCVM în scopul notificării 
menționate la articolul (93) alineatul (1), 
inclusiv o indicație privind documentele la 
care se referă traducerile;

(b) forma și conținutul modelului standard 
de atestare care urmează a fi utilizat de 
autoritățile competente ale statului 
membru, menționată la articolul 93 
alineatul (3);

(b) forma și conținutul modelului standard 
de atestare care urmează a fi utilizat de 
autoritățile competente ale statului 
membru, menționată la articolul 93 
alineatul (3);

(c) procedura de schimb de informații și 
utilizarea comunicării pe cale electronică 
între autoritățile competente în scopul 
notificării conform dispozițiilor de la 
articolul 93.

(c) procedura de schimb de informații și 
utilizarea comunicării pe cale electronică 
între autoritățile competente în scopul 
notificării conform dispozițiilor de la 
articolul 93.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
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paragraf în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

paragraf în conformitate cu procedura
privind actele delegate în conformitate cu
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 20e (nou)
Directiva 2009/65/CE
Articolul 112b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20e. După articolul 112a se introduce 
următorul articol:

„Articolul 112b
Obiecții cu privire la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
în termen de patru luni de la data 
înștiințării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă este prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu prezintă, 
până la expirarea acestui termen, obiecții 
față de actul delegat, acesta intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
cu privire la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare.
(3) Pentru a accelera adoptarea de acte 
delegate, atunci când este necesar, 
Parlamentul European și Consiliul, în 
conformitate cu o procedură de exprimare 
timpurie a lipsei de obiecțiuni și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, pot 
decide să reducă perioada de patru luni 
menționată la alineatul (1) în urma unei 
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cereri din partea Comisiei.”

Or. en


