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Amendamentul 305
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a 
reușit să garanteze faptul că un participant 
la piețele financiare îndeplinește cerințele 
prevăzute de respectiva legislație, 
Autoritatea are competențele stabilite la 
alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului 
articol. 

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat sau a aplicat actele juridice cu 
caracter obligatoriu și legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) într-
un mod care pare a fi o încălcare a 
legislației Uniunii Europene, mai precis 
nu a reușit să garanteze faptul că un 
participant la piețele financiare 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
respectiva legislație, Autoritatea are 
competențele stabilite la alineatele (2), (3) 
și (6) ale prezentului articol. 

Or. en

Amendamentul 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a 
reușit să garanteze faptul că un participant 
la piețele financiare îndeplinește cerințele 
prevăzute de respectiva legislație, 
Autoritatea are competențele stabilite la 
alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului 
articol. 

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) într-un mod care 
pare a fi o încălcare a legislației Uniunii 
Europene, mai precis nu a reușit să 
garanteze faptul că un participant la piețele 
financiare îndeplinește cerințele prevăzute 
de respectiva legislație, Autoritatea are 
competențele stabilite la alineatele (2), (3) 
și (6) ale prezentului articol. 

Or. en
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Amendamentul 307
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a 
reușit să garanteze faptul că un participant 
la piețele financiare îndeplinește cerințele 
prevăzute de respectiva legislație, 
Autoritatea are competențele stabilite la 
alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului 
articol. 

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), inclusiv 
standardele tehnice adoptate în 
conformitate cu articolul 7, mai precis nu 
a reușit să garanteze faptul că un 
participant la piețele financiare 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
respectiva legislație, Autoritatea are 
competențele stabilite la alineatele (2), (3) 
și (6) ale prezentului articol. 

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o aplicare consecventă a standardelor tehnice, Autoritatea ar trebui să aibă 
dreptul de a investiga orice încălcare potențială a aplicării acestora.

Amendamentul 308
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot menține diferențe 
în transpunerea legislației Uniunii la 
nivel național doar dacă acestea 
corespund unor riscuri specifice. Statele 
membre asigură că aceste diferențe sunt 
justificate și comunică Comisiei cerințele 
lor naționale specifice, precum și motivele 
menținerii acestora.
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Or. en

Amendamentul 309
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Participanții la piețele financiare pot 
comunica Comisiei diferențele existente 
în transpunerea la nivel național sau 
presupusa aplicare incorectă a legislației 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 310
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Comisiei sau din 
proprie inițiativă și după ce a informat 
autoritatea competentă vizată, Autoritatea 
poate cerceta presupusa aplicare incorectă
a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente,  a Comisiei, a
Parlamentului European, a Consiliului 
sau a Grupului părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor
sau din proprie inițiativă și după ce a 
informat autoritatea competentă vizată, 
Autoritatea poate cerceta presupusa 
încălcare sau neaplicare  a dreptului 
Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 311
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat 
legislației comunitare, Comisia, după ce a 
fost informată de Autoritate sau din 
proprie inițiativă, poate lua o decizie prin 
care să îi ceară autorității competente să 
ia măsurile necesare pentru a respecta 
dreptul comunitar.

(4) Dacă, în termen de zece zile lucrătoare
de la primirea recomandării Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat 
legislației Uniunii, Autoritatea ia o decizie 
prin care stabilește aplicarea corectă a 
legislației investigate de Autoritate.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții echitabile de concurență și pentru a oferi certitudine juridică 
aplicării cadrului unic de reglementare UE privind supravegherea, Autoritatea ar trebui să 
poată remedia orice încălcare potențială a legislației Uniunii Europene. În plus, 
amendamentele propuse ar evita orice intervenție inutilă a Comisiei, având în vedere faptul 
că acestea nu modifică procedura menționată la alineatele (1), (2) și (3), care permite 
autorităților naționale să pună capăt încălcării prin respectarea recomandărilor AEVMP în 
termen de o lună.

Amendamentul 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat 
legislației comunitare, Comisia, după ce a 
fost informată de Autoritate sau din proprie 
inițiativă, poate lua o decizie prin care să îi 
ceară autorității competente să ia măsurile 
necesare pentru a respecta dreptul 

(4) Dacă, în termen de 20 de zile lucătoare
de la primirea recomandării Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat 
legislației Uniunii, Comisia, după ce a fost 
informată de Autoritate sau din proprie 
inițiativă, poate emite un aviz formal prin 
care să îi ceară autorității competente să ia 
măsurile necesare pentru a respecta dreptul 
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comunitar. Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 313
Marta Andreasen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat 
legislației comunitare, Comisia, după ce a 
fost informată de Autoritate sau din 
proprie inițiativă, poate lua o decizie prin 
care să îi ceară autorității competente să ia 
măsurile necesare pentru a respecta dreptul 
comunitar.

(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorității , 
autoritatea națională competentă nu s-a 
conformat legislației Uniunii, Autoritatea
poate lua o decizie prin care să îi ceară 
autorității naționale competente să ia 
măsurile necesare pentru a respecta dreptul 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Autoritatea de supraveghere ar trebui să comunice direct cu autoritatea naționlă competentă 
în domeniul său de competență.

Amendamentul 314
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să ia această decizie în 
termen de cel mult trei luni de la adoptarea 
recomandării. Comisia poate prelungi 
această perioadă cu o lună.

Autoritatea trebuie să ia această decizie în 
termen de cel mult o lună de la adoptarea 
recomandării. 

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura condiții echitabile de concurență și pentru a oferi certitudine juridică 
aplicării cadrului unic de reglementare UE privind supravegherea, Autoritatea ar trebui să 
poată rezolva orice încălcare potențială a legislației Uniunii Europene. În plus, 
amendamentele propuse ar evita orice intervenție inutilă a Comisiei, având în vedere faptul 
că acestea nu modifică procedura menționată la alineatele (1), (2) și (3), care permite 
autorităților naționale să pună capăt încălcării prin respectarea recomandărilor AEVMP în 
termen de o lună.

Amendamentul 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să ia această decizie în 
termen de cel mult trei luni de la adoptarea 
recomandării. Comisia poate prelungi 
această perioadă cu o lună.

Comisia trebuie să ia această decizie în 
termen de cel mult o lună de la adoptarea 
recomandării. Comisia poate prelungi 
această perioadă cu o lună.

Or. en

Amendamentul 316
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că dreptul destinatarilor 
deciziei de a se exprima este respectat.

Autoritatea se asigură că dreptul 
destinatarilor deciziei de a se exprima este 
respectat.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții echitabile de concurență și pentru a oferi certitudine juridică 
aplicării cadrului unic de reglementare UE privind supravegherea, Autoritatea ar trebui să 
poată rezolva orice încălcare potențială a legislației Uniunii Europene. În plus, 
amendamentele propuse ar evita orice intervenție inutilă a Comisiei, având în vedere faptul 
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că acestea nu modifică procedura menționată la alineatele (1), (2) și (3), care permite 
autorităților naționale să pună capăt încălcării prin respectarea recomandărilor AEVMP în 
termen de o lună.

Amendamentul 317
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea și autoritățile competente 
trebuie să-i transmită Comisiei toate 
informațiile necesare.

Autoritățile competente trebuie să-i 
transmită Autorității toate informațiile 
necesare pentru a evita probleme morale 
periculoase. 

Or. en

Amendamentul 318
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea și autoritățile competente 
trebuie să-i transmită Comisiei toate 
informațiile necesare. 

Autoritățile competente trebuie să-i 
transmită Autorității toate informațiile 
necesare. 

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții echitabile de concurență și pentru a oferi certitudine juridică 
aplicării cadrului unic de reglementare UE privind supravegherea, Autoritatea ar trebui să 
poată rezolva orice încălcare potențială a legislației Uniunii Europene. În plus, 
amendamentele propuse ar evita orice intervenție inutilă a Comisiei, având în vedere faptul 
că acestea nu modifică procedura menționată la alineatele (1), (2) și (3), care permite 
autorităților naționale să pună capăt încălcării prin respectarea recomandărilor AEVMP în 
termen de o lună.
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Amendamentul 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menționate la alineatul 
(4), autoritatea competentă informează 
Comisia și Autoritatea cu privire la 
măsurile pe care le-a întreprins sau pe care 
are intenția să le întreprindă pentru a pune 
în aplicare decizia Comisiei.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menționate la alineatul 
(4), autoritatea competentă informează 
Comisia și Autoritatea cu privire la 
măsurile pe care le-a întreprins sau pe care 
are intenția să le întreprindă pentru a pune 
în aplicare avizul formal al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 320
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menționate la alineatul 
(4), autoritatea competentă informează 
Comisia și Autoritatea cu privire la 
măsurile pe care le-a întreprins sau pe care 
are intenția să le întreprindă pentru a pune 
în aplicare decizia Comisiei.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menționate la alineatul 
(4), autoritatea competentă informează 
Comisia și Autoritatea cu privire la 
măsurile pe care le-a întreprins sau pe care 
are intenția să le întreprindă pentru a pune 
în aplicare decizia Autorității.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții echitabile de concurență și pentru a oferi certitudine juridică 
aplicării cadrului unic de reglementare UE privind supravegherea, Autoritatea ar trebui să 
poată rezolva orice încălcare potențială a legislației Uniunii Europene.
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Amendamentul 321
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia 
menționată la alineatul (4) din prezentul 
articol în termenul menționat la același 
alineat și când este necesară remedierea 
promptă a nerespectării de către 
autoritatea competentă în vederea 
menținerii sau restabilirii condițiilor 
neutre de concurență de pe piață sau în 
vederea garantării bunei funcționări și a 
integrității sistemului financiar, 
Autoritatea poate, în cazul în care 
cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
participanților la piețele financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unui 
participant la piețele financiare prin care 
să-i impună acestuia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul dreptului comunitar, 
inclusiv încetarea oricărei activități.

eliminat

Or. en

Amendamentul 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă avizul formal 
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menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
participanților la piețele financiare, adopta 
o decizie individuală adresată unui 
participant la piețele financiare prin care 
să-i impună acestuia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul dreptului comunitar, 
inclusiv încetarea oricărei activități.

menționat la alineatul (4) în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
participanților la piețele financiare, adopta 
o decizie individuală adresată unui 
participant la piețele financiare prin care 
să-i impună acestuia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv 
încetarea oricărei activități.

Or. en

Amendamentul 323
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia menționată 
la alineatul (4) din prezentul articol în 
termenul menționat la același alineat și 
când este necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea adoptă, în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), o decizie 
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participanților la piețele financiare,
adopta o decizie individuală adresată unui 
participant la piețele financiare prin care 
să-i impună acestuia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul dreptului comunitar, 
inclusiv încetarea oricărei activități.

individuală adresată unui participant la 
piețele financiare prin care să-i impună 
acestuia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
dreptului Uniunii, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

Or. en

Justificare

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Amendamentul 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia autorității trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4). 

Decizia autorității trebuie să fie conformă 
cu avizul formal emis de Comisie în 
temeiul alineatului (4). 

Or. en

Amendamentul 325
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia autorității trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată de Comisie în temeiul 

Decizia autorității trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată în temeiul alineatului 
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alineatului (4). (4). 

Or. en

Justificare

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Amendamentul 326
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate cheltuielile legale sau judiciare 
aferente procedurii descrise mai sus ar 
trebui suportate de Comisie, în numele 
Autorității.

Or. en

Amendamentul 327
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile adoptate în temeiul alineatului 
(6) se aplică, dacă este cazul, tuturor 
instituțiilor financiare relevante care sunt 
active în jurisdicția care nu respectă 
legislația.

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura condiții echitabile de concurență, în cazurile în care Autoritatea adoptă o 
decizie individuală adresată unei instituții financiare, o astfel de decizie ar trebui să se 
aplice, de asemenea, tuturor celorlați participanți la piață, naționali și transfrontalieri, care 
își desfășoară activitatea în statul membru respectiv. Principiul „respectă sau explică” ar 
trebui să se aplice măsurilor luate de autoritatea competentă pentru a monitoriza deciziile 
Autorității și nu doar pentru a fi „compatibilă” cu acele decizii.

Amendamentul 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (4) 
sau (6) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

În cazul în care se iau măsuri în legătură 
cu chestiunile care fac obiectul unui aviz 
formal în temeiul alineatului (4) sau (6), 
autoritățile competente respectă avizul 
formal sau decizia, după caz.

Or. en

Amendamentul 329
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (4) 
sau (6) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

În cazul în care se iau măsuri în legătură 
cu chestiunile care fac obiectul deciziei în 
temeiul alineatului (4) sau (6), autoritățile 
competente respectă o astfel de decizie.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții echitabile de concurență, în cazurile în care Autoritatea adoptă o 
decizie individuală adresată unei instituții financiare, o astfel de decizie ar trebui să se 
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aplice, de asemenea, tuturor celorlați participanți la piață, naționali și transfrontalieri, care 
își desfășoară activitatea în statul membru respectiv. Principiul „respectă sau explică” ar 
trebui să se aplice măsurilor luate de autoritatea competentă pentru a monitoriza deciziile 
Autorității și nu doar pentru a fi „compatibilă” cu acele decizii.

Amendamentul 330
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În raportul său anual, Autoritatea 
include autoritățile naționale și 
participanții la piața financiară care nu 
au respectat deciziile menționate la 
alineatele (4) și (6).

Or. en

Amendamentul 331
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (6) se aplică tuturor 
instituțiilor financiare relevante care sunt 
active în jurisdicția care nu respectă 
legislația.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții echitabile de concurență, în cazurile în care Autoritatea adoptă o 
decizie individuală adresată unei instituții financiare cu privire la aplicarea consecventă a 
normelor, o astfel de decizie ar trebui să se aplice, de asemenea, tuturor celorlați participanți 
la piață, naționali și transfrontalieri, care își desfășoară activitatea în statul membru 
respectiv.
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Amendamentul 332
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Măsuri în situații de urgență

(1) În cazul unor evoluții negative care 
pot periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei 
situații de urgență în sensul prezentului 
regulament.
(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistem financiar sau a unei părți a 
acestuia, prin garantarea faptului că 
participanții la piețele financiare și 
autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.
(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia Autorității 
menționată la alineatul (2) în termenul 
prevăzut, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
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prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
participanților la piețele financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unui 
participant la piețele financiare prin care 
să-i impună acestuia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul respectivei legislații, 
inclusiv încetarea oricărei activități.
(4) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (3) prevalează asupra oricărei 
decizii adoptate anterior de autoritățile 
competente cu privire la aceeași 
chestiune.
Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) 
sau (3) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

Or. en

Amendamentul 333
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii Europene, Consiliul, în urma 
unor consultări corespunzătoare cu 
Comisia, CERS, și acolo unde este cazul, 
Autoritățile europene de supraveghere, 
poate adopta o decizie adresată Autorității, 
prin care să se stabilească existența unei 
situații de urgență în sensul prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii Europene, Consiliul, din proprie 
inițiativă sau în urma unei cereri adresate 
de către Autoritate, Comisia sau CERS 
poate adopta o decizie adresată Autorității, 
prin care să se stabilească existența unei 
situații de urgență în sensul prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 335
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul
Uniunii Europene, CERS, din proprie 
inițiativă sau în urma unei cereri adresate 
de către Autoritate, Consiliu, Parlamentul 
European sau Comisie, poate emite un 
avertisment prin care declară existența 
unei situații de urgență. Acest avertisment 
permite Autorității, fără alte cerințe, să 
adopte deciziile individuale menționate la 
alineatul (3).
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Or. en

Justificare

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Amendamentul 336
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii Europene, CERS, din proprie 
inițiativă sau în urma unei cereri adresate 
de către Autoritate, Parlamentul European 
sau un stat membru, poate adopta o 
decizie adresată Autorității, prin care să se 
stabilească existența unei situații de 
urgență în sensul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 337
Marta Andreasen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
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stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii Europene, CERS poate adopta o 
decizie adresată Autorității, prin care să se 
stabilească existența unei situații de 
urgență în sensul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

CERS ar trebui să aibă libertatea de a acționa prompt în caz de urgență.

Amendamentul 338
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii Europene, Comisia sau 
președintele Autorității, din proprie 
inițiativă sau în urma unei cereri adresate 
de către Consiliu sau CERS, Parlamentul 
European sau grupul părților interesate
poate adopta o decizie prin care să se 
stabilească existența unei situații de 
urgență în sensul prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 339
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii, Comisia, în urma unei 
recomandări a CERS, poate adopta o 
decizie adresată Autorității, prin care să se 
stabilească existența unei situații de 
urgență în sensul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

CERS este organismul cel mai în măsură să declare existența unei situații de urgență. Cu 
toate acestea, deoarece evaluarea existenței unei situații de urgență necesită un grad înalt de 
competență discreționară, pentru a respecta tratatul este necesar ca entitatea juridică care ia 
decizia finală să fie Comisia și ca acesteia să i se confere un grad de competență 
discreționară asupra hotărârii de a lua sau nu acea decizie. Conform tratatului, pentru a 
putea obține competențele suplimentare care îi sunt conferite prin restul dispozițiilor de la 
articolul 10, este necesar, de asemenea, ca Autoritatea să fie împuternicită printr-o decizie a 
Comisiei.

Amendamentul 340
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Concluzia CERS face obiectul unui 
schimb ulterior de opinii între 
Președintele CERS, Parlamentul 
European și comisarul competent și intră 
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în vigoare cât de curând posibil.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura supravegherea democratică a acestui proces, CERS și Comisia trebuie să 
explice Parlamentului motivele pentru care au considerat necesar să declare o stare de 
urgență.

Amendamentul 341
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) De îndată ce emite un avertisment, 
Consiliul transmite acest avertisment 
simultan Parlamentului European, 
CERS, Comisiei și Autorității europene de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 342
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 

(2) Atunci când CERS a emis un 
avertisment în temeiul alineatului (1), sau 
atunci când Comisia sau Consiliul, din 
proprie inițiativă sau în urma unei cereri 
adresate de către Autoritate, Parlamentul 
European, sau un stat membru, adoptă o 
decizie prin care stabilește existența unor 
circumstanțe similare sau justificate în 
care este necesară acțiunea coordonată a 
autorităților naționale pentru a reacționa 
la evoluții negative care pot periclita grav 
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garantarea faptului că participanții la 
piețele financiare și autoritățile competente 
îndeplinesc cerințele prevăzute în 
respectiva legislație.

buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea, în totalitate 
sau în parte, a sistemului financiar din 
Uniunea Europeană, Autoritatea poate 
adopta decizii individuale, fără alte 
cerințe, în conformitate cu legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a elimina orice riscuri care ar putea 
pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituțiile financiare și 
autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en

Amendamentul 343
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că participanții la 
piețele financiare și autoritățile competente 
îndeplinesc cerințele prevăzute în 
respectiva legislație.

(2) Atunci când CERS consideră că 
acțiunea coordonată a autorităților 
naționale este necesară pentru a reacționa 
la evoluții negative care ar putea pune în 
pericol buna funcționare și integritatea 
piețelor financiare sau stabilitatea 
întregului sistem financiar sau a unei părți 
a acestuia, Autoritatea adoptă decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a aborda 
orice astfel de evoluții, prin garantarea 
faptului că participanții la piețele financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en
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Justificare

Crearea unei piețe unice a UE pentru servicii financiare impune acțiuni coordonate pentru a 
face față situațiilor potențiale de urgență, dat fiind că o criză apărută într-un stat membru se 
poate răspândi rapid și în afara granițelor sale. De aceea, este necesar să se clarifice faptul 
că posibilitatea ca Autoritatea să ia decizii aplicabile în mod direct autorităților naționale 
competente intră în rolul Autorității de mediator și coordonator de măsuri naționale.

Amendamentul 344
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că participanții la 
piețele financiare și autoritățile competente 
îndeplinesc cerințele prevăzute în 
respectiva legislație.

(2) Atunci când se declară existența unei 
situații de urgență în temeiul alineatului 
(1), Autoritatea adoptă decizii individuale 
necesare pentru a se asigura că 
autoritățile competente iau măsurile 
necesare, acordând atenție specială 
impactului respectiv asupra bugetului 
statelor membre și  în conformitate cu 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) pentru a elimina orice riscuri care ar 
putea pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia, prin garantarea 
faptului că participanții la piețele financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en

Amendamentul 345
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o (2) Atunci când se declară existența unei 
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decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că participanții la 
piețele financiare și autoritățile competente 
îndeplinesc cerințele prevăzute în 
respectiva legislație.

situații de urgență în temeiul alineatului 
(1), Autoritatea poate adopta decizii 
adresate autorităților competente din 
statele membre, cerându-le acestora să ia 
măsurile necesare în conformitate cu 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) pentru a elimina orice riscuri care ar 
putea pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituțiile financiare și 
autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en

Amendamentul 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că participanții la 
piețele financiare și autoritățile competente 
îndeplinesc cerințele prevăzute în 
respectiva legislație.

(2) Atunci când se declară existența unei 
situații de urgență în temeiul alineatului 
(1), Autoritatea poate adopta decizii 
adresate autorităților competente din 
statele membre, cerându-le acestora să ia 
măsurile necesare în conformitate cu 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) pentru a elimina orice riscuri care ar 
putea pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituțiile financiare și 
autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en
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Amendamentul 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că participanții la 
piețele financiare și autoritățile competente 
îndeplinesc cerințele prevăzute în 
respectiva legislație.

(2) Atunci când CERS a adoptat o decizie 
în temeiul alineatului (1), Autoritatea poate 
adopta decizii individuale cerându-le 
autorităților competente să ia măsurile 
necesare în conformitate cu prezentul 
regulament și cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin
garantarea faptului că participanții la 
piețele financiare și autoritățile competente 
îndeplinesc cerințele prevăzute în 
respectiva legislație.

Or. en

Amendamentul 348
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unor evoluții negative care 
pot periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii Europene, autoritatea facilitează 
în mod activ și, atunci când consideră că 
este necesar, coordonează eventualele 
măsuri luate de către autoritățile 
naționale de supraveghere competente 
relevante.



PE439.919v01-00 28/91 AM\809369RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unor evoluții negative care 
pot periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii Europene, autoritatea facilitează 
în mod activ și, atunci când consideră că 
este necesar, coordonează eventualele 
măsuri luate de către autoritățile 
naționale de supraveghere competente 
relevante.

Or. en

Amendamentul 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Consiliul revizuiește decizia în 
temeiul alineatului (1) la intervale 
corespunzătoare, cel puțin o dată pe lună, 
și declară întreruperea situației de 
urgență imediat ce se impune acest lucru.

Or. en
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Amendamentul 351
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Consiliul revizuiește decizia în 
temeiul alineatului (1) la intervale 
corespunzătoare, cel puțin o dată pe lună, 
și declară întreruperea situației de 
urgență imediat ce se impune acest lucru.

Or. en

Amendamentul 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia Autorității 
menționată la alineatul (2) în termenul 
prevăzut, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
participanților la piețele financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unui 
participant la piețele financiare prin care 
să-i impună acestuia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul respectivei legislații, 
inclusiv încetarea oricărei activități.

eliminat

Or. en



PE439.919v01-00 30/91 AM\809369RO.doc

RO

Amendamentul 353
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității menționată 
la alineatul (2) în termenul prevăzut, 
Autoritatea poate, în cazul în care 
cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
participanților la piețele financiare,
adopta o decizie individuală adresată unui 
participant la piețele financiare prin care 
să-i impună acestuia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul respectivei legislații, 
inclusiv încetarea oricărei activități.

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
conferite Comisiei în temeiul articolului 
258 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia Autorității 
menționată la alineatul (2) în termenul 
prevăzut, Autoritatea adoptă, în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul respectivei 
legislații, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

Or. en

Justificare

Pentru stabilitatea pieței unice UE, sfera deciziilor individuale direct aplicabile instituțiilor 
financiare în caz de situații de urgență nu ar trebui restricționată.

Amendamentul 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (3) prevalează asupra oricărei 
decizii adoptate anterior de autoritățile
competente cu privire la aceeași 
chestiune.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) 
sau (3) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 356
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) 
sau (3) trebuie să fie compatibilă cu
respectivele decizii.

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) 
sau (3) trebuie să respecte respectivele 
decizii. Nerespectarea se justifică în mod 
corespunzător în scris de către autoritățile 
competente în fața CERS și a Autorității.

Or. en

Justificare

Principiul „respectă sau explică” ar oferi un stimulent pentru ca autoritățile naționale 
competente să respecte deciziile Autorității care au ca obiectiv rezolvarea unor potențiale 
situații de urgență.
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Amendamentul 357
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care CERS a adoptat 
decizia în temeiul alineatului (1), CERS 
revizuiește această decizie la intervale 
regulate și în urma unei cereri din partea 
Autorității, Parlamentului, Consiliului 
sau Comisiei și declară întreruperea 
situației de urgență imediat ce se impune 
acest lucru.  

Or. en

Justificare

Situația de urgență, așa cum este definită la articolul 10, ar trebui să fie monitorizată 
îndeaproape.  În plus, CERS ar trebui să poată declara întreruperea situației de urgență.  

Amendamentul 358
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia poate revoca decizia sa în 
temeiul alineatului (1) în urma unei 
recomandări din partea Comitetului 
european pentru riscuri sistemice sau la 
solicitarea Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

CERS este organismul cel mai în măsură să declare întreruperea unei situații de urgență. Ar 
trebui ca Parlamentul și Consiliul să poată solicita întreruperea unei situații de urgență. Cu 
toate acestea, deoarece evaluarea întreruperii unei situații de urgență necesită un grad înalt 
de competență discreționară, conform tratatului este necesar ca entitatea juridică care 
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revocă decizia să fie Comisia și ca acesteia să i se confere un grad de competență 
discreționară asupra hotărârii de a lua sau nu acea decizie.

Amendamentul 359
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) CERS revizuiește decizia în mod 
periodic și la cererea AES, a CERS sau a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Se propune ca inițiativa de a determina existența unei situații de urgență să vină și din partea 
AES. 

Amendamentul 360
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
În cazul în care caracterul urgent al unei 
situații impune măsuri imediate, fără a 
putea aștepta decizia CERS, Autoritatea 
poate adopta decizii care sunt aplicabile 
în mod general și direct participanților la 
piețele financiare. Aceste măsuri de 
urgență sunt comunicate imediat către 
CERS. Dacă CERS nu confirmă situația 
de urgență într-un termen de 15 zile, 
măsurile expiră.

Or. en
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Justificare

Există cazuri în care măsurile trebuie să fie luate într-un interval foarte scurt de timp, când 
ar fi dificil să se aștepte desfășurarea întregii proceduri decizionale a CERS. De aceea, ar 
trebui să i se permită AES să ia decizii de urgență, în condițiile în care acestea sunt 
comunicate imediat către CERS, nu sunt valabile mai mult de două săptămâni sau după ce 
statutul de situație de urgență a fost confirmat de către CERS. 

Amendamentul 361
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 
uneia sau mai multor autorități competente 
în cauză, poate sprijini autoritățile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru și nu conferă 
responsabilitatea finală 
supraveghetorului grupului, Autoritatea, 
din proprie inițiativă sau la cererea uneia 
sau mai multor autorități competente în 
cauză, poate prelua prelua inițiativa în 
sprijinirea autorităților în efortul acestora 
de a ajunge la un acord, în conformitate cu 
procedura stabilită la alineatul (2).

Or. en

Justificare

În cazul în care legislația sectorială conferă responsabilitatea finală unui supraveghetor de 
grup, este important să se clarifice faptul că aceasta are întâietate în fața competențelor AES. 
În alte condiții, s-ar crea confuzie privind ierarhia în cazul legislației sectoriale și al 
competențele AES, care derivă în cele din urmă din legislația sectorială.
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Amendamentul 362
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 
uneia sau mai multor autorități competente 
în cauză, poate sprijini autoritățile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, din proprie 
inițiativă sau la cererea uneia sau mai 
multor autorități competente în cauză, 
preia inițiativa în sprijinirea autorităților 
în efortul acestora de a ajunge la un acord 
cu privire la interesele naționale, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatele (2)-(4).

Or. en

Amendamentul 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 
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uneia sau mai multor autorități competente 
în cauză, poate sprijini autoritățile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

uneia sau mai multor autorități competente 
în cauză, poate prelua inițiativa în 
sprijinirea autorităților în efortul acestora 
de a ajunge la un acord, în conformitate cu 
procedura stabilită la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 
uneia sau mai multor autorități competente 
în cauză, poate sprijini autoritățile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în cazurile 
specificate în legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), Autoritatea, la 
cererea uneia sau mai multor autorități 
competente în cauză, poate sprijini 
autoritățile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 
uneia sau mai multor autorități competente 
în cauză, poate sprijini autoritățile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii indicate 
în legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2), Autoritatea, la cererea uneia 
sau mai multor autorități competente în 
cauză, poate sprijini autoritățile în efortul 
acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Amendamentul 366
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 
reușit să ajungă la un acord, Autoritatea 
poate lua o decizie cerându-le acestora, în 
vederea soluționării problemei, să adopte 
anumite măsuri sau să se abțină de la a 
acționa, în conformitate cu legislația
comunitară. 

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 
reușit să ajungă la un acord, Autoritatea 
poate lua o decizie cerându-le acestora, în 
vederea soluționării problemei, să adopte 
anumite măsuri sau să se abțină de la a 
acționa, cu efecte juridice obligatorii 
pentru autoritățile competente în cauză, în 
scopul asigurării respectării legislației 
Uniunii Europene. 

Or. en

Justificare

Pentru a asigura supravegherea eficientă și eficace și certitudinea juridică, precum și pentru 
a promova încrederea în cadrul comunității de supraveghere, deciziile Autorității de a soluția 
dezacorduri ar trebui să fie obligatorii pentru destinatarii în cauză. Cadrul legal UE nu 
permite acordarea de competențe discreționare Autorității. Competența Autorității de a 
soluționa dezacorduri cu privire la chestiuni de supraveghere nu poate fi, astfel, „în 
conformitate cu” legislația comunitară. Această competență de a soluționa dezacorduri ar 
trebui mai curând să vizeze asigurarea respectării legislației UE. 

Amendamentul 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 
reușit să ajungă la un acord, Autoritatea 
poate lua o decizie cerându-le acestora, în 
vederea soluționării problemei, să adopte 
anumite măsuri sau să se abțină de la a 
acționa, în conformitate cu legislația

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 
reușit să ajungă la un acord, Autoritatea 
poate lua o decizie cerându-le acestora, în 
vederea soluționării problemei, să adopte 
anumite măsuri sau să se abțină de la a 
acționa, în scopul asigurării respectării 
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comunitară. legislației Uniunii Europene. 

Or. en

Amendamentul 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (3) prevalează asupra oricăror 
decizii adoptate anterior de autoritățile de 
supraveghere naționale cu privire la 
aceeași chestiune.

Or. en

Amendamentul 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia 
Autorității, nereușind astfel să garanteze 
faptul că un participant la piețele 
financiare respectă cerințele care îi sunt 
direct aplicabile în temeiul legislației 
menționate la articolul 1 alineatul (2), 
Autoritatea poate adopta o decizie 
individuală adresată unui participant la 
piețele financiare prin care să-i impună 
acestuia să ia măsurile necesare pentru a 
se conforma obligațiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 
oricărei activități. 

eliminat
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Or. en

Amendamentul 370
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea contribuie la promovarea
funcționării eficiente și consecvente a 
colegiilor autorităților de supraveghere și la 
favorizarea coerenței aplicării legislației 
comunitare de către toate colegiile.

(1) Sistemul colegiilor de supraveghere 
poate fi aplicat participanților-cheie la 
piața financiară, în condițiile definite de 
legislația Uniunii. Acolo unde este cazul, 
Autoritatea contribuie la promovarea 
funcționării eficiente și consecvente a 
colegiilor autorităților de supraveghere și la 
controlul coerenței aplicării legislației 
Uniunii de către toate colegiile.

Or. en

Amendamentul 371
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea contribuie la promovarea 
funcționării eficiente și consecvente a 
colegiilor autorităților de supraveghere și la 
favorizarea coerenței aplicării legislației 
comunitare de către toate colegiile.

(1) Autoritatea contribuie la promovarea și 
monitorizarea funcționării eficiente, 
eficace și consecvente a colegiilor 
autorităților de supraveghere menționate în 
Directivele 2006/49/CE și 2009/111/CE și 
la favorizarea coerenței aplicării legislației 
Uniunii de către toate colegiile.

Or. en

Justificare

Mandatul Autorității este de a promova consistența și convergența practicilor de 
supraveghere în cadrul colegiilor de supraveghere, precum și funcționarea operațională a 
colegiilor de supraveghere pe teritoriul UE, pentru a asigura condiții echitabile de 
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concurență pentru instituțiile financiare transfrontaliere. De asemenea, rolul acesteia este de 
a monitoriza funcționarea colegiilor pentru a identifica inconsecvențele. De aceea, ar trebui 
să fie clar faptul că Autoritatea ar trebui să elaboreze standarde tehnice, orientări și 
recomandări, după caz, drept instrumente relevante pentru îndeplinirea mandatului său.

Amendamentul 372
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea emite orientări și recomandări 
adoptate în temeiul articolelor 7 și 8 în 
vederea armonizării activităților de 
supraveghere și a bunelor practici 
adoptate de colegiile autorităților de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Mandatul Autorității este de a promova consistența și convergența practicilor de 
supraveghere în cadrul colegiilor de supraveghere, precum și funcționarea operațională a 
colegiilor de supraveghere pe teritoriul UE, pentru a asigura condiții echitabile de 
concurență pentru instituțiile financiare transfrontaliere. De asemenea, rolul acesteia este de 
a monitoriza funcționarea colegiilor pentru a identifica inconsecvențele. De aceea, ar trebui 
să fie clar faptul că Autoritatea ar trebui să elaboreze standarde tehnice, orientări și 
recomandări, după caz, drept instrumente relevante pentru îndeplinirea mandatului său.

Amendamentul 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea participă în calitate de 
observator la colegiile autorităților de 
supraveghere după cum consideră că acest 
lucru este necesar. În ceea ce privește 

(2) Autoritatea participă în calitate de 
observator la colegiile autorităților de 
supraveghere după cum consideră că acest 
lucru este necesar pentru interesul 
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această participare, Autoritatea este 
considerată drept „autoritate competentă” 
în sensul legislației relevante și trebuie să 
primească, la cerere, toate informațiile 
necesare schimbate între membrii 
colegiului. 

european. În ceea ce privește această 
participare, Autoritatea este considerată 
drept „autoritate competentă” în sensul 
legislației relevante și trebuie să primească, 
la cerere, toate informațiile necesare 
schimbate între membrii colegiului. 

Or. en

Amendamentul 374
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea participă în calitate de 
observator la colegiile autorităților de 
supraveghere după cum consideră că acest 
lucru este necesar. În ceea ce privește 
această participare, Autoritatea este 
considerată drept „autoritate competentă” 
în sensul legislației relevante și trebuie să 
primească, la cerere, toate informațiile 
necesare schimbate între membrii 
colegiului. 

(2) Autoritatea participă în calitate de 
observator la colegiile autorităților de 
supraveghere după cum consideră că acest 
lucru este necesar. În ceea ce privește 
această participare, Autoritatea este 
considerată drept „autoritate competentă” 
în sensul legislației relevante și trebuie să 
primească toate informațiile necesare 
schimbate între membrii colegiului. 

Or. en

Amendamentul 375
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un rol de mediere, obligatoriu din 
punct de vedere juridic, ar trebui să 
permită Autorității să rezolve 
dezacordurile dintre autoritățile naționale 
de supraveghere pe baza procedurii 
instituite la articolul 11. În cazul în care 
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nu se poate ajunge la un acord între 
autoritățile de supraveghere ale unei 
instituții transfrontaliere, Autoritatea ar 
trebui să aibă competența de a adopta 
decizii în materie de supraveghere care să 
fie direct aplicabile instituției în cauză.

Or. en

Amendamentul 376
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un rol de mediere, obligatoriu din 
punct de vedere juridic, ar trebui să 
permită noilor autorități să rezolve 
dezacordurile dintre autoritățile naționale 
competente pe baza procedurii instituite la 
articolul 11.

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să poată rezolva un dezacord (aflat în desfășurare) dintre două 
autoritățile supraveghere pe baza procedurii instituite la articolul 11. 

Amendamentul 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea poate emite standarde 
tehnice, orientări și recomandări adoptate 
în temeiul articolelor 7 și 8 în vederea 
armonizării activităților de supraveghere 
și a bunelor practici adoptate de colegiile 
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autorităților de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Evoluția Autorității

Autoritatea evoluează în conformitate cu 
cele mai bune practici recunoscute la 
nivel european și internațional. O cale de 
urmat ar putea fi instituirea unui nou 
nivel de supraveghere directă de către 
Autoritate. Pentru a evita distorsiunile 
internaționale și a consolida sistemul 
european de supraveghere financiară, 
introducerea  supravegherii directe ar 
trebui evaluată atent și examinată pentru 
a adăuga valoare procesului de 
supraveghere a marilor instituții 
financiare, dintre care multe au un 
caracter global și desfășoară activități în 
UE.  Acest lucru se aplică în special 
acelor mari instituții financiare care 
desfășoară activități bancare pentru 
persoane juridice sau alte activități care 
ar putea prezenta un risc sistemic pentru 
piața internă și acelor instituții financiare 
sistemice definite și identificate la nivel 
internațional. Acest aspect va fi studiat în 
continuare, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 66, cu ocazia primei revizuiri a 
prezentului regulament, care ar trebui să 
aibă loc în termen de maximum trei ani 
de la intrarea sa în vigoare.

Or. en
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Amendamentul 379
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Autoritatea evoluează în conformitate cu 
cele mai bune practici recunoscute la 
nivel european și internațional. O cale de 
urmat ar putea fi instituirea unui nou 
nivel de supraveghere directă de către 
Autoritate. Pentru a evita distorsiunile 
internaționale și a consolida sistemul 
european de supraveghere financiară, 
introducerea  supravegherii directe ar 
trebui evaluată atent și examinată pentru 
a adăuga valoare procesului de 
supraveghere a marilor bănci 
transfrontaliere și a altor instituții 
financiare care își desfășoară activitatea 
în UE.  Acest lucru se aplică în special 
băncilor transfrontaliere care ar putea 
prezenta un risc sistemic pentru piața 
internă și altor instituții financiare 
sistemice definite și identificate la nivel 
internațional. Acest aspect va fi studiat în 
continuare, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 66, cu ocazia primei revizuiri a 
prezentului regulament, care ar trebui să 
aibă loc în termen de maximum trei ani 
de la intrarea sa în vigoare.

Or. en

Justificare

Este nevoie de o analiză și o evaluare a noului sistem de supraveghere european, în special în 
ceea ce privește instituțiile financiare transfrontaliere care ar putea prezenta riscuri sistemice 
pentru piața internă. Analiza ar trebui efectuată în termen de maximum trei ani.
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Amendamentul 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Supravegherea instituțiilor financiare cu 

o dimensiune de ordinul celor de la 
nivelul UE

Autoritățile naționale desfășoară o 
supraveghere prudențială a instituțiilor 
financiare cu dimensiune de ordinul celor 
de la nivelul UE.
Autoritatea, în colaborare cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
autoritățile competente, elaborează un 
șablon informațional adresat instituțiilor 
semnificative, în vederea asigurării unei 
bune gestionări a riscurilor sistemice ale 
acestora.
Pentru a contribui la protejarea 
depozitarilor europeni, Autoritatea 
facilitează o mai bună coordonare între 
sistemele de garantare a depozitelor care 
funcționează pe teritoriul Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 381
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente pot, prin 
acorduri bilaterale, delega sarcini și 
responsabilități altor autorități de 
supraveghere competente. 

(1) Statele membre permit autorităților 
competente să delege sarcini și 
responsabilități altor autorități competente, 
prin intermediul unor acorduri bilaterale, 
conform condițiilor prevăzute la prezentul 
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articol. Statele membre pot crea 
mecanisme specifice care trebuie 
respectate înainte ca autoritățile lor 
competente să încheie astfel de acorduri și 
pot limita sfera delegării la nivelul 
necesar pentru supravegherea eficientă a 
instituțiilor sau grupărilor financiare 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 382
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente pot, prin 
acorduri bilaterale, delega sarcini și 
responsabilități altor autorități de 
supraveghere competente.

(1) Autoritățile competente pot, prin 
acorduri încheiate între acestea, delega 
sarcini și responsabilități altor autorități de 
supraveghere competente. 

Or. en

Amendamentul 383
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea facilitează delegarea de 
sarcini și responsabilități între autoritățile 
competente prin identificarea sarcinilor și 
responsabilităților care pot fi delegate sau 
realizate în comun și prin promovarea celor 
mai bune practici. 

(2) Autoritatea facilitează delegarea de 
sarcini și responsabilități între autoritățile 
competente prin identificarea sarcinilor și 
responsabilităților care pot fi delegate sau 
realizate în comun și prin promovarea celor 
mai bune practici, precum și prin 
pregătirea unor cadre multilaterale 
adecvate. 

Or. en
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Amendamentul 384
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea facilitează delegarea de 
sarcini și responsabilități între autoritățile 
competente prin identificarea sarcinilor și 
responsabilităților care pot fi delegate sau 
realizate în comun și prin promovarea celor 
mai bune practici. 

(2) Autoritatea încurajează și facilitează 
delegarea de sarcini și responsabilități între 
autoritățile competente prin identificarea 
sarcinilor și responsabilităților care pot fi 
delegate sau realizate în comun și prin 
promovarea celor mai bune practici. 

Or. en

Amendamentul 385
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Delegarea de responsabilități are 
drept rezultat realocarea competențelor 
prevăzute în legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2). Legislația 
aplicabilă autorității delegate 
reglementează procedura, executarea și 
controlul administrativ și judiciar în ceea 
ce privește responsabilitățile delegate.

Or. en

Justificare

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 



AM\809369RO.doc 49/91 PE439.919v01-00

RO

national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Amendamentul 386
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea publică toate acordurile de 
delegare încheiate de autoritățile 
competente prin modalitățile adecvate, 
pentru a se asigura că toate părțile 
interesate sunt informate corespunzător. 

Autoritatea publică toate acordurile de 
delegare încheiate de autoritățile 
competente prin modalitățile adecvate, 
pentru a se asigura că toate părțile 
interesate sunt informate corespunzător. 
Aceste acorduri menționează 
responsabilitatea respectivă a autorităților 
competente implicate.

Or. en

Amendamentul 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea poate atribui autorităților 
competente din statele membre sarcinile și 
responsabilitățile legate de supravegherea 
prudențială a instituțiilor financiare cu o 
dimensiune de ordinul celor de la nivelul 
UE, astfel cum sunt prevăzute la articolul 
12a.

Or. en
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Amendamentul 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) încurajarea dezvoltării celor mai 
bune practici, inclusiv a unui dialog 
eficient și constructiv între autoritățile 
naționale și părțile interesate relevante, 
inclusiv consumatorii și sindicatele care 
reprezintă interesele angajaților din acest 
sector, în calitate de participanți la o 
cultură comună a supravegherii;

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere de la nivel național pot beneficia în mare măsură de pe urma 
implicării în activitatea lor a părților interesate relevante, precum angajații și consumatorii. 
Angajații care își desfășoară activitatea în acest sector pot oferi informații importante cu 
privire la practicile comerciale aplicate efectiv de către societăți – structurile de remunerare, 
sistemele de stimulente, competențele, condițiile de muncă – și cu privire la impactul acestor 
practici asupra profilului de risc al societăților.

Amendamentul 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) garantarea faptului că autoritățile țin 
seama de informațiile primite de la 
angajați cu privire la structurile de 
remunerare, stimulentele, competențele și 
condițiile de muncă aplicabile în cadrul 
societăților;

Or. en
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Justificare

Autoritățile de supraveghere de la nivel național pot beneficia în mare măsură de pe urma 
implicării în activitatea lor a părților interesate relevante, precum angajații și consumatorii. 
Angajații care își desfășoară activitatea în acest sector pot oferi informații importante cu 
privire la practicile comerciale aplicate efectiv de către societăți – structurile de remunerare, 
sistemele de stimulente, competențele, condițiile de muncă – și cu privire la impactul acestor 
practici asupra profilului de risc al societăților.

Amendamentul 390
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) participarea la elaborarea unor 
standarde de supraveghere de înaltă calitate 
și uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare;

(c) furnizarea de consiliere pentru 
organismele europene și internaționale 
relevante, cu scopul de a facilita 
dezvoltarea unor standarde de 
supraveghere de înaltă calitate și uniforme, 
inclusiv a standardelor de raportare și de 
contabilitate;

Or. en

Justificare

AES ar trebui să furnizeze consiliere organismelor europene și internaționale responsabile cu 
elaborarea standardelor, în cazul în care este necesară armonizarea standardelor 
internaționale, dar nu ar trebui să se implice în mod direct în elaborarea de noi standarde 
dacă această sarcină este deja atribuită unui organism european sau internațional.

Amendamentul 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) participarea la elaborarea unor 
standarde de supraveghere de înaltă calitate 

(c) participarea la elaborarea unor 
standarde de supraveghere de înaltă calitate 
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și uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare;

și uniforme, inclusiv a standardelor de 
contabilitate și de raportare;

Or. en

Amendamentul 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) participarea la elaborarea unor 
standarde de supraveghere de înaltă calitate 
și uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare;

(c) participarea la elaborarea unor 
standarde de supraveghere de înaltă calitate 
și uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare și de contabilitate;

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere de la nivel național pot beneficia în mare măsură de pe urma 
implicării în activitatea lor a părților interesate relevante, precum angajații și consumatorii. 
Angajații care își desfășoară activitatea în acest sector pot oferi informații importante cu 
privire la practicile comerciale aplicate efectiv de către societăți – structurile de remunerare, 
sistemele de stimulente, competențele, condițiile de muncă – și cu privire la impactul acestor 
practici asupra profilului de risc al societăților.

Amendamentul 393
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) revizuirea aplicării standardelor tehnice
relevante adoptate de Comisie, a 
orientărilor și recomandărilor emise de 
Autoritate și propunerea de amendamente 
atunci când este necesar;

(d) revizuirea aplicării standardelor 
relevante adoptate sau aprobate de 
Comisie, a orientărilor și recomandărilor 
emise de Autoritate și propunerea de 
amendamente atunci când este necesar;

Or. en
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Amendamentul 394
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea organizează periodic 
analize inter pares ale unor activități sau 
ale tuturor activităților autorităților 
competente, pentru a spori consecvența 
rezultatelor supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea elaborează metode pentru a 
permite evaluarea obiectivă și compararea 
autorităților analizate.

(1) Autoritatea organizează și desfășoară
periodic analize inter pares ale unor 
activități sau ale tuturor activităților 
autorităților competente, pentru a spori 
consecvența rezultatelor supravegherii. În 
acest scop, Autoritatea elaborează metode 
pentru a permite evaluarea obiectivă și 
compararea autorităților analizate.

Or. en

Amendamentul 395
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gradul de adecvare al acordurilor 
instituționale, al alocării resurselor și al 
competențelor personalului autorității 
competente, în special din punctul de 
vedere al aplicării efective a legislației 
menționate la articolul 1 alineatul (2) și al 
capacității de a răspunde la evoluțiile 
pieței;

(a) gradul de adecvare al resurselor și al 
acordurilor privind guvernanța ale 
autorității competente, în special din 
punctul de vedere al aplicării efective a 
standardelor și a legislației menționate la 
articolul 1 alineatul (2) și al capacității de a 
răspunde la evoluțiile pieței;

Or. en
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Amendamentul 396
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gradul de convergență atins în aplicarea 
legislației comunitare și în ceea ce privește 
practicile de supraveghere, inclusiv 
standardele tehnice, orientările și 
recomandările adoptate în temeiul 
articolelor 7 și 8, precum și măsura în care 
practicile de supraveghere îndeplinesc 
obiectivele dreptului comunitar;

(b) gradul de convergență atins în aplicarea 
legislației Uniunii Europene și în ceea ce 
privește practicile de supraveghere, 
inclusiv standardele de reglementare și 
supraveghere, orientările și recomandările 
adoptate în temeiul articolelor 7 și 8, 
precum și măsura în care practicile de 
supraveghere îndeplinesc obiectivele 
dreptului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 397
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite recomandări către autoritățile 
competente implicate.

(3) Pe baza analizei inter pares, 
Autoritatea poate emite recomandări sau 
poate adopta alte măsuri adecvate care 
vizează autoritățile competente implicate. 

Or. en

Amendamentul 398
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite recomandări către autoritățile 

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite orientări și recomandări către 
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competente implicate. autoritățile competente implicate.

Or. en

Justificare

AES ar trebui să aibă în vedere nu numai emiterea de recomandări specifice, ci și furnizarea 
de orientări mai generale pentru încurajarea practicilor armonizate. Cu toate acestea, 
această acțiune suplimentară ar trebui să rămână facultativă, având în vedere obstacolele 
juridice în calea impunerii armonizării dincolo de ceea ce este deja prevăzut la articolul 7.

Amendamentul 399
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea publică rezultatele 
analizelor inter pares, precum și bunele 
practici care pot fi identificate pe baza 
acestor analize.   

Or. en

Justificare

În vederea promovării transparenței, rezultatele analizelor inter pares, precum și bunele 
practici care pot fi identificate pe baza acestor analize inter pares ar trebui publicate.

Amendamentul 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea promovează o reacție 
coordonată la nivel comunitar, care 
presupune, printre altele:

Autoritatea promovează o reacție 
coordonată la nivelul Uniunii, care 
presupune, printre altele:

Or. en
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Amendamentul 401
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) adoptarea tuturor măsurilor adecvate 
în situații de instabilitate și criză 
financiară, în vederea asigurării unui 
răspuns comun din partea autorităților 
naționale de supraveghere competente 
relevante, într-un mod cât mai rapid și 
mai automat cu putință;

Or. en

Amendamentul 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) adoptarea tuturor măsurilor adecvate 
în situații de instabilitate și criză 
financiară, în vederea facilitării 
coordonării acțiunilor întreprinse de către 
autoritățile naționale de supraveghere 
competente relevante;

Or. en
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Amendamentul 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) facilitarea coordonării acțiunilor 
întreprinse de către autoritățile naționale
de supraveghere competente relevante.

Or. en

Amendamentul 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, în colaborare cu CERS, 
Autoritatea inițiază și coordonează 
evaluările la nivel comunitar ale rezistenței 
participanților cheie la piețele financiare la 
evoluțiile negative ale pieței. În acest scop, 
ea elaborează următoarele elemente, care 
urmează să fie aplicate de autoritățile 
competente:

În special, în colaborare cu CERS, 
Autoritatea inițiază și coordonează 
evaluările la nivelul Uniunii ale rezistenței 
participanților cheie la piețele financiare la 
evoluțiile negative ale pieței, precum și ale 
riscurilor pe care le presupun 
caracteristicile și procesele de distribuție 
ale produselor financiare. În acest scop, 
ea elaborează următoarele elemente, care 
urmează să fie aplicate de autoritățile 
competente:

Or. en

Justificare

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Amendamentul 405
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, în colaborare cu CERS, 
Autoritatea inițiază și coordonează 
evaluările la nivel comunitar ale rezistenței 
participanților cheie la piețele financiare la 
evoluțiile negative ale pieței. În acest scop, 
ea elaborează următoarele elemente, care 
urmează să fie aplicate de autoritățile 
competente:

Autoritatea include în analiza sa o analiză 
economică a piețelor de asigurări și pensii 
ocupaționale, precum și a impactului 
posibilelor evoluții ale pieței asupra 
acestora. În special, în colaborare cu 
CERS, Autoritatea inițiază și coordonează 
evaluările la nivelul Uniunii ale rezistenței 
participanților cheie la piețele financiare la 
evoluțiile negative ale pieței. În acest scop, 
ea elaborează următoarele elemente, care 
urmează să fie aplicate de autoritățile 
competente:

Or. en

Justificare

Utilizarea analizei economice va permite AES să dispună de mai multe informații în 
adoptarea deciziilor cu privire la impactul acțiunilor sale asupra pieței în ansamblu și la 
impactul evoluțiilor generale ale pieței asupra acțiunilor sale. Acest lucru corespunde 
bunelor practici la nivelul statelor membre.

Amendamentul 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) metodologii comune pentru 
evaluarea efectului caracteristicilor și 
proceselor de distribuție ale produselor 
asupra poziției financiare a unei instituții 
și asupra protecției consumatorilor;
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Or. en

Justificare

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Amendamentul 407
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea garantează o acoperire 
adecvată a evoluțiilor, riscurilor și 
punctelor vulnerabile transsectoriale, 
cooperând îndeaproape cu Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale și cu Autoritatea bancară 
europeană.

(3) Autoritatea garantează o acoperire 
adecvată a evoluțiilor, riscurilor și 
punctelor vulnerabile transsectoriale, 
cooperând îndeaproape cu Autoritatea 
europeană de supraveghere (Asigurări și 
pensii ocupaționale) și cu Autoritatea 
europeană de supraveghere (Sectorul 
bancar) prin intermediul Autorității 
europene de supraveghere (Comitetul 
consultativ comun).

Or. en

Justificare

Este important să se stabilească faptul că rolul-cheie în ceea ce privește coordonarea din 
cadrul AES este jucat de Comitetul comun.
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Amendamentul 408
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul -1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea reprezintă Uniunea 
Europeană în toate forurile internaționale 
având ca subiect reglementarea și 
supravegherea instituțiilor care intră sub 
incidența legislației menționate la 
articolul 1 alineatul (2). Autoritățile 
naționale competente pot contribui în 
continuare la acele foruri care tratează 
chestiuni naționale și chestiuni relevante 
pentru propriile lor funcții și competențe 
în conformitate cu legislația UE.

Or. en

Amendamentul 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor 
Instituțiilor comunitare, Autoritatea poate 
stabili contacte cu autoritățile de 
supraveghere din țări terțe. Ea poate 
încheia acorduri administrative cu 
organizațiile internaționale și cu 
administrațiile din țări terțe.

Autoritatea stabilește contacte cu 
autoritățile de supraveghere din țări terțe. 
Ea poate încheia acorduri administrative cu 
organizațiile internaționale și cu 
administrațiile din țări terțe.

Or. en
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Amendamentul 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contribuie la reprezentarea 
Uniunii Europene în toate forurile 
internaționale având ca subiect 
reglementarea și supravegherea 
instituțiilor care intră sub incidența 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 7a-7d în 
vederea realizării evaluărilor de 
echivalență menționate la al doilea 
paragraf.

Or. en
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Amendamentul 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul său, Autoritatea poate include 
mecanismele administrative și deciziile în 
materie de echivalență convenite cu 
organizațiile sau administrațiile 
internaționale sau cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere drepturilor 
autorităților naționale de supraveghere, 
Autoritatea poate participa la toate 
forurile internaționale având ca subiect 
reglementarea și supravegherea 
instituțiilor care intră sub incidența 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 414
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește evaluările 
prudențiale ale fuziunilor și achizițiilor 

(2) În ceea ce privește evaluările 
prudențiale ale fuziunilor și achizițiilor 
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care intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 2007/44/CE, Autoritatea poate 
emite și publica, din proprie inițiativă sau 
la cererea oricărei autorități competente, un 
aviz cu privire la o evaluare prudențială 
care trebuie efectuată de orice autoritate a 
unui stat membru. Se aplică articolul 20. 

care intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 2007/44/CE, Autoritatea poate, 
din proprie inițiativă sau la cererea oricărei 
autorități competente, să monitorizeze 
evaluările și să emită orientări în vederea 
raționalizării și asigurării unei 
concurențe loiale și să emită și să publice
un aviz cu privire la o evaluare prudențială 
care trebuie efectuată de orice autoritate a 
unui stat membru. Se aplică articolul 20. 

Or. en

Amendamentul 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea Autorității, autoritățile 
competente și alte autorități publice ale 
statelor membre vor pune la dispoziția 
Autorității toate informațiile necesare 
pentru îndeplinirea mandatului conferit 
acesteia prin prezentul regulament.

(1) La cererea Autorității, autoritățile 
competente și alte autorități publice ale 
statelor membre pun la dispoziția 
Autorității toate informațiile necesare 
pentru îndeplinirea mandatului conferit 
acesteia prin prezentul regulament, cu 
condiția ca destinatarul să aibă în mod 
legal acces la datele relevante și ca 
solicitarea de informații să fie 
proporțională cu natura mandatului în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 416
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea Autorității, autoritățile (1) La cererea Autorității, autoritățile 
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competente și alte autorități publice ale 
statelor membre vor pune la dispoziția 
Autorității toate informațiile necesare 
pentru îndeplinirea mandatului conferit 
acesteia prin prezentul regulament.

competente ale statelor membre pun la 
dispoziția Autorității toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea mandatului 
conferit acesteia prin prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea poate de asemenea solicita ca 
informațiile să-i fie transmise la intervale 
regulate.

Autoritatea poate de asemenea solicita ca 
informațiile să-i fie transmise la intervale 
regulate, cu condiția ca autoritățile 
competente să dețină aceste informații. În 
cazul în care autoritățile competente nu 
colectează informațiile respective, 
Autoritatea ar trebui să prevadă o astfel 
de solicitare prin introducerea unor 
modificări la cerințele relevante de 
raportare în conformitate cu standardele 
tehnice de la articolul 7.

Or. en

Amendamentul 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea poate de asemenea solicita ca 
informațiile să-i fie transmise la intervale 
regulate.

Autoritatea poate de asemenea solicita ca 
informațiile să-i fie transmise la intervale 
regulate. Aceste solicitări se prezintă pe 
formulare de raportare obișnuite care 
urmează a fi prezentate, după caz, în 
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versiune consolidată.

Or. en

Amendamentul 419
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când informațiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autoritățile competente sau 
de alte autorități publice ale statelor 
membre, Autoritatea poate adresa direct 
participanților la piețele financiare vizați 
și altor părți o cerere motivată. Ea 
informează autoritățile competente în 
cauză cu privire la astfel de cereri.

eliminat

Or. en

Amendamentul 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când informațiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autoritățile competente sau de 
alte autorități publice ale statelor membre, 
Autoritatea poate adresa direct 
participanților la piețele financiare vizați și 
altor părți o cerere motivată. Ea informează 
autoritățile competente în cauză cu privire 
la astfel de cereri.

(2) Atunci când informațiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autoritățile competente sau de 
alte autorități publice ale statelor membre, 
Autoritatea poate adresa direct 
participanților la piețele financiare vizați și 
altor părți o cerere motivată, cu condiția ca 
furnizarea informațiilor respective 
Autorității să implice costuri 
proporționale cu natura informației. Ea 
informează autoritățile competente în 
cauză cu privire la astfel de cereri.
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Or. en

Amendamentul 421
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea Autorității, autoritățile 
competente și alte autorități publice ale 
statelor membre sprijină Autoritatea în 
procesul de colectare a acestor informații.

eliminat

Or. en

Amendamentul 422
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La solicitarea unei autorități 
naționale de supraveghere dintr-un stat 
membru, Autoritatea furnizează orice 
informație necesară pentru a permite 
autorității naționale să-și îndeplinească 
mandatul, cu condiția ca autoritatea 
națională respectivă să aplice măsuri de 
confidențialitate corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Fluxul de informații dintre o autoritate națională și AES ar trebui să fie bidirecțional, 
autoritatea națională fiind în măsură să solicite informații din partea AES.
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Amendamentul 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La solicitarea unei autorități 
naționale de supraveghere dintr-un stat 
membru, Autoritatea furnizează orice 
informație necesară pentru a permite 
acesteia să-și îndeplinească mandatul, cu 
condiția ca autoritatea națională 
respectivă să aplice măsuri de 
confidențialitate corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu 
CERS. Ea pune la dispoziția CERS 
informații regulate și actualizate necesare 
pentru ca acesta să-și poată îndeplini 
atribuțiile. Orice date necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar 
sub formă de rezumat sau sub formă de 
date colective trebuie puse la dispoziția 
CERS fără întârziere la primi rea unei 
cereri motivate, după cum se menționează 
la articolul [15] din regulamentul (CE) nr. 
.../... [CERS].

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu 
CERS. Ea pune la dispoziția CERS 
informații regulate și actualizate necesare 
pentru ca acesta să-și poată îndeplini 
atribuțiile. Orice date necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar 
sub formă de rezumat sau sub formă de 
date colective trebuie puse la dispoziția 
CERS fără întârziere la primirea unei cereri 
motivate, după cum se menționează la 
articolul [15] din regulamentul (UE) nr. 
.../... [CERS]. Autoritatea elaborează un 
protocol adecvat pentru dezvăluirea 
informațiilor confidențiale privind 
instituții financiare individuale.

Or. en
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Amendamentul 425
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu 
CERS. Ea pune la dispoziția CERS 
informații regulate și actualizate necesare 
pentru ca acesta să-și poată îndeplini 
atribuțiile. Orice date necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar 
sub formă de rezumat sau sub formă de 
date colective trebuie puse la dispoziția 
CERS fără întârziere la primirea unei cereri 
motivate, după cum se menționează la 
articolul [15] din regulamentul (CE) nr. 
.../... [CERS].

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu 
CERS. Ea pune la dispoziția CERS 
informații regulate și actualizate necesare 
pentru ca acesta să-și poată îndeplini 
atribuțiile. Orice date necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar 
sub formă de rezumat sau sub formă de 
date colective trebuie puse la dispoziția 
CERS fără întârziere la primirea unei cereri 
motivate, după cum se menționează la 
articolul [15] din regulamentul (UE) nr. 
.../... [CERS]. Autoritatea elaborează un 
protocol adecvat pentru dezvăluirea 
informațiilor confidențiale privind 
instituții financiare individuale.

Or. en

Amendamentul 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul consultării părților interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile Autorității, se înființează un Grup 
al părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor.

(1) În scopul consultării părților interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile Autorității, se înființează un Grup 
al părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor. Grupul părților 
interesate este consultat asupra tuturor 
deciziilor și acțiunilor pertinente ale 
Autorității. În cazurile în care este 
imposibilă o consultare imediată de 
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urgență, grupul părților interesante este 
informat cu privire la decizie cât mai 
curând posibil.

Or. en

Amendamentul 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul consultării părților interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile Autorității, se înființează un Grup 
al părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor.

(1) În scopul consultării părților interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile Autorității, se înființează un Grup 
al părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor. Grupul părților 
interesate este consultat asupra tuturor 
deciziilor și acțiunilor importante ale 
Autorității și în special asupra tuturor 
deciziilor care sunt prezentate consiliului 
de supraveghere al Autorității sau care 
sunt adoptate de acesta.

Or. en

Justificare

Articolul 22 nu specifică rolul consultativ al grupului. Este necesar să se evite practica 
actuală referitoare la Comitetul consultativ al participanților la piață (Market Participants 
Consultative Panel) din cadrul CAERVM, care nu este consultat în mod adecvat cu privire la 
toate deciziile-cheie ale comitetului.

Amendamentul 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul consultării părților interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 

(1) Pentru a facilita consultarea părților 
interesate în domenii care sunt relevante 
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sarcinile Autorității, se înființează un Grup 
al părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor.

pentru sarcinile Autorității, se înființează 
un Grup al părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor.

Or. en

Amendamentul 429
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Comunitate, angajații 
acestora, precum și consumatorii, 
investitorii și utilizatorii serviciilor 
financiare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând 
participanții la piețele financiare din UE, 
angajații acestora, precum și consumatorii, 
investitorii și utilizatorii serviciilor 
financiare. Din Grupul părților interesate 
din domeniul valorilor mobiliare și 
piețelor fac parte cel puțin zece 
reprezentanți ai consumatorilor și 
utilizatorilor, cum ar fi investitorii, cinci 
reprezentanți ai angajaților, cinci 
reprezentanți independenți de vârf ai 
comunității academice și cel mult zece 
reprezentanți ai organizațiilor instituțiilor 
supravegheate.

Or. en

Amendamentul 430
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri. Cel mult 15 dintre 
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proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Comunitate, angajații 
acestora, precum și consumatorii, 
investitorii și utilizatorii serviciilor 
financiare.

membri vor fi reprezentanți ai 
participanților la piețele financiare. Cel 
puțin cinci dintre membri vor fi 
reprezentanți ai IMM-urilor, ai 
angajaților (cum ar fi sindicatele) și ai 
consumatorilor, ai investitorilor și ai 
utilizatorilor serviciilor financiare. Cel 
puțin cinci dintre membri sunt membri 
independenți de vârf ai comunității 
academice.

Or. en

Justificare

Este oportun să se asigure o reprezentare adecvată a sectorului, date fiind complexitatea și 
natura specializată a opiniilor pe care acest grup ar trebui să le emită. Cu toate acestea, 
sectorul în sine nu ar trebui să reprezinte peste jumătate din membri. Din grup ar trebui să 
facă parte și reprezentanți ai mediului academic pentru a oferi consiliere suplimentară 
obiectivă.

Amendamentul 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Comunitate, angajații 
acestora, precum și consumatorii, 
investitorii și utilizatorii serviciilor 
financiare.

(2) Grupul părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor 
este compus din 30 de membri, 
reprezentând participanții la piețele 
financiare din UE, angajații acestora, 
precum și consumatorii, investitorii și 
utilizatorii serviciilor financiare. Niciuna 
dintre părțile interesate care formează 
grupul nu deține o majoritate absolută. 
Fiecare subgrup de părți interesate se 
compune dintr-un număr egal de 
reprezentanți. În cadrul grupului părților 
interesate, cel puțin cinci locuri sunt 
rezervate reprezentanților consumatorilor.

Or. en
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Justificare

Ar trebui clarificată expresia „proporție echilibrată”. Reprezentarea părților interesate în 
cadrul grupului nu ar trebui să reproducă situația din majoritatea grupurilor de părți 
interesate și de experți actuale sau din trecut de la nivelul CE, în care reprezentarea 
sectorului depășește în mod semnificativ reprezentarea altor părți interesate. Prin urmare, 
fiecare subgrup de părți interesate trebuie să se compună dintr-un număr egal de 
reprezentanți. Trebuie asigurată consultarea permanentă a grupului părților interesate, lucru 
care, în mod cert, nu poate fi realizat cu două reuniuni pe an.

Amendamentul 432
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Comunitate, angajații 
acestora, precum și consumatorii, 
investitorii și utilizatorii serviciilor 
financiare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Uniune și utilizatorii 
serviciilor financiare. Cel puțin cinci 
dintre membri sunt membri independenți 
de vârf ai comunității academice.

Or. en

Justificare

Grupul asistă autoritatea competentă prin furnizarea de consiliere tehnică și ar trebui să fie 
reprezentativ pentru toate părțile interesate. Întrucât atât consumatorii, cât și investitorii sunt 
utilizatori ai serviciilor financiare, nu este necesar să se facă referire în mod explicit la 
aceste grupuri. Angajații nu sunt afectați de măsurile de supraveghere.
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Amendamentul 433
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Comunitate, angajații 
acestora, precum și consumatorii, 
investitorii și utilizatorii serviciilor 
financiare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din UE și utilizatorii serviciilor 
financiare. Cel puțin cinci dintre membri 
sunt membri independenți de vârf ai 
comunității academice.

Or. en

Amendamentul 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Comunitate, angajații 
acestora, precum și consumatorii, 
investitorii și utilizatorii serviciilor 
financiare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din UE, angajații acestora, 
precum și consumatorii, investitorii și 
utilizatorii serviciilor financiare. Părțile 
interesate reprezentate în cadrul grupului 
au poziții egale. 

Or. en
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Justificare

Ar trebui asigurată o funcționare adecvată și justă a grupului părților interesate din toate 
punctele de vedere. Ar trebui clarificată expresia „proporție echilibrată”. Trebuie asigurată 
consultarea permanentă a grupului părților interesate, lucru care, în mod cert, nu poate fi 
realizat cu două reuniuni pe an. 

Amendamentul 435
Thijs Berman

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Comunitate, angajații 
acestora, precum  și consumatorii, 
investitorii și utilizatorii serviciilor 
financiare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din UE, reprezentanții 
sindicatelor, precum și reprezentanții 
organizațiilor consumatorilor, investitorii 
și utilizatorii serviciilor financiare.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Comunitate, angajații 

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Uniune, angajații acestora, 
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acestora, precum și consumatorii, 
investitorii și utilizatorii serviciilor 
financiare.

precum și consumatorii, investitorii și 
utilizatorii serviciilor financiare.

Or. en

Amendamentul 437
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul poate institui grupuri de lucru 
privind aspectele tehnice, în cadrul cărora 
pot fi desemnați experți suplimentari, 
pentru a garanta disponibilitatea 
competențelor tehnice necesare.

Or. en

Amendamentul 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin cinci dintre membri sunt 
membri independenți de vârf ai 
comunității academice.

Or. en
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Amendamentul 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul membrilor care reprezintă 
participanții profesioniști pe piață, 
inclusiv angajații acestora, nu depășește 
15 persoane. Cel puțin cinci dintre aceștia 
trebuie să reprezinte angajații.

Or. en

Amendamentul 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor se reunește 
cel puțin de două ori pe an.

Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor se reunește 
cel puțin de patru ori pe an.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificată expresia „proporție echilibrată”. Reprezentarea părților interesate în 
cadrul grupului nu ar trebui să reproducă situația din majoritatea grupurilor de părți 
interesate și de experți actuale sau din trecut de la nivelul CE, în care reprezentarea 
sectorului depășește în mod semnificativ reprezentarea altor părți interesate. Prin urmare, 
fiecare subgrup de părți interesate trebuie să se compună dintr-un număr egal de 
reprezentanți. Trebuie asigurată consultarea permanentă a grupului părților interesate, lucru 
care, în mod cert, nu poate fi realizat cu două reuniuni pe an.
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Amendamentul 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor se reunește 
cel puțin de două ori pe an.

Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor se reunește 
cel puțin de patru ori pe an.

Or. en

Justificare

Ar trebui asigurată o funcționare adecvată și justă a grupului părților interesate din toate 
punctele de vedere. Ar trebui clarificată expresia „proporție echilibrată”. Trebuie asigurată 
consultarea permanentă a grupului părților interesate, lucru care, în mod cert, nu poate fi 
realizat cu două reuniuni pe an. 

Amendamentul 442
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor se reunește 
cel puțin de două ori pe an.

Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor se reunește 
cel puțin de patru ori pe an.

Or. en

Amendamentul 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul Grupul părților interesate din domeniul 
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valorilor mobiliare și piețelor se reunește 
cel puțin de două ori pe an.

valorilor mobiliare și piețelor se reunește 
trimestrial.

Or. en

Amendamentul 444
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Membrii Grupului părților interesate 
din domeniul valorilor mobiliare și piețelor 
sunt numiți de consiliul de supraveghere al 
Autorității, în urma unor propuneri din 
partea părților interesate.

(3) Membrii Grupului părților interesate 
din domeniul valorilor mobiliare și piețelor 
sunt numiți de consiliul de supraveghere al 
Autorității, în urma unor propuneri din 
partea părților interesate. Părțile interesate 
se implică în mod efectiv în selecția 
reprezentanților lor.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că grupul părților interesate funcționează astfel încât toate părțile 
interesate din cadrul grupului beneficiază de aceleași condiții și posibilități de a contribui la 
lucrări. Acest lucru înseamnă că reprezentanții părților interesate nu ar trebui să fie nevoiți 
să se bazeze pe resursele organizațiilor pe care le reprezintă, deoarece o astfel de situație ar 
implica puternice dezechilibre calitative și cantitative în ceea ce privește activitățile pe care 
diverși reprezentanți și le pot asuma efectiv. Acest lucru este valabil pentru reprezentanții 
angajaților din sector, ai consumatorilor, ai IMM-urilor și ai altor părți interesate. 

Amendamentul 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În luarea deciziei sale, consiliul de 
supraveghere trebuie, într-o măsură cât 
mai mare, să asigure un echilibru 

eliminat
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geografic adecvat și o reprezentare 
corespunzătoare a părților interesate la 
nivelul Comunității.

Or. en

Amendamentul 446
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În luarea deciziei sale, consiliul de 
supraveghere trebuie, într-o măsură cât mai 
mare, să asigure un echilibru geografic 
adecvat și o reprezentare corespunzătoare a 
părților interesate la nivelul Comunității.

În luarea deciziei sale, consiliul de 
supraveghere se asigură că toți membrii 
care nu reprezintă participanții 
profesioniști pe piață sau angajații 
acestora dezvăluie orice posibile conflicte 
de interese. De asemenea, acesta asigură, 
într-o măsură cât mai mare, un echilibru 
geografic adecvat și o reprezentare 
corespunzătoare a părților interesate la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că grupul părților interesate funcționează astfel încât toate părțile 
interesate din cadrul grupului beneficiază de aceleași condiții și posibilități de a contribui la 
lucrări. Acest lucru înseamnă că reprezentanții părților interesate nu ar trebui să fie nevoiți 
să se bazeze pe resursele organizațiilor pe care le reprezintă, deoarece o astfel de situație ar 
implica puternice dezechilibre calitative și cantitative în ceea ce privește activitățile pe care 
diverși reprezentanți și le pot asuma efectiv. Acest lucru este valabil pentru reprezentanții 
angajaților din sector, ai consumatorilor, ai IMM-urilor și ai altor părți interesate. 

Accesul la informații are o importanță crucială.
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Amendamentul 447
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În luarea deciziei sale, consiliul de 
supraveghere trebuie, într-o măsură cât mai 
mare, să asigure un echilibru geografic 
adecvat și o reprezentare corespunzătoare a 
părților interesate la nivelul Comunității.

În luarea deciziei sale, consiliul de 
supraveghere asigură, într-o măsură cât 
mai mare, un echilibru geografic și de gen 
adecvat și o reprezentare corespunzătoare a 
părților interesate la nivelul Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 448
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părților interesate 
din domeniul valorilor mobiliare și 
piețelor.

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părților interesate 
din domeniul valorilor mobiliare și piețelor 
și asigură rambursarea adecvată a 
cheltuielilor de deplasare și de ședere, 
precum și plata unei alocații pentru 
participarea la activități pentru membrii a 
căror participare ar fi imposibilă în caz de 
neplată a acestor sume. Ar trebui să 
asigure, de asemenea, de la bugetul 
european o finanțare adecvată pentru un 
centru de excelență în cadrul căruia 
experți în reglementarea și supravegherea 
serviciilor financiare să poată oferi 
consiliere tehnică exclusiv organizațiilor 
de investitori achizitori de astfel de 
servicii, de IMM-uri și de consumatori
pentru a sprijini contribuția acestora la 
grupurile consultative ale părților 
interesate.
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Or. en

Amendamentul 449
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părților interesate 
din domeniul valorilor mobiliare și 
piețelor.

Autoritatea garantează accesul la toate 
informațiile și sprijinul secretarial adecvat 
pentru Grupul părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor. 
Membrilor neprofesioniști li se acordă 
compensații corespunzătoare pentru 
activitatea lor.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că grupul părților interesate funcționează astfel încât toate părțile 
interesate din cadrul grupului beneficiază de aceleași condiții și posibilități de a contribui la 
lucrări. Acest lucru înseamnă că reprezentanții părților interesate nu ar trebui să se bazeze 
pe resursele organizațiilor pe care le reprezintă deoarece o astfel de situație ar implica 
puternice dezechilibre calitative și cantitative în ceea ce privește activitățile pe care diverși 
reprezentanți și le pot asuma efectiv. Acest lucru este valabil pentru reprezentanții angajaților 
din sector, ai consumatorilor, ai IMM-urilor și ai altor părți interesate. 

Accesul la informații are o importanță crucială.

Amendamentul 450
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se alocă un buget pentru membrii 
Grupului părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor care 
reprezintă organizații non-profit. Bugetul 
este aprobat de consiliul de supraveghere 
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și este suficient pentru a acoperi 
cheltuielile ocazionate de organizarea de 
reuniuni de pregătire și participarea la 
acestea și costurile aferente comandării 
unor cercetări și avize externe.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că grupul părților interesate funcționează astfel încât toate părțile 
interesate din cadrul grupului beneficiază de aceleași condiții și posibilități de a contribui la 
lucrări. Acest lucru înseamnă că reprezentanții părților interesate nu ar trebui să fie nevoiți 
să se bazeze pe resursele organizațiilor pe care le reprezintă, deoarece o astfel de situație ar 
implica puternice dezechilibre calitative și cantitative în ceea ce privește activitățile pe care 
diverși reprezentanți și le pot asuma efectiv. Acest lucru este valabil pentru reprezentanții 
angajaților din sector, ai consumatorilor, ai IMM-urilor și ai altor părți interesate.

Amendamentul 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o compensație financiară 
adecvată membrilor grupului părților 
interesate care reprezintă organizații non-
profit.

Or. en

Amendamentul 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o compensație financiară 
adecvată membrilor grupului părților 
interesate care reprezintă organizații non-
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profit.

Or. en

Justificare

Ar trebui asigurată o funcționare adecvată și justă a grupului părților interesate din toate 
punctele de vedere. 

Trebuie să se asigure că grupul părților interesate funcționează astfel încât toate părțile 
interesate din cadrul grupului beneficiază de aceleași condiții și posibilități de a contribui la 
lucrări. Acest lucru înseamnă că reprezentanții părților interesate nu ar trebui să fie nevoiți 
să se bazeze pe resursele organizațiilor pe care le reprezintă, deoarece o astfel de situație ar 
implica puternice dezechilibre calitative și cantitative în ceea ce privește activitățile pe care 
diverși reprezentanți și le pot asuma efectiv. Acest lucru este valabil pentru reprezentanții 
angajaților din sector, ai consumatorilor, ai IMM-urilor și ai altor părți interesate. 

Amendamentul 453
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Membrii Grupului părților interesate 
din domeniul valorilor mobiliare și piețelor 
au un mandat de doi ani și jumătate, după 
care are loc o nouă procedură de selecție.

(4) Membrii Grupului părților interesate 
din domeniul valorilor mobiliare și piețelor 
au un mandat de cinci ani, după care are 
loc o nouă procedură de selecție.

Or. en

Amendamentul 454
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii pot avea două mandate 
succesive. 

eliminat

Or. en
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Amendamentul 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele este desemnat de către 
membri.

Or. en

Justificare

Pentru a conferi o garanție suplimentară independenței grupului părților interesate al 
Autorității față de conducerea Autorității, președintele acestuia trebuie să fie desemnat chiar 
de către membrii grupului și nu de către conducerea Autorității.

Amendamentul 456
Thijs Berman

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru îndeplinirea sarcinilor sale 
consultative, grupul părților interesate 
primește din partea Autorității toate 
informațiile necesare.

Or. en

Justificare

Grupul părților interesate este total dependent de Autoritate pentru obținerea informațiilor. 
Atunci când lansează o consultare, Autoritatea ar trebui să faciliteze accesul grupului 
părților interesate la informațiile pertinente.
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Amendamentul 457
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor poate 
transmite Autorității avize și opinii pentru 
orice subiect legat de atribuțiile Autorității, 
specificate la articolele 7 și 8.

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor poate 
transmite Autorității avize și opinii asupra 
oricărei chestiuni legate de atribuțiile 
Autorității, inclusiv în vederea ajungerii la 
o poziție comună cu Autoritatea 
europeană de supraveghere (Sectorul 
bancar) și cu Autoritatea europeană de 
supraveghere (Asigurări și pensii 
ocupaționale), în conformitate cu 
articolul 42, în special în ceea ce privește 
sarcinile specificate la articolele 7 și 8.

Or. en

Justificare

Grupul părților interesate ar trebui să fie, de asemenea, în măsură să contribuie în mod 
adecvat la procesul decizional în ceea ce privește conglomeratele financiare, în cazul în care 
astfel de conglomerate desfășoară activități în sectorul bancar, precum și în ceea ce privește 
orice altă sarcină îndeplinită de către AES, cu toate că principalele sale competențe ar trebui 
să rămână cele menționate în articolele 7 și 8.

Amendamentul 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor poate 
transmite Autorității avize și opinii pentru 
orice subiect legat de atribuțiile 
Autorității, specificate la articolele 7 și 8.

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor transmite 
Autorității avize și opinii asupra oricărei 
chestiuni. Orice conflict de interese în 
care sunt implicați membrii Grupului 
părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor trebuie dezvăluit 
atunci când grupul emite avize și opinii. 
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Or. en

Amendamentul 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor poate 
transmite Autorității avize și opinii pentru
orice subiect legat de atribuțiile Autorității, 
specificate la articolele 7 și 8.

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor poate 
transmite Autorității avize și opinii asupra 
oricărei chestiuni legate de atribuțiile 
Autorității, specificate la articolele 7-19.

Or. en

Justificare

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Amendamentul 460
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor poate 
transmite Autorității avize și opinii pentru 
orice subiect legat de atribuțiile Autorității, 
specificate la articolele 7 și 8.

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor poate 
transmite Autorității avize și opinii asupra 
oricărei chestiuni legate de atribuțiile 
Autorității, specificate la articolele 7-19.
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Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că grupul părților interesate va fi consultat în mod adecvat cu 
privire la toate aspectele relevate pentru părțile interesate. Grupul părților interesate din 
domeniul bancar ar trebui să fie consultat cu privire la o gamă mai largă de sarcini, 
menționate la articolele 7-19. 

În cazul în care ordinea de zi este stabilită de Autoritate, este posibil ca grupului părților 
interesate să i se supună atenției o serie de rapoarte care nu sunt relevante.

Având în vedere componența grupului părților interesate, interesele și opiniile din cadrul 
acestuia vor prezenta cu siguranță diferențe. Consumatorii și alți utilizatori ar trebui să aibă 
permisiunea de a-și exprima opinia, care nu va fi în mod necesar opinia majorității grupului 
părților interesate. 

Amendamentul 461
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor poate 
transmite Autorității avize și opinii pentru 
orice subiect legat de atribuțiile Autorității, 
specificate la articolele 7 și 8.

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor poate 
transmite Autorității avize și opinii asupra 
oricărei chestiuni legate de atribuțiile 
Autorității, specificate la articolele 7 și 8, 9 
și 10.

Or. en

Amendamentul 462
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor decide 
asupra chestiunilor pertinente pentru 
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consultare și are posibilitatea de a 
influența ordinea de zi a reuniunilor. Toți 
reprezentanții grupului au oportunitatea 
de a-și expune părerea. Decizia finală 
asupra punctelor de pe ordinea de zi este 
adoptată de Grupul părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor, 
pe ordinea de zi putând fi incluse punctele 
propuse de fiecare subgrup de părți 
interesate. Fiecare subgrup de părți 
interesate are libertatea de a prezenta 
Autorității avizele și opiniile sale, care nu 
vor reprezenta în mod obligatoriu opiniile 
majorității grupului părților interesate.

Or. en

Justificare

Având în vedere componența grupului părților interesate, interesele și opiniile din cadrul 
acestuia vor prezenta cu siguranță diferențe. Consumatorii și alți utilizatori ar trebui să aibă 
permisiunea de a-și exprima opinia, care nu va fi în mod necesar opinia majorității grupului 
părților interesate. Dacă nu se oferă părților interesate această posibilitate, există riscul ca 
lucrările grupului să fie paralizate.

Amendamentul 463
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate decide asupra 
chestiunilor pertinente pentru consultare 
și are posibilitatea de a influența ordinea 
de zi a reuniunilor. Toți reprezentanții 
grupului au oportunitatea de a-și expune 
părerea. Decizia finală asupra punctelor 
de pe ordinea de zi este adoptată de 
grupul părților interesate, pe ordinea de zi 
putând fi incluse punctele propuse de 
fiecare subgrup de părți interesate.

Or. en
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Justificare

Trebuie să se asigure faptul că grupul părților interesate va fi consultat în mod adecvat cu 
privire la toate aspectele relevate pentru părțile interesate. Grupul părților interesate din 
domeniul bancar ar trebui să fie consultat cu privire la o gamă mai largă de sarcini, 
menționate la articolele 7-19. 

În cazul în care ordinea de zi este stabilită de Autoritate, este posibil ca grupului părților 
interesate să i se supună atenției o serie de rapoarte care nu sunt relevante.

Având în vedere componența grupului părților interesate, interesele și opiniile din cadrul 
acestuia vor prezenta cu siguranță diferențe. Consumatorii și alți utilizatori ar trebui să aibă 
permisiunea de a-și exprima opinia, care nu va fi în mod necesar opinia majorității grupului 
părților interesate. 

Amendamentul 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate decide cu 
privire la chestiunile pertinente pentru 
consultare, precum și cu privire la 
ordinea de zi a reuniunilor. 

Or. en

Amendamentul 465
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare subgrup de părți interesate are 
libertatea de a prezenta Autorității avizele 
și opiniile sale, care nu vor reprezenta în 
mod obligatoriu opiniile majorității 
grupului părților interesate.
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Justificare

Trebuie să se asigure faptul că grupul părților interesate va fi consultat în mod adecvat cu 
privire la toate aspectele relevate pentru părțile interesate. Grupul părților interesate din 
domeniul bancar ar trebui să fie consultat cu privire la o gamă mai largă de sarcini, 
menționate la articolele 7-19. 

În cazul în care ordinea de zi este stabilită de Autoritate, este posibil ca grupului părților 
interesate să i se supună atenției o serie de rapoarte care nu sunt relevante.

Având în vedere componența grupului părților interesate, interesele și opiniile din cadrul 
acestuia vor prezenta cu siguranță diferențe. Consumatorii și alți utilizatori ar trebui să aibă 
permisiunea de a-și exprima opinia, care nu va fi în mod necesar opinia majorității grupului 
părților interesate. 

Amendamentul 466
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor își adoptă 
propriul regulament de procedură.

(6) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor își adoptă 
propriul regulament de procedură cu 
acordul unei majorități de două treimi din 
membrii săi.

Or. en

Justificare

Având în vedere probabilitatea ca membrii grupului părților interesate să aibă divergențe 
semnificative de opinii, este important să se adopte încă de la început un regulament de 
procedură strict. Cea mai bună metodă de a adopta un astfel de regulament este de a-l 
aproba cu o majoritate de două treimi din membri. Astfel se elimină și posibilitatea ca 
reprezentanții unui grup de părți interesate să controleze procesul decizional.
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Amendamentul 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor își adoptă 
propriul regulament de procedură.

(6) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor își adoptă 
propriul regulament de procedură și își 
desemnează președintele dintre membrii 
săi.

Or. en


