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Amendamentul 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. facilitarea schimbului de informaţii între 
autorităţile naţionale de supraveghere;

1. facilitarea schimbului de informaţii între 
autorităţile naţionale de supraveghere, cu 
respectarea adecvată a confidenţialităţii 
informaţiilor;

Or. de

Justificare

Trebuie să se acorde atenţie respectării confidenţialităţii în numeroasele situaţii în care se 
realizează schimburi de informaţii. Acest lucru este esenţial pentru a evita reacţii adverse pe 
piaţă şi pentru a proteja firmele în cauză. 

Amendamentul 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. determinarea sferei şi verificarea 
fiabilităţii informaţiilor care trebuie puse la 
dispoziţia tuturor autorităţilor naţionale de 
supraveghere implicate;

2. determinarea sferei şi verificarea 
fiabilităţii informaţiilor care trebuie puse la 
dispoziţia tuturor autorităţilor naţionale de 
supraveghere implicate, cu respectarea 
adecvată a confidenţialităţii informaţiilor;

Or. de

Justificare

Trebuie să se acorde atenţie respectării confidenţialităţii în numeroasele situaţii în care se 
realizează schimburi de informaţii. Acest lucru este esenţial pentru a evita reacţii adverse pe 
piaţă şi pentru a proteja firmele în cauză. 
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Amendamentul 386
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. luarea tuturor măsurilor oportune în 
situaţii de instabilitate şi de criză 
financiară pentru a se putea ajunge la o 
reacţie comună, cât mai rapidă şi 
automată cu putinţă, a autorităţilor 
naţionale de supraveghere competente;

Or. en

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. luarea tuturor măsurilor 
corespunzătoare în situaţii de instabilitate 
şi de criză financiară în vederea facilitării 
coordonării acţiunilor întreprinse de către 
autorităţile naţionale de supraveghere 
competente.

Or. en
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Amendamentul 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. asigurarea rolului de depozitar central 
al rapoartelor de reglementare pentru 
instituţiile care acţionează în mai multe 
state membre.  La primirea rapoartelor, 
Autoritatea transmite informaţiile în 
cauză autorităţilor naţionale competente.

Or. en

Justificare

În multe cazuri, ABE va stabili standarde tehnice pentru aplicarea normelor privind capitalul 
şi a altor norme (Directiva Omnibus). Pentru a se asigura că toate autorităţile de 
reglementare lucrează pe baza aceluiaşi set de date şi că, în caz de criză, coordonarea ar fi 
mult mai strânsă, ABE ar trebui să devină depozitarul central al rapoartelor de reglementare, 
evitându-se astfel actuala suprapunere ca urmare a raportării la nivel de stat membru.  

Amendamentul 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, în colaborare cu CERS, 
Autoritatea iniţiază şi coordonează 
evaluările la nivel comunitar ale rezistenţei 
instituţiilor financiare la evoluţiile negative 
ale pieţei. În acest scop, ea elaborează 
următoarele elemente, care urmează să fie 
aplicate de autorităţile naţionale de 
supraveghere:

În special, în colaborare cu CERS, 
Autoritatea iniţiază şi coordonează 
evaluările la nivel comunitar ale rezistenţei 
instituţiilor financiare la evoluţiile negative 
ale pieţei şi ale ameninţărilor generate de 
caracteristicile produselor financiare şi de 
procesele de distribuţie. În acest scop, ea 
elaborează următoarele elemente, care 
urmează să fie aplicate de autorităţile
competente:

Or. en
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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 390
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 pe care caracteristicile 
produselor şi procesele de distribuţie îl au 
asupra poziţiei financiare a unei instituţii 
şi asupra protecţiei consumatorilor;

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

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea garantează o acoperire 
adecvată a evoluţiilor, riscurilor şi 
punctelor vulnerabile transsectoriale, 
cooperând îndeaproape cu Autoritatea
bancară europeană şi cu Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare şi pieţe.

(3) Autoritatea garantează o acoperire 
adecvată a evoluţiilor, riscurilor şi 
punctelor vulnerabile transsectoriale, 
cooperând îndeaproape cu Autoritatea 
europeană de supraveghere (sectorul 
bancar), cu Autoritatea europeană de 
supraveghere (valori mobiliare şi pieţe) şi
cu Autoritatea europeană de 
supraveghere (Comitetul comun).

Or. en

Amendamentul 392
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea reprezintă Uniunea 
Europeană în toate forurile internaţionale 
având ca subiect reglementarea şi 
supravegherea instituţiilor care intră sub 
incidenţa legislaţiei menţionate la
articolul 1 alineatul (2). Autorităţile 
naţionale competente pot contribui în 
continuare la acele foruri care tratează 
chestiuni naţionale şi chestiuni relevante 
pentru propriile lor funcţii şi competenţe 
în conformitate cu legislaţia UE.

Or. en
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Amendamentul 393
Kay Swinburne

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere drepturilor 
autorităţilor naţionale de supraveghere, 
Autoritatea reprezintă Uniunea 
Europeană în toate forurile internaţionale 
având ca subiect reglementarea şi 
supravegherea instituţiilor care intră sub 
incidenţa legislaţiei menţionate la 
articolul 1 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contribuie la reprezentarea 
Uniunii Europene în toate forurile 
internaţionale având ca subiect 
reglementarea şi supravegherea 
instituţiilor care intră sub incidenţa 
legislaţiei menţionate la articolul 1 
alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contribuie la pregătirea 
deciziilor în materie de echivalenţă în ceea 
ce priveşte sistemele de supraveghere din 
ţări terţe în conformitate cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2).

Autoritatea contribuie la pregătirea 
deciziilor în materie de echivalenţă în ceea 
ce priveşte sistemele de supraveghere din 
ţări terţe în conformitate cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2). 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 7a-7d în 
vederea realizării evaluărilor de 
echivalenţă menţionate la prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
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 
echivalenţă menţionate la al doilea 
paragraf.

Or. en
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Amendamentul 397
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În ceea ce priveşte evaluările prudenţiale 
ale fuziunilor şi achiziţiilor care intră în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2007/44/CE, Autoritatea poate emite şi 
publica, din proprie iniţiativă sau la cererea 
oricărei autorităţi naţionale de 
supraveghere, un aviz cu privire la o 
evaluare prudenţială care trebuie efectuată 
de orice autoritate a unui stat membru. Se 
aplică articolul 20.

2. În ceea ce priveşte evaluările prudenţiale 
ale fuziunilor şi achiziţiilor care intră în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2007/44/CE, Autoritatea poate, din proprie 
iniţiativă sau la cererea oricărei autorităţi 
naţionale de supraveghere, să monitorizeze 
evaluările şi să emită orientări în vederea 
raţionalizării şi asigurării unei 
concurenţe loiale, precum şi să emită şi să 
publice un aviz cu privire la o evaluare 
prudenţială care trebuie efectuată de orice 
autoritate a unui stat membru. Se aplică 
articolul 20.

Or. en

Amendamentul 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe baza unor orientări comune, 
autoritatea poate modifica procedura de 
evaluare prevăzută în Directiva 
2007/44/CE. La primirea notificării, 
Autoritatea asigură coordonarea cu 
autorităţile naţionale competente.

Or. en

Justificare

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
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requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Amendamentul 399
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea Autorităţii, autorităţile 
naţionale de supraveghere şi alte autorităţi 
publice ale statelor membre vor pune la 
dispoziţia Autorităţii toate informaţiile 
necesare pentru îndeplinirea mandatului 
conferit acesteia prin prezentul regulament.

(1) La cererea Autorităţii, autorităţile 
naţionale de supraveghere ale statelor 
membre pun la dispoziţia Autorităţii toate 
informaţiile necesare pentru îndeplinirea 
mandatului conferit acesteia prin prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 401
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când informaţiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autorităţile naţionale de 
supraveghere sau de alte autorităţi 
publice ale statelor membre, Autoritatea 
poate adresa direct instituţiilor financiare 
implicate şi altor părţi o cerere motivată. 
Ea informează autorităţile naţionale de 
supraveghere în cauză cu privire la astfel 
de cereri.

eliminat

La cererea Autorităţii, autorităţile 
naţionale de supraveghere şi alte 
autorităţi publice ale statelor membre 
sprijină Autoritatea în procesul de 
colectare a acestor informaţii.

Or. en

Amendamentul 402
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când informaţiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autorităţile naţionale de 
supraveghere sau de alte autorităţi 
publice ale statelor membre, Autoritatea 
poate adresa direct instituţiilor financiare 
implicate şi altor părţi o cerere motivată. 
Ea informează autorităţile naţionale de 
supraveghere în cauză cu privire la astfel 
de cereri.

eliminat

La cererea Autorităţii, autorităţile 
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naţionale de supraveghere şi alte 
autorităţi publice ale statelor membre 
sprijină Autoritatea în procesul de 
colectare a acestor informaţii.

Or. en

Justificare

Această dispoziţie dublează obligaţiile de raportare pentru instituţiile financiare şi creează 
posibile conflicte de loialitate pentru instituţiile în cauză. Autorităţile naţionale de 
supraveghere trebuie să fie punctul de contact. Prezentarea rapoartelor la mai multe niveluri 
nu este benefică şi, prin urmare, noua arhitectură de supraveghere ar trebui să utilizeze 
structurile de raportare existente.

Amendamentul 403
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când informaţiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autorităţile naţionale de 
supraveghere sau de alte autorităţi 
publice ale statelor membre, Autoritatea 
poate adresa direct instituţiilor financiare 
implicate şi altor părţi o cerere motivată. 
Ea informează autorităţile naţionale de 
supraveghere în cauză cu privire la astfel 
de cereri.

eliminat

La cererea Autorităţii, autorităţile 
naţionale de supraveghere şi alte 
autorităţi publice ale statelor membre 
sprijină Autoritatea în procesul de 
colectare a acestor informaţii.

Or. en

Justificare

Această dispoziţie dublează obligaţiile de raportare pentru instituţiile financiare şi creează 
posibile conflicte de loialitate pentru instituţiile în cauză. Autorităţile naţionale de 
supraveghere trebuie să fie punctul de contact. Prezentarea rapoartelor la mai multe niveluri 
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nu este benefică şi, prin urmare, noua arhitectură de supraveghere ar trebui să utilizeze 
structurile de raportare existente.

Amendamentul 404
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când informaţiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autorităţile naţionale de 
supraveghere sau de alte autorităţi publice 
ale statelor membre, Autoritatea poate 
adresa direct instituţiilor financiare 
implicate şi altor părţi o cerere motivată. 
Ea informează autorităţile naţionale de 
supraveghere în cauză cu privire la astfel 
de cereri.

(2) Atunci când informaţiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autorităţile naţionale de 
supraveghere sau de alte autorităţi publice 
ale statelor membre, Autoritatea poate 
adresa direct instituţiilor financiare 
implicate şi altor părţi o cerere motivată, 
cu condiţia ca furnizarea informaţiilor 
respective Autorităţii să implice costuri 
proporţionale cu natura informaţiei. Ea 
informează autorităţile naţionale de 
supraveghere în cauză cu privire la astfel 
de cereri.

Or. en

Amendamentul 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când informaţiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autorităţile naţionale de 
supraveghere sau de alte autorităţi 
publice ale statelor membre, Autoritatea 
poate adresa direct instituţiilor financiare 
implicate şi altor părţi o cerere motivată. 
Ea informează autorităţile naţionale de 
supraveghere în cauză cu privire la astfel 

Atunci când informaţiile nu sunt 
disponibile, Autoritatea poate adresa direct 
instituţiilor financiare implicate şi altor 
părţi o cerere motivată Ea informează 
autorităţile naţionale de supraveghere în 
cauză cu privire la astfel de cereri.
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de cereri.

Or. it

Justificare

Ar trebui utilizate sistemele existente de raportare în măsura în care acest lucru este posibil. 
Pentru a evita suprapunerea eforturilor şi cheltuielile inutile, este important să se evite, dacă 
se poate, emiterea de cereri de informaţii suplimentare de la niveluri diferite.

Amendamentul 406
Kay Swinburne

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La solicitarea unei autorităţi 
naţionale de supraveghere dintr-un stat 
membru, Autoritatea furnizează orice 
informaţie necesară pentru a permite 
autorităţii naţionale să-şi îndeplinească 
mandatul, cu condiţia ca autoritatea 
naţională respectivă să aplice măsuri de 
confidenţialitate corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La solicitarea unei autorităţi 
naţionale de supraveghere dintr-un stat 
membru, Autoritatea furnizează orice 
informaţie necesară pentru a permite 
autorităţii naţionale să-şi îndeplinească 
mandatul, cu condiţia ca autoritatea 
naţională respectivă să aplice măsuri de 
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confidenţialitate corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În momentul executării sarcinilor 
stabilite în prezentul regulament, 
Autoritatea trebuie să ţină seama în cea 
mai mare măsură de avertismentele şi 
recomandările CERS.

(6) În momentul executării sarcinilor 
stabilite în prezentul regulament, 
Autoritatea ţine seama de avertismentele şi 
recomandările CERS.

Or. en

Amendamentul 409
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al pensiilor

ocupaţionale

Grupurile părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor

de pensii ocupaţionale

Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
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participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul consultării părţilor interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile Autorităţii, se înfiinţează un Grup 
al părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale.

(1) În scopul consultării părţilor interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile Autorităţii, se înfiinţează un Grup 
al părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale. Grupul părţilor 
interesate este consultat asupra tuturor 
deciziilor şi acţiunilor pertinente ale 
autorităţii. Dacă,  în caz de urgenţă, este 
imposibilă o consultare imediată, grupul 
părţilor interesante este informat cu 
privire la decizie cât mai curând posibil.

Or. en

Amendamentul 411
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul consultării părţilor interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile Autorităţii, se înfiinţează un Grup 
al părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale.

(1) În scopul consultării părţilor interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile autorităţii, aceasta înfiinţează
două grupuri ale părţilor interesate, şi 
anume un Grup al părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor şi reasigurărilor şi un 
Grup al părţilor interesate din domeniul
fondurilor de pensii ocupaţionale, 
denumite în continuare „grupurile 
părţilor interesate”, .
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Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Amendamentul 412
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul consultării părţilor interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile Autorităţii, se înfiinţează un Grup 
al părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale.

(1) În scopul consultării părţilor interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile Autorităţii, se înfiinţează Grupul
părţilor interesate din domeniul asigurărilor 
şi reasigurărilor şi Grupul părţilor 
interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale. 

Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de diferenţele fundamentale dintre asigurători şi fondurile de pensii 
ocupaţionale, Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se separă în: (i) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi reasigurărilor şi (ii) Grupul părţilor interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale.
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Amendamentul 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate firmele comunitare de asigurări 
şi reasigurări, fondurile de pensii 
ocupaţionale, angajaţii acestora, precum şi 
consumatorii şi utilizatorii serviciilor de 
asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale.

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate firmele de asigurări şi 
reasigurări şi fondurile de pensii 
ocupaţionale din Uniune, angajaţii 
acestora, precum şi consumatorii şi 
utilizatorii serviciilor de asigurări, 
reasigurări şi de pensii ocupaţionale.

Cel puţin 5 dintre membri sunt membri 
independenţi de vârf ai comunităţii 
academice.
Numărul membrilor care reprezintă 
participanţii profesionişti de pe piaţă, 
inclusiv angajaţii acestora, nu depăşeşte 
15 persoane. Cel puţin 5 dintre ei trebuie 
să reprezinte angajaţii.

Or. en

Amendamentul 414
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate firmele comunitare de asigurări 
şi reasigurări, fondurile de pensii 
ocupaţionale, angajaţii acestora, precum şi

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi reasigurărilor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporţii echilibrate firmele de asigurări şi 
reasigurări din Uniunea Europeană,
angajaţii acestora, precum şi consumatorii 
şi utilizatorii serviciilor de asigurări şi de



PE439.927v01-00 20/108 AM\809582RO.doc

RO

consumatorii şi utilizatorii serviciilor de 
asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale.

reasigurări. Grupul părţilor interesate din 
domeniul fondurilor de pensii 
ocupaţionale este compus din 30 de 
membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate instituţiilor de furnizare de 
pensii ocupaţionale din Uniunea 
Europeană, membrii şi beneficiarii 
acestora, precum şi întreprinderile 
finanţatoare.

Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Amendamentul 415
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate firmele comunitare de asigurări 
şi reasigurări, fondurile de pensii 

(2) Grupul părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor şi reasigurărilor şi 
Grupul părţilor interesate din domeniul 
fondurilor de pensii ocupaţionale sunt 
compuse din câte 30 de membri. Grupul 
părţilor interesate din domeniul asigurărilor
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ocupaţionale, angajaţii acestora, precum şi 
consumatorii şi utilizatorii serviciilor de 
asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale.

şi reasigurărilor reprezintă în proporţii 
echilibrate firmele comunitare de asigurări 
şi reasigurări, angajaţii acestora, precum şi 
consumatorii şi utilizatorii serviciilor de 
asigurări şi reasigurări. Grupul părţilor 
interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale este reprezintă în 
proporţii echilibrate fondurile de pensii 
ocupaţionale din Uniunea Europeană, 
membrii şi beneficiarii acestora, precum 
şi consumatorii şi utilizatorii serviciilor de 
pensii ocupaţionale.

Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de diferenţele fundamentale dintre asigurători şi fondurile de pensii 
ocupaţionale, Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se separă în: (i) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi reasigurărilor şi (ii) Grupul părţilor interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale.

Amendamentul 416
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate firmele comunitare de 
asigurări şi reasigurări, fondurile de pensii 
ocupaţionale, angajaţii acestora, precum 
şi consumatorii şi utilizatorii serviciilor de 
asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale.

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri. Cel mult 15 membri sunt 
reprezentanţi ai firmelor de asigurări, ai 
firmelor de reasigurări, ai intermediarilor 
din domeniul asigurărilor şi ai fondurilor 
de pensii ocupaţionale. Cel puţin cinci 
membri sunt reprezentanţi ai 
întreprinderilor achizitoare de astfel de 
servicii, ai angajaţilor (prin intermediul 
sindicatelor, de exemplu), ai 
consumatorilor şi ai utilizatorilor de 
servicii de asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale. Cel puţin cinci dintre 
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membri sunt membri independenţi de vârf 
ai comunităţii academice.

Or. en

Justificare

Este oportun să se asigure o reprezentare adecvată a sectorului, date fiind complexitatea şi 
natura specializată a unor a dintre opiniile pe care acest grup al părţilor interesate ar trebui 
să le emită. Cu toate acestea, sectorul în sine nu ar trebui să fie reprezentat de peste jumătate 
din membri. Din grup ar trebui să facă parte şi reprezentanţi ai mediului academic pentru a 
oferi consiliere suplimentară obiectivă.

Amendamentul 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate firmele comunitare de asigurări 
şi reasigurări, fondurile de pensii 
ocupaţionale, angajaţii acestora, precum şi 
consumatorii şi utilizatorii serviciilor de 
asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale.

2.  Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate firmele de asigurări şi 
reasigurări din Uniune, fondurile de pensii 
ocupaţionale, angajaţii acestora, precum şi 
consumatorii, utilizatorii serviciilor de 
asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale şi reprezentanţii IMM-urilor.
Cel puţin 5 dintre membri sunt membri 
independenţi de vârf ai comunităţii 
academice. Numărul membrilor care 
reprezintă participanţii pe piaţă nu 
depăşeşte 10 persoane. Cel puţin 10 
membri sunt aleşi de organizaţiile IMM-
urilor.

Or. en
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Amendamentul 418
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate firmele comunitare de asigurări 
şi reasigurări, fondurile de pensii 
ocupaţionale, angajaţii acestora, precum şi 
consumatorii şi utilizatorii serviciilor de 
asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale.

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri, reprezentând firmele de 
asigurări şi reasigurări şi fondurile de 
pensii ocupaţionale din Uniune, angajaţii
acestora, precum şi consumatorii şi 
utilizatorii serviciilor de asigurări, 
reasigurări şi de pensii ocupaţionale. Din 
Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale fac 
parte cel puţin 10 reprezentanţi ai 
consumatorilor şi utilizatorilor, cum ar fi 
administratorii unor fonduri de pensii, 5 
reprezentanţi independenţi de vârf din 
mediul academic şi cel mult 10 
reprezentanţi ai organizaţiilor instituţiilor 
supravegheate.

Or. en

Amendamentul 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30 
de membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate firmele comunitare de asigurări 
şi reasigurări, fondurile de pensii 
ocupaţionale, angajaţii acestora, precum şi
consumatorii şi utilizatorii serviciilor de 

(2) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale este compus din 30
de membri, reprezentând în proporţii 
echilibrate firmele de asigurări şi 
reasigurări şi fondurile de pensii 
ocupaţionale din Uniune, sindicatele şi 
organizaţiile sociale, precum şi
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asigurări, reasigurări şi de pensii 
ocupaţionale.

consumatorii şi utilizatorii serviciilor de 
asigurări. Părţile interesate reprezentate în 
cadrul grupului au poziţii egale. Cel puţin 
cinci dintre membri sunt oameni de ştiinţă 
independenţi.

Or. en

Justificare

Ar trebui asigurată o funcţionare adecvată şi justă a grupului părţilor interesate din toate 
punctele de vedere. Ar trebui clarificată expresia „proporţie echilibrată”. Trebuie asigurată 
consultarea permanentă a grupului părţilor interesate, lucru care nu poate fi realizat cu două 
reuniuni pe an. 

Amendamentul 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale se reuneşte cel puţin 
de două ori pe an.

Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale se reuneşte cel puţin 
de patru ori pe an.

Or. en

Justificare

Ar trebui asigurată o funcţionare adecvată şi justă a grupului părţilor interesate din toate 
punctele de vedere. Ar trebui clarificată expresia „proporţie echilibrată”. Trebuie asigurată 
consultarea permanentă a grupului părţilor interesate, lucru care nu poate fi realizat cu două 
reuniuni pe an. 
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Amendamentul 421
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se 
reuneşte cel puţin de două ori pe an.

Grupurile părţilor interesate se reunesc cel 
puţin de două ori pe an.

Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Amendamentul 422
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale se reuneşte cel puţin 

Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale se reuneşte cel puţin 
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de două ori pe an. de patru ori pe an.

Or. en

Amendamentul 423
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Membrii Grupului părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi
al fondurilor de pensii ocupaţionale sunt 
numiţi de consiliul de supraveghere al 
Autorităţii, în urma unor propuneri din 
partea părţilor interesate.

(3) Membrii Grupului părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor 
şi ai Grupului părţilor interesate din 
domeniul fondurilor de pensii ocupaţionale 
sunt numiţi de consiliul de supraveghere al 
Autorităţii, în urma unor propuneri din 
partea părţilor interesate. 

Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de diferenţele fundamentale dintre asigurători şi fondurile de pensii 
ocupaţionale, Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se separă în: (i) Grupul părţilor interesate din domeniul
asigurărilor şi reasigurărilor şi (ii) Grupul părţilor interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale.

Amendamentul 424
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Membrii Grupului părţilor interesate
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor 
şi al fondurilor de pensii ocupaţionale
sunt numiţi de consiliul de supraveghere al 
Autorităţii, în urma unor propuneri din 
partea părţilor interesate.

(3) Membrii grupurilor părţilor interesate 
sunt numiţi de consiliul de supraveghere al 
autorităţii, în urma unor propuneri din 
partea părţilor interesate.
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Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Amendamentul 425
Sharon Bowles

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 şi o reprezentare corespunzătoare a 
părţilor interesate la nivelul Comunităţii.

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

Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Amendamentul 426
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 şi o reprezentare corespunzătoare a 
părţilor interesate la nivelul Comunităţii.

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

Or. en

Amendamentul 427
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi 
al fondurilor de pensii ocupaţionale.

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi 
al fondurilor de pensii ocupaţionale şi 
asigură rambursarea adecvată a 
cheltuielilor de deplasare şi de şedere, 
precum şi plata unei alocaţii pentru 
participarea la activităţi 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 finanţare adecvată pentru un
centru de excelenţă în cadrul căruia 
experţi în reglementarea şi supravegherea 
serviciilor financiare să poată oferi 
consiliere tehnică exclusiv organizaţilor 
de investitori achizitori de astfel de 
servicii, de IMM-uri şi de consumatori 
pentru a sprijini contribuţia acestora la 
grupurilor părţilor interesate.
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Or. en

Amendamentul 428
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi 
al fondurilor de pensii ocupaţionale.

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor 
şi pentru Grupul părţilor interesate din 
domeniul fondurilor de pensii 
ocupaţionale. 

Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de diferenţele fundamentale dintre asigurători şi fondurile de pensii 
ocupaţionale, Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se separă în: (i) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi reasigurărilor şi (ii) Grupul părţilor interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale.

Amendamentul 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi 
al fondurilor de pensii ocupaţionale.

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi 
al fondurilor de pensii ocupaţionale. Se 
acordă o compensaţie financiară adecvată 
membrilor grupului părţilor interesate 
care reprezintă organizaţii non-profit.

Or. en
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Amendamentul 430
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea garantează sprijinul secretarial
adecvat pentru Grupul părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor 
şi al fondurilor de pensii ocupaţionale.

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru grupurile părţilor 
interesate.

Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Amendamentul 431
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se alocă un buget pentru membrii 
Grupului părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale care 
reprezintă organizaţii non-profit. Bugetul 
este aprobat de consiliul de supraveghere 
şi este suficient pentru a acoperi 
cheltuielile ocazionate de organizarea de 
reuniuni de pregătire şi participarea la 
acestea şi costurile aferente comandării 
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unor cercetări şi avize externe.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că grupul părţilor interesate funcţionează astfel încât toate părţile 
interesate din cadrul grupului beneficiază de aceleaşi condiţii şi posibilităţi de a contribui la 
lucrări. Acest lucru înseamnă că reprezentanţii părţilor interesate nu ar trebui să se bazeze 
pe resursele organizaţiilor pe care le reprezintă deoarece o astfel de situaţie ar implica 
puternice dezechilibre calitative şi cantitative în ceea ce priveşte activităţile pe care diverşi 
reprezentanţi şi le pot asuma. Acest lucru este valabil pentru reprezentanţii angajaţilor din 
sector, ai consumatorilor, ai IMM-urilor şi ai altor părţi interesate.

Amendamentul 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o compensaţie financiară 
adecvată membrilor grupului părţilor 
interesate care reprezintă organizaţii non-
profit.

Or. en

Justificare

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. It 
must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work.
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others.



PE439.927v01-00 32/108 AM\809582RO.doc

RO

Amendamentul 433
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Membrii Grupului părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi 
al fondurilor de pensii ocupaţionale au un 
mandat de doi ani şi jumătate, după care 
are loc o nouă procedură de selecţie.

(4) Membrii Grupului părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor 
şi ai Grupului părţilor interesate din 
domeniul fondurilor de pensii ocupaţionale 
au un mandat de doi ani şi jumătate, după 
care are loc o nouă procedură de selecţie.

Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de diferenţele fundamentale dintre asigurători şi fondurile de pensii 
ocupaţionale, Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se separă în: (i) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi reasigurărilor şi (ii) Grupul părţilor interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale.

Amendamentul 434
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Membrii Grupului părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor 
şi al fondurilor de pensii ocupaţionale au 
un mandat de doi ani şi jumătate, după care 
are loc o nouă procedură de selecţie.

(4) Membrii grupurilor părţilor interesate 
au un mandat de doi ani şi jumătate, după 
care are loc o nouă procedură de selecţie.

Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 



AM\809582RO.doc 33/108 PE439.927v01-00

RO

genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Amendamentul 435
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Membrii Grupului părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi 
al fondurilor de pensii ocupaţionale au un 
mandat de doi ani şi jumătate, după care 
are loc o nouă procedură de selecţie.

(4) Membrii Grupului părţilor interesate 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi 
al fondurilor de pensii ocupaţionale au un 
mandat de cinci ani, după care are loc o 
nouă procedură de selecţie.

Or. en

Amendamentul 436
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



PE439.927v01-00 34/108 AM\809582RO.doc

RO

Amendamentul 437
Thijs Berman

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru îndeplinirea sarcinii sale 
consultative, grupul părţilor interesate 
primeşte din partea Autorităţii toate 
informaţiile necesare.

Or. en

Justificare

Grupul părţilor interesate este total dependent de Autoritate pentru obţinerea informaţiilor. 
Atunci când lansează o consultare, Autoritatea ar trebui să faciliteze accesul grupului 
părţilor interesate la informaţiile pertinente.

Amendamentul 438
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale poate transmite 
Autorităţii avize şi opinii pentru orice
subiect legate de atribuţiile Autorităţii,
specificate la articolele 7 şi 8.

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale poate transmite 
Autorităţii avize şi opinii asupra oricărei 
chestiuni legate de atribuţiile Autorităţii,
inclusiv în vederea ajungerii la o poziţie 
comună cu Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar) şi cu 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(valori mobiliare şi pieţe), în conformitate 
cu articolul 42, în special în ceea ce 
priveşte sarcinile specificate la articolele 7 
şi 8.

Or. en
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Justificare

Grupul părţilor interesate ar trebui să poată, de asemenea, să contribuie, după caz, la 
procesul decizional în ceea ce priveşte conglomeratele financiare, atunci când acestea din 
urmă au activităţi în domeniul asigurărilor sau al pensiilor ocupaţionale. 

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

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale poate transmite 
Autorităţii avize şi opinii pentru orice 
subiect legate de atribuţiile Autorităţii, 
specificate la articolele 7 şi 8.

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale transmite Autorităţii 
avize şi opinii asupra oricărei chestiuni. 
Orice conflict de interese în care sunt 
implicaţi membrii Grupului părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale trebuie dezvăluit atunci 
când grupul emite avize şi opinii. 

Or. en

Amendamentul 440
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale poate transmite 
Autorităţii avize şi opinii pentru orice 
subiect legate de atribuţiile Autorităţii,
specificate la articolele 7 şi 8.

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi Grupul 
părţilor interesate din domeniul fondurilor 
de pensii ocupaţionale pot transmite 
Autorităţii avize şi opinii asupra oricărei 
chestiuni legate de atribuţiile Autorităţii 
specificate la articolele 7 şi 8.
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Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de diferenţele fundamentale dintre asigurători şi fondurile de pensii 
ocupaţionale, Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se separă în: (i) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi reasigurărilor şi (ii) Grupul părţilor interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale.

Amendamentul 441
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale poate
transmite Autorităţii avize şi opinii pentru 
orice subiect legate de atribuţiile 
Autorităţii, specificate la articolele 7 şi 8.

(5) Grupurile părţilor interesate pot
transmite Autorităţii avize şi opinii asupra 
oricărei chestiuni legate de atribuţiile 
Autorităţii.

Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Amendamentul 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5)  Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale poate transmite 
Autorităţii avize şi opinii pentru orice 
subiect legate de atribuţiile Autorităţii,
specificate la articolele 7 şi 8.

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale transmite Autorităţii 
avize şi opinii asupra oricărei chestiuni
legate de atribuţiile Autorităţii, în special 
în ceea ce priveşte sarcinile specificate la 
articolele 7 şi 8.

Or. en

Amendamentul 443
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale poate transmite 
Autorităţii avize şi opinii pentru orice 
subiect legate de atribuţiile Autorităţii,
specificate la articolele 7 şi 8.

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale poate transmite 
Autorităţii avize şi opinii asupra oricărei 
chestiuni legate de atribuţiile Autorităţii 
specificate la articolele 7, 8, 9 şi 10.

Or. en

Amendamentul 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grupul părţilor interesate din domeniul (5) Grupul părţilor interesate din domeniul 
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asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale poate transmite 
Autorităţii avize şi opinii pentru orice 
subiect legate de atribuţiile Autorităţii,
specificate la articolele 7 şi 8.

asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale poate transmite 
Autorităţii avize şi opinii asupra oricărei 
chestiuni legate de atribuţiile Autorităţii
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 445
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Grupul părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale decide 
asupra chestiunilor pertinente pentru 
consultare şi are posibilitatea de a 
influenţa ordinea de zi a reuniunilor. Toţi 
reprezentanţii grupului au oportunitatea 
de a-şi expune părerea. Decizia finală 
asupra punctelor de pe ordinea de zi este 
adoptată de Grupul părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale, pe 
ordinea de zi putând fi incluse punctele 
propuse de fiecare subgrup de părţi 
interesate. Fiecare subgrup de părţi 
interesate are libertatea de a prezenta 
Autorităţii avizele şi opiniile sale, care nu 
vor reprezenta în mod obligatoriu opiniile 
majorităţii grupului părţilor interesate.
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Or. en

Justificare

Având în vedere componenţa sa, grupul părţilor interesate va avea sigur interese şi opinii 
diferite. Consumatorii şi alţi utilizatori ar trebui să aibă permisiunea de a-şi exprima opinia, 
care nu va fi în mod necesar opinia majorităţii grupului părţilor interesate. Dacă nu se oferă 
părţilor interesate această posibilitate, există riscul ca lucrările grupului să fie paralizate.

Amendamentul 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Grupul părţilor interesate decide cu 
privire la chestiunile pertinente pentru 
consultare, precum şi cu privire la 
ordinea de zi a reuniunilor. 

Or. en

Amendamentul 447
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale îşi adoptă propriul 
regulament de procedură.

(6) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi Grupul 
părţilor interesate din domeniul fondurilor 
de pensii ocupaţionale îşi adoptă propriile 
regulamente de procedură.

Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de diferenţele fundamentale dintre asigurători şi fondurile de pensii 
ocupaţionale, Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se separă în: (i) Grupul părţilor interesate din domeniul 
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asigurărilor şi reasigurărilor şi (ii) Grupul părţilor interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale.

Amendamentul 448
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale îşi 
adoptă propriul regulament de procedură.

(6) Grupurile părţilor interesate îşi adoptă 
propriile regulamente de procedură.

Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Amendamentul 449
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale îşi adoptă propriul 
regulament de procedură.

(6) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale îşi adoptă propriul 
regulament de procedură cu votul unei 
majorităţi de două treimi din membrii săi.

Or. en
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Justificare

Având în vedere probabilitatea ca membrii grupului părţilor interesate să aibă divergenţe 
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 şi posibilitatea ca 
reprezentanţii unui grup de părţi interesate să controleze procesul decizional.

Amendamentul 450
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritatea publică avizele şi opiniile 
Grupului părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale, precum şi 
rezultatele consultărilor. 

(7) Autoritatea publică avizele şi opiniile 
Grupului părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi ale Grupului 
părţilor interesate din domeniul fondurilor 
de pensii ocupaţionale, precum şi 
rezultatele consultărilor. 

Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de diferenţele fundamentale dintre asigurători şi fondurile de pensii 
ocupaţionale, Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se separă în: (i) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi reasigurărilor şi (ii) Grupul părţilor interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale.

Amendamentul 451
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritatea publică avizele şi opiniile 
Grupului părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale, precum 

(7) Autoritatea publică avizele şi opiniile 
grupurilor părţilor interesate, precum şi 
rezultatele consultărilor. 
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şi rezultatele consultărilor.

Or. en

Justificare

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Amendamentul 452
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în niciun fel responsabilităţile 
fiscale ale statelor membre. 

(1) Autoritatea se asigură că sectorul 
asigurărilor şi al pensiilor ocupaţionale 
îşi internalizează costurilor, dintr-o 
perspectivă ciclică, şi că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în niciun fel în mod direct 
responsabilităţile fiscale ale statelor 
membre. 

Or. en

Amendamentul 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în niciun fel responsabilităţile 

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în niciun fel responsabilităţile 
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fiscale ale statelor membre. fiscale ale statelor membre. Autoritatea 
precizează, în conţinutul deciziei, că 
responsabilităţile fiscale nu sunt afectate.

Or. en

Justificare

Responsabilitatea fiscală a statului nu poate fi afectată în nici un fel de activitatea AEAPO. 
Scopul acestei adăugiri este de a consolida acest principiu. Introducând o astfel de clauză în 
decizia AEAPO, Autoritatea va analiza, de fiecare dată, dacă hotărârea sa nu afectează 
responsabilitatea fiscală a statelor membre.

Amendamentul 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în niciun fel responsabilităţile 
fiscale ale statelor membre. 

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în mod direct şi semnificativ
responsabilităţile fiscale ale statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 455
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în niciun fel responsabilităţile 
fiscale ale statelor membre. 

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 nu 
afectează în niciun fel responsabilităţile 
fiscale ale statelor membre. 

Or. en



PE439.927v01-00 44/108 AM\809582RO.doc

RO

Justificare

Dacă se menţine articolul 23 ţinând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar 
trebui să se aplice doar deciziilor luate în situaţii de urgenţă, adică în situaţiile prevăzute la 
articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenţii a statelor membre din bani publici. 
Articolul 11 nu ar trebui să fie inclus, deoarece medierea s-ar aplica doar în condiţii 
normale, pentru supravegherea continuă.

Amendamentul 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în niciun fel responsabilităţile 
fiscale ale statelor membre.

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în mod direct responsabilităţile 
fiscale ale statelor membre.

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să dispună de competenţe executorii cu privire la „soluţionarea 
disputelor dintre autorităţile naţionale de supraveghere” şi la „deciziile urgente”. Clauzele 
de protecţie a statelor membre împotriva deciziilor luate de Autoritate ar trebui să fie limitate 
şi să urmeze, în general, principiul „respectă sau explică”. Clauzele de protecţie nu ar trebui 
să devină o potenţială lacună.

Amendamentul 457
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 11 
îi afectează responsabilităţile fiscale, 
acesta poate notifica Autorităţii şi 
Comisiei, în termen de o lună de la 
transmiterea deciziei Autorităţii către 

eliminat
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autoritatea naţională de supraveghere, 
faptul că decizia nu va fi implementată de 
autoritatea naţională de supraveghere.
În notificarea sa, statul membru trebuie 
să justifice şi să demonstreze în mod clar 
din ce cauză şi în ce fel decizia respectivă 
afectează responsabilităţile sale fiscale.
În acest caz, decizia Autorităţii se 
suspendă.
În termen de o lună de la notificarea 
efectuată de statul membru, Autoritatea 
trebuie să informeze statele membre dacă 
îşi menţine, modifică sau revocă decizia. 
Atunci când Autoritatea îşi menţine 
decizia, Consiliul decide, în termen de 
două luni, cu majoritate calificată, după 
cum se prevede la articolul 205 din Tratat, 
cu privire la menţinerea sau revocarea 
deciziei Autorităţii.
În cazul în care Consiliul decide să 
menţină decizia autorităţii sau dacă nu ia 
o decizie în termen de două luni, 
suspendarea respectivei decizii trebuie să 
înceteze imediat. 

Or. en

Justificare

Dacă se menţine articolul 23 ţinând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar 
trebui să se aplice doar deciziilor luate în situaţii de urgenţă, adică în situaţiile prevăzute la 
articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenţii a statelor membre din bani publici. 
Articolul 11 nu ar trebui să fie inclus, deoarece medierea s-ar aplica doar în condiţii 
normale, pentru supravegherea continuă.

Amendamentul 458
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un stat membru consideră (2) Atunci când un stat membru nu acceptă
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că o decizie luată în temeiul articolului 11 
îi afectează responsabilităţile fiscale, acesta
poate notifica Autorităţii şi Comisiei, în 
termen de o lună de la transmiterea 
deciziei Autorităţii către autoritatea 
naţională de supraveghere, faptul că 
decizia nu va fi implementată de 
autoritatea naţională de supraveghere.

o decizie luată în temeiul articolului 11
alineatul (3) deoarece îi afectează 
responsabilităţile fiscale, acesta notifică
Autorităţii, Comisiei şi Parlamentului 
European, în termen de douăzeci de zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei 
Autorităţii către autoritatea naţională de 
supraveghere, faptul că decizia nu va fi
aplicată de autoritatea naţională de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 459
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 11 
îi afectează responsabilităţile fiscale, acesta 
poate notifica Autorităţii şi Comisiei, în 
termen de o lună de la transmiterea 
deciziei Autorităţii către autoritatea 
naţională de supraveghere, faptul că 
decizia nu va fi implementată de 
autoritatea naţională de supraveghere.

(2) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 11 
îi afectează responsabilităţile fiscale, acesta 
poate notifica Autorităţii şi Comisiei, în 
termen de douăzeci de zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei Autorităţii către 
autoritatea naţională de supraveghere, 
faptul că decizia nu va fi aplicată de 
autoritatea naţională de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să 
justifice şi să demonstreze în mod clar din 

În notificarea sa, statul membru trebuie să 
justifice din ce cauză şi să ofere o evaluare 
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ce cauză şi în ce fel decizia respectivă 
afectează responsabilităţile sale fiscale.

de impact cu privire la măsura în care
decizia respectivă îi afectează 
responsabilităţile fiscale.

Or. en

Amendamentul 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să 
justifice şi să demonstreze în mod clar din 
ce cauză şi în ce fel decizia respectivă 
afectează responsabilităţile sale fiscale.

În notificarea sa, statul membru trebuie să 
justifice din ce cauză şi să ofere o evaluare 
de impact cu privire la măsura în care
decizia respectivă îi afectează 
responsabilităţile fiscale.

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să dispună de competenţe executorii cu privire la „soluţionarea 
disputelor dintre autorităţile naţionale de supraveghere” şi la „deciziile urgente”. Clauzele 
de protecţie a statelor membre împotriva deciziilor luate de Autoritate ar trebui să fie limitate 
şi să urmeze, în general, principiul „respectă sau explică”. Clauzele de protecţie nu ar trebui 
să devină o potenţială lacună.

Amendamentul 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea îşi menţine 
decizia, Consiliul decide, în termen de 
două luni, cu majoritate calificată, după 
cum se prevede la articolul 205 din Tratat, 
cu privire la menţinerea sau revocarea 

Atunci când Autoritatea îşi menţine 
decizia, Consiliul decide cu privire la 
menţinerea sau revocarea deciziei 
Autorităţii cu majoritatea calificată a 
membrilor săi, neţinând seama de votul 
membrului din Consiliu care reprezintă 
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deciziei Autorităţii. statul membru în cauză, în termen de 
două luni de la data informării statului 
membru de către Autoritate în 
conformitate cu la patrulea paragraf. 
Majoritatea calificată este definită ca cel 
puţin 55% din membrii Consiliului, cu 
excepţia statului membru în cauză, 
reprezentând cel puţin 14 dintre statele 
membre şi cel puţin 65% din populaţia 
Uniunii cu excepţia populaţiei statului 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 463
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea îşi menţine 
decizia, Consiliul decide, în termen de 
două luni, cu majoritate calificată, după 
cum se prevede la articolul 205 din Tratat, 
cu privire la menţinerea sau revocarea 
deciziei Autorităţii.

Atunci când Autoritatea îşi menţine 
decizia, Consiliul decide cu majoritatea 
voturilor exprimate, în cadrul uneia 
dintre reuniunile sale, în termen de două 
luni după ce Autoritatea a informat statul 
membru în conformitate cu paragraful 
anterior, dacă decizia Autorităţii se 
menţine.

Or. en

Amendamentul 464
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea îşi menţine 
decizia, Consiliul decide, în termen de 
două luni, cu majoritate calificată, după 

Atunci când Autoritatea îşi menţine 
decizia, Consiliul decide, în termen de 
două luni, cu majoritate calificată în sensul 
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cum se prevede la articolul 205 din Tratat, 
cu privire la menţinerea sau revocarea 
deciziei Autorităţii.

definiţiei de la articolul 205 din tratat, cu 
privire la menţinerea deciziei Autorităţii.

Or. en

Amendamentul 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea îşi menţine 
decizia, Consiliul decide, în termen de 
două luni, cu majoritate calificată, după 
cum se prevede la articolul 205 din Tratat, 
cu privire la menţinerea sau revocarea 
deciziei Autorităţii.

Atunci când Autoritatea îşi menţine 
decizia, Consiliul decide, în termen de 
două luni, cu majoritate calificată în sensul 
definiţiei de la articolul 205 din tratat, cu 
privire la menţinerea deciziei Autorităţii.

Or. en

Justificare

Obiectivul principal al acestui amendament este să elimine incertitudinea în toate acele 
cazuri în care Consiliul nu ia o decizie în termenul dat de două luni. Lipsa activităţii în ceea 
ce priveşte un aspect atât de important cum este responsabilitatea fiscală a statelor membre 
nu poate conduce la consecinţe negative pentru statul membru. Din acest motiv, se propune 
examinarea deciziei contestate a Autorităţii, astfel cum a fost anulată după scurgerea 
perioadei de două luni în care Consiliul ar fi trebuit să îşi pronunţe decizia. 

Amendamentul 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Consiliul decide să menţină 
decizia autorităţii sau dacă nu ia o decizie 
în termen de două luni, suspendarea 
respectivei decizii trebuie să înceteze

În cazul în care Consiliul decide să menţină 
decizia Autorităţii, suspendarea respectivei 
decizii încetează imediat. 
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imediat. 

Or. en

Justificare

Obiectivul principal al acestui amendament este să elimine incertitudinea în toate acele 
cazuri în care Consiliul nu ia o decizie în termenul dat de două luni. Lipsa activităţii în ceea 
ce priveşte un aspect atât de important cum este responsabilitatea fiscală a statelor membre 
nu poate conduce la consecinţe negative pentru statul membru. Din acest motiv, se propune 
examinarea deciziei contestate a Autorităţii, anulată după scurgerea perioadei de două luni 
în care Consiliul ar fi trebuit să îşi pronunţe decizia. 

Amendamentul 467
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Consiliul decide să 
menţină decizia autorităţii sau dacă nu ia o 
decizie în termen de două luni, suspendarea 
respectivei decizii trebuie să înceteze
imediat.

În cazul în care Consiliul decide să revoce
decizia Autorităţii sau dacă nu ia o decizie 
în termen de două luni, suspendarea 
respectivei decizii se revocă imediat.

Or. en

Amendamentul 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Consiliul nu ia o decizie 
în termen de două luni, decizia nu mai 
produce efecte.

Or. en
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Justificare

Obiectivul principal al acestui amendament este să elimine incertitudinea în toate acele 
cazuri în care Consiliul nu ia o decizie în termenul dat de două luni. Lipsa activităţii în ceea 
ce priveşte un aspect atât de important cum este responsabilitatea fiscală a statelor membre 
nu poate conduce la consecinţe negative pentru statul membru. Din acest motiv, se propune 
examinarea deciziei contestate a Autorităţii, anulată după scurgerea perioadei de două luni 
în care Consiliul ar fi trebuit să îşi pronunţe decizia. 

Amendamentul 469
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să 
justifice şi să demonstreze în mod clar din 
ce cauză şi în ce fel decizia respectivă 
afectează responsabilităţile sale fiscale.

În notificarea sa, statul membru trebuie să 
justifice şi să demonstreze în mod clar din 
ce cauză şi în ce fel decizia respectivă îi
afectează responsabilităţile fiscale. În acest 
caz, decizia Autorităţii se suspendă.

Or. en

Amendamentul 470
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de zece zile lucrătoare, 
Consiliul decide cu majoritate calificată, 
după cum se prevede la articolul 205 din 
Tratat, dacă decizia Autorităţii se menţine 
sau se revocă.

Autoritatea îşi revocă decizia sau explică 
în mod corespunzător motivul pentru care 
o menţine.

Or. en

Justificare

Natura exorbitantă a acestei clauze impune limitarea aplicării sale la un mecanism de tip 
„respectă sau explică”, în special în ceea ce priveşte independenţa autorităţilor europene de 
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supraveghere.

Amendamentul 471
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide cu majoritate calificată, după cum 
se prevede la articolul 205 din Tratat, dacă 
decizia Autorităţii se menţine sau se 
revocă.

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide, cu majoritate calificată în sensul 
definiţiei de la articolul 16 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, dacă decizia 
Autorităţii se menţine.

Or. en

Amendamentul 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide cu majoritate calificată, după cum 
se prevede la articolul 205 din Tratat, 
dacă decizia Autorităţii se menţine sau se 
revocă.

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide, cu majoritate calificată în sensul 
definiţiei de alineatul (2) al cincilea 
paragraf, dacă decizia Autorităţii se 
menţine sau se revocă.

Or. en
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Amendamentul 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide cu majoritate calificată, după cum 
se prevede la articolul 205 din Tratat, dacă 
decizia Autorităţii se menţine sau se 
revocă.

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide, cu majoritate calificată în sensul 
definiţiei de la articolul 16 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, dacă decizia 
Autorităţii se revocă.

Or. en

Justificare

Natura deciziilor adoptate în temeiul articolului 10 alineatul (2) este una foarte specială, 
aceste decizii intervenind în „situaţii de criză”. Din acest motiv, ţinând seama de 
circumstanţe şi de caracterul profesional al deciziei AEAPO, introducerea unor norme mai 
stricte pentru revocarea unei astfel de decizii este justificată. Trebuie să se ţină seama şi de 
faptul că astfel de decizii pot fi adoptate doar după ce s-a constatat existenţa unei situaţii de 
urgenţă. 

Amendamentul 474
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Consiliul nu ia o decizie în 
termen de zece zile lucrătoare, se consideră 
că se menţine decizia Autorităţii.

Atunci când Consiliul nu ia o decizie în 
termen de zece zile lucrătoare, se consideră 
că se revocă decizia Autorităţii.

Or. en
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Amendamentul 475
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă 
în temeiul articolelor 9, 10 şi 11 se publică
şi menţionează identitatea autorităţii
naţionale de supraveghere sau a instituţiei 
financiare implicate, precum şi conţinutul 
principal al deciziei, fiind respectat
interesul legitim al instituţiilor financiare 
în ceea ce priveşte protecţia secretelor lor 
de afaceri.

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă 
în temeiul articolelor 9, 10 şi 11 sunt făcute
publice, menţionându-se identitatea 
autorităţii naţionale de supraveghere sau a 
instituţiei financiare implicate, precum şi 
conţinutul principal al deciziei, cu excepţia 
cazului în care o astfel de publicare ar 
contraveni interesului legitim al 
instituţiilor financiare în ceea ce priveşte 
protecţia secretelor lor de afaceri sau ar 
putea periclita grav stabilitatea întregului 
sistem financiar de pe teritoriul comunitar 
sau a unei părţi a acestuia.

Or. en

Amendamentul 476
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) preşedintele fără drept de vot; (a) preşedinte, al cărui vot este decisiv;

Or. en
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Amendamentul 477
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) vice-preşedinte, al cărui vot este 
decisiv atunci când îl înlocuieşte pe 
preşedinte;

Or. en

Amendamentul 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) doi reprezentanţi ai Grupului părţilor 
interesate din domeniul bancar, unul 
dintre aceştia reprezentând IMM-urile, 
care nu au drept de vot.

Or. en

Amendamentul 479
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
care să faciliteze soluţionarea dezacordului, 
compus din preşedinte şi doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanţi ai 
autorităţilor naţionale de supraveghere 

(2) În sensul articolului 11, consiliul de 
supraveghere convoacă un grup 
independent care să faciliteze soluţionarea 
imparţială a dezacordului, compus din 
preşedinte şi patru membri ai consiliului 
de supraveghere.  Preşedintele selectează 
membrii grupului din rândul membrilor 
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care sunt implicate în dezacord. consiliului de supraveghere. Din grupul 
selectat din rândul membrilor consiliul de 
supraveghere nu fac parte reprezentanţii 
unei autorităţi naţionale de supraveghere
care este parte la dezacord sau persoane 
care au vreun interes legat de dezacord.

Or. en

Justificare

Este necesar ca grupul să fie mai mare pentru a permite o mai diversitate de opinii în 
procesul decizional.

Amendamentul 480
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
care să faciliteze soluţionarea dezacordului, 
compus din preşedinte şi doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanţi ai 
autorităţilor naţionale de supraveghere 
care sunt implicate în dezacord.

(2) În sensul articolului 11, consiliul de 
supraveghere convoacă un grup care să 
faciliteze soluţionarea dezacordului, 
compus din preşedinte, doi membri ai 
consiliului de supraveghere şi două 
persoane selectate dintr-o listă de experţi 
actualizată de preşedinte.  Din grupul 
selectat din rândul membrilor consiliul de 
supraveghere nu fac parte reprezentanţii 
unei autorităţi naţionale de supraveghere 
care este parte la dezacord sau persoane 
care au vreun interes legat de dezacord.
Grupul ia decizii cu majoritate simplă.

Or. en
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Amendamentul 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
care să faciliteze soluţionarea dezacordului, 
compus din preşedinte şi doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanţi ai 
autorităţilor naţionale de supraveghere care 
sunt implicate în dezacord.

(2) În sensul articolului 11, consiliul de 
supraveghere convoacă un grup
independent care să faciliteze soluţionarea
imparţială a dezacordului, compus din 
preşedinte şi doi dintre membri, care nu 
sunt reprezentanţi ai autorităţilor naţionale 
de supraveghere care sunt implicate în 
dezacord şi care nu au niciun interes în 
conflictul în cauză.

Or. en

Amendamentul 482
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
care să faciliteze soluţionarea dezacordului, 
compus din preşedinte şi doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanţi ai 
autorităţilor naţionale de supraveghere care 
sunt implicate în dezacord.

(2) În sensul articolului 11, preşedintele 
convoacă un grup care să faciliteze 
soluţionarea dezacordului, compus din 
preşedinte şi doi dintre membri, care nu 
sunt reprezentanţi ai autorităţilor naţionale 
de supraveghere care sunt implicate în 
dezacord.

Or. en
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Amendamentul 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Componenţa grupului este 
echilibrată şi reflectă Uniunea Europeană 
în ansamblu. Mandatele nu se suprapun 
şi se aplică un sistem corespunzător de 
rotaţie.

Or. en

Amendamentul 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Consiliul de supraveghere înfiinţează 
un grup de experţi compus dintr-un 
număr restrâns de persoane independente 
de rang înalt, care sunt devotate 
obiectivelor Uniunii Europene.
Grupului de experţi îi sunt încredinţate 
atribuţiile următoare:
(a) să emită avize cu privire la programul 
de lucru al Autorităţii;
(b) să acorde asistenţă Autorităţii la 
stabilirea priorităţilor;
(c) să semnaleze Autorităţii inconsecvenţe 
în materie de reglementare pe piaţa 
internă şi să propună domenii în care 
sunt necesare eforturi suplimentare; şi
(d) să informeze Autoritatea cu privire la 
evoluţiile majore de pe piaţa financiară.
Autoritatea asigură grupului de experţi 
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sprijin secretarial adecvat.

Or. en

Amendamentul 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Membrii grupului de experţi au un 
mandat de doi ani şi jumătate, după care 
are loc o nouă procedură de selecţie.
Membrii pot avea două mandate 
succesive.

Or. en

Amendamentul 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Grupul de experţi îşi adoptă propriul 
regulament de procedură.

Or. en
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Amendamentul 487
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii consiliului de supraveghere şi 
personalul acestuia nu trebuie să fi lucrat 
pentru instituţii financiare sau să fi 
furnizat servicii unor instituţii financiare 
în ultimii trei ani şi nu pot să facă acest 
lucru timp de trei ani după încetarea 
responsabilităţilor lor în cadrul 
Autorităţii.

Or. en

Amendamentul 488
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul de supraveghere numeşte 
preşedintele. 

(3) Consiliul de supraveghere numeşte 
preşedintele şi vicepreşedintele.

Or. en

Amendamentul 489
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La propunerea consiliului de 
administraţie, consiliul de supraveghere 
adoptă raportul anual referitor la 
activităţile Autorităţii pe baza proiectului 
de raport anual menţionat la articolul 38 
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alineatul (7) şi transmite raportul, până la 
15 iunie, Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Curţii de Conturi şi 
Comitetului Economic şi Social 
European. Raportul se publică.

Or. en

Amendamentul 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul de supraveghere adoptă decizii cu 
majoritate calificată a membrilor săi, 
conform definiţiei de la articolul 205 din 
tratat, pentru actele menţionate la 
articolele 7 şi 8, precum şi pentru toate 
măsurile şi deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI.

Consiliul de supraveghere adoptă decizii cu 
majoritatea simplă a membrilor săi. 

Toate celelalte decizii ale consiliului de 
supraveghere se adoptă cu majoritate 
simplă a membrilor. 

Or. en

Justificare

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State.



PE439.927v01-00 62/108 AM\809582RO.doc

RO

Amendamentul 491
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a membrilor 
săi, conform definiţiei de la articolul 205 
din tratat, pentru actele menţionate la 
articolele 7 şi 8, precum şi pentru toate 
măsurile şi deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI.

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritatea calificată a 
membrilor săi, conform definiţiei de la 
articolul 16 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi de la articolul 3 din 
Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile 
tranzitorii anexat la Tratatul privind 
Uniunea Europeană şi la Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene.

Toate celelalte decizii ale consiliului de 
supraveghere se adoptă cu majoritate 
simplă a membrilor.

Or. en

Justificare

Votul cu majoritate calificată este adecvat pentru toate deciziile adoptate de AEAPO (nu doar 
pentru standarde tehnice, orientări şi recomandări, cum propusese Comisia). Într-adevăr, 
introducerea votului cu majoritate calificată constituie cel mai bun mijloc de a reflecta 
ponderea economică a fiecărei autorităţi naţionale de supraveghere.

Amendamentul 492
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a 
membrilor săi, conform definiţiei de la 
articolul 205 din tratat, pentru actele 
menţionate la articolele 7 şi 8, precum şi 
pentru toate măsurile şi deciziile adoptate 
în temeiul capitolului VI.

(1) Deciziile consiliului de supraveghere se 
iau cu majoritatea simplă a membrilor săi,
conform principiului potrivit căruia 
fiecare membru dispune de un vot.
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Toate celelalte decizii ale consiliului de 
supraveghere se adoptă cu majoritate 
simplă a membrilor.

Or. en

Justificare

Consiliul de supraveghere este format din experţi recunoscuţi în domeniul lor şi, prin urmare, 
procesul decizional ar trebui să se bazeze pe principiul că votul fiecărui membru are aceeaşi 
valoare. Nu este necesar să se impună majoritatea calificată pentru ca AEAPO să îşi 
îndeplinească obiectivele; majoritatea simplă cu voturi de valoare egală asigură un tratament 
egal pentru opiniile tuturor experţilor.

Amendamentul 493
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a 
membrilor săi, conform definiţiei de la 
articolul 205 din tratat, pentru actele 
menţionate la articolele 7 şi 8, precum şi 
pentru toate măsurile şi deciziile adoptate 
în temeiul capitolului VI.

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritatea simplă a membrilor 
săi, conform principiului potrivit căruia 
fiecare membru dispune de un vot.

Toate celelalte decizii ale consiliului de 
supraveghere se adoptă cu majoritate 
simplă a membrilor.

Or. de

Justificare

Noua structură de supraveghere nu ar trebui să reducă rolul ţărilor mai mici în procesul 
decizional în favoarea ţărilor mai mari. Consiliul de supraveghere ar trebui să ia decizii cu 
majoritate simplă, pe baza principiului conform căruia fiecare membru are un vot.
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Amendamentul 494
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a membrilor 
săi, conform definiţiei de la articolul 205 
din tratat, pentru actele menţionate la 
articolele 7 şi 8, precum şi pentru toate 
măsurile şi deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI.

(1) Deciziile consiliului de supraveghere se 
iau cu majoritatea simplă a membrilor săi,
conform principiului potrivit căruia 
fiecare membru dispune de un vot.

Toate celelalte decizii ale consiliului de 
supraveghere se adoptă cu majoritate 
simplă a membrilor. 

Or. en

Amendamentul 495
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a membrilor 
săi, conform definiţiei de la articolul 205 
din tratat, pentru actele menţionate la 
articolele 7 şi 8, precum şi pentru toate 
măsurile şi deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI.

(1) Deciziile consiliului de supraveghere se 
iau cu majoritatea simplă a membrilor săi,
conform principiului potrivit căruia 
fiecare membru dispune de un vot.

Toate celelalte decizii ale consiliului de 
supraveghere se adoptă cu majoritate 
simplă a membrilor.

Or. en

Justificare

Consiliul de supraveghere este format din experţi recunoscuţi în domeniul lor şi, prin urmare, 
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procesul decizional ar trebui să se bazeze pe principiul că votul fiecărui membru are aceeaşi 
valoare. Nu este necesar să se impună majoritatea calificată pentru ca AEAPO să îşi 
îndeplinească obiectivele; majoritatea simplă cu voturi de valoare egală asigură un tratament 
egal pentru opiniile tuturor experţilor.

Amendamentul 496
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a membrilor 
săi, conform definiţiei de la articolul 205 
din tratat, pentru actele menţionate la 
articolele 7 şi 8, precum şi pentru toate 
măsurile şi deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI. 

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritatea calificată a 
membrilor săi, conform definiţiei de la 
articolul 16 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană şi de la 
articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind 
dispoziţiile tranzitorii anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană şi la Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene
pentru actele menţionate la articolele 7-11, 
precum şi pentru toate măsurile şi deciziile 
adoptate în temeiul capitolului VI.

Or. en

Justificare

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.
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Amendamentul 497
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a membrilor 
săi, conform definiţiei de la articolul 205 
din tratat, pentru actele menţionate la 
articolele 7 şi 8, precum şi pentru toate 
măsurile şi deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI. 

(1) Deciziile consiliului de supraveghere se 
iau cu majoritatea simplă a membrilor săi,
conform principiului potrivit căruia 
fiecare membru dispune de un vot.

Or. en

Justificare

Acest amendament inversează doar ordinea primelor două paragrafe pentru a conferi mai 
multă coerenţă juridică menţionând mai întâi regula şi apoi excepţiile. Amendamentul 
include sugestia raportorului de a actualiza textul adaptându-l la trimiterea din Tratatul de la 
Lisabona.

Amendamentul 498
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a membrilor 
săi, conform definiţiei de la articolul 205 
din tratat, pentru actele menţionate la 
articolele 7 şi 8, precum şi pentru toate 
măsurile şi deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI.
Toate celelalte decizii ale consiliului de 
supraveghere se adoptă cu majoritate 
simplă a membrilor.

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritatea calificată a 
membrilor săi, conform definiţiei de la 
articolul 16 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, pentru actele menţionate la 
articolele 7 şi 8, precum şi pentru toate 
măsurile şi deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI.

Toate celelalte decizii ale consiliului de 
supraveghere se adoptă cu majoritate 
simplă, fiecare membru având un singur 
vot.
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Or. en

Amendamentul 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a membrilor 
săi, conform definiţiei de la articolul 205 
din tratat, pentru actele menţionate la 
articolele 7 şi 8, precum şi pentru toate 
măsurile şi deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI.

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritatea calificată a 
membrilor săi, conform definiţiei de la 
articolul 16 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi de la articolul 3 din 
Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile 
tranzitorii anexat la Tratatul privind 
Uniunea Europeană şi la Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene pentru 
actele menţionate la articolele 7 şi 8, 
precum şi pentru toate măsurile şi deciziile 
adoptate în temeiul capitolului VI.

Or. en

Justificare

Adaptare la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 500
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate celelalte decizii ale consiliului de 
supraveghere se adoptă cu majoritate
simplă a membrilor.

Consiliul de supraveghere adoptă decizii
cu majoritatea calificată a membrilor săi, 
conform definiţiei de la articolul 16 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
pentru actele menţionate la articolele 7 şi 
8, precum şi pentru toate măsurile şi 
deciziile adoptate în temeiul capitolului 
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VI.

Or. en

Justificare

Acest amendament inversează doar ordinea primelor două paragrafe pentru a conferi mai 
multă coerenţă juridică menţionând mai întâi regula şi apoi excepţiile. Amendamentul 
include sugestia raportorului de a actualiza textul adaptându-l la trimiterea din Tratatul de al 
Lisabona.

Amendamentul 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de administraţie se compune 
din preşedinte, un reprezentant al 
Comisiei şi patru membri aleşi de consiliul 
de supraveghere dintre membrii săi. 

(1) Consiliul de administraţie se compune 
din preşedinte şi şase membri aleşi de 
consiliul de supraveghere dintre membrii 
săi. 

Or. en

Justificare

AEAPO trebuie să se bucure de cât mai multă independenţă. Din acest motiv, influenţa 
Comisiei Europene asupra activităţii Autorităţii va fi limitată. Amendamentul propus vizează 
eliminarea reprezentanţilor Comisiei din consiliul de administraţie al AEAPO. ABE va fi 
controlată chiar de către autorităţile de supraveghere. Prezenţa reprezentantului Comisiei în 
consiliul de supraveghere al AEAPO, în calitate de membru fără drept de vot, este suficientă 
pentru a asigura schimbul adecvat de informaţii între Comisie şi AEAPO şi o bună 
comunicare între ele.

Amendamentul 502
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare membru, în afară de preşedinte, Fiecare membru are un supleant, care poate 
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are un locţiitor, care poate înlocui membrul 
consiliului de administraţie dacă acesta nu 
poate participa. 

înlocui membrul consiliului de 
administraţie dacă acesta nu poate 
participa. Preşedintele poate fi înlocuit de 
vicepreşedinte, iar membrii pot fi înlocuiţi 
de supleanţi în conformitate cu articolul 
25 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv participă la reuniunile 
consiliului de administraţie, fără a avea 
drept de vot.

Directorul executiv şi un reprezentant al 
Comisiei participă la reuniunile consiliului 
de administraţie, fără a avea drept de vot.

Or. en

Amendamentul 504
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul se întruneşte cel puţin de două 
ori pe an în sesiune ordinară.

Consiliul se întruneşte cel puţin înainte de 
fiecare reuniune a consiliului de 
supraveghere şi ori de câte ori este 
necesar.

Or. en
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Amendamentul 505
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nici statele membre, nici instituţiile sau 
organismele Uniunii Europene şi niciun 
alt organism public sau privat nu 
încearcă să influenţeze membrii 
consiliului de administraţie.

Or. en

Amendamentul 506
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Statutul funcţionarilor 
menţionat la articolul 54, după părăsirea 
funcţiei, membrii consiliului de 
administraţie sunt în continuare supuşi 
obligaţiei de a manifesta integritate şi 
discreţie în ceea ce priveşte acceptarea 
anumitor funcţii sau beneficii.

Or. en

Amendamentul 507
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După consultarea consiliului de 
supraveghere, consiliul de administraţie 
adoptă raportul anual referitor la 

eliminat
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activităţile Autorităţii pe baza proiectului
de raport menţionat la articolul 38 
alineatul (7) şi îl transmite până la 15 
iunie Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Curţii de Conturi şi 
Comitetului Economic şi Social 
European. Raportul se publică.

Or. en

Amendamentul 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După consultarea consiliului de 
supraveghere, consiliul de administraţie 
adoptă raportul anual referitor la 
activităţile Autorităţii pe baza proiectului 
de raport menţionat la articolul 38 alineatul 
(7) şi îl transmite până la 15 iunie 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei, Curţii de Conturi şi Comitetului 
Economic şi Social European. Raportul se 
publică.

(6) După consultarea consiliului de 
supraveghere, consiliul de administraţie 
adoptă un raport referitor la activităţile 
Autorităţii (raportul) pe baza proiectului 
de raport menţionat la articolul 38 alineatul 
(7) şi îl transmite până la 15 iunie 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei, Curţii de Conturi şi Comitetului 
Economic şi Social European. Raportul se 
publică.

Or. en

Amendamentul 509
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Consiliul de administraţie numeşte şi 
revocă membrii comisiei de apel, în 
conformitate cu articolul 44 alineatele (3) 
şi (5).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 510
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Consiliul de administraţie numeşte şi 
revocă membrii comisiei de apel, în 
conformitate cu articolul 44 alineatele (3) 
şi (5).

eliminat

Or. en

Amendamentul 511
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea este reprezentată de un 
preşedinte, care este un expert 
independent cu normă întreagă. 

(1) Autoritatea este reprezentată de un 
preşedinte şi un vicepreşedinte, care sunt 
experţi independenţi cu normă întreagă. 

Preşedintele este responsabil cu pregătirea 
lucrărilor consiliului de supraveghere şi 
prezidează întrunirile consiliului de 
supraveghere şi ale consiliului de 
administraţie. 

Preşedintele este responsabil cu pregătirea 
lucrărilor consiliului de supraveghere şi 
prezidează întrunirile consiliului de 
supraveghere şi ale consiliului de 
administraţie. 

Vicepreşedintele acţionează ca supleant al 
preşedintelui şi, de asemenea, este 
responsabil cu relaţiile externe cu 
Comitetul comun, CERS şi organismele 
internaţionale.

Or. en
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Amendamentul 512
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Preşedintele este numit de consiliul de 
supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecţie deschisă, pe criterii de merit, 
competenţe, cunoaşterea instituţiilor 
financiare şi a pieţelor şi experienţă în 
domeniul supravegherii şi al reglementării 
financiare.

(2) Preşedintele este numit de Parlamentul 
European, pe criterii de merit, competenţe, 
cunoaşterea instituţiilor financiare şi a 
pieţelor şi experienţă în domeniul 
supravegherii şi al reglementării financiare, 
în urma unei proceduri de selecţie 
deschise gestionate de consiliul de 
supraveghere, care alege cei mai buni trei 
candidaţi ale căror candidaturi să fie 
analizate de Parlamentul European.

Înainte de a fi numit, candidatul 
selecţionat de consiliul de supraveghere 
trebuie să primească acordul Parlamentului 
European.

Înainte de numire, cei trei candidaţi 
selecţionaţi de consiliul de supraveghere 
trebuie să primească acordul Parlamentului 
European, care îl numeşte pe unul dintre 
ei în funcţia de preşedinte.

De asemenea, consiliul de supraveghere 
alege dintre membrii săi un locţiitor care 
preia funcţiile preşedintelui în absenţa 
acestuia.

De asemenea, consiliul de supraveghere 
alege dintre membrii săi un supleant care 
preia funcţiile preşedintelui în absenţa 
acestuia.

Or. en

Justificare

Conferind consiliului de supraveghere sarcina de a face o preselecţie ar trebui să se elimine 
considerentele politice din procesul iniţial şi să se asigure calificarea candidaţilor care deţin 
cele mai înalte calificări tehnice. Parlamentul European ar trebui să aibă ultimul cuvânt în 
alegerea unuia dintre cei trei candidaţi pentru a asigura legitimitatea democratică a 
procedurii de selecţie.
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Amendamentul 513
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Preşedintele este numit de consiliul de 
supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecţie deschisă, pe criterii de merit, 
competenţe, cunoaşterea instituţiilor 
financiare şi a pieţelor şi experienţă în 
domeniul supravegherii şi al reglementării 
financiare.

(2) Preşedintele este numit de Parlamentul 
European, pe criterii de merit, competenţe, 
cunoaşterea instituţiilor financiare şi a 
pieţelor şi experienţă în domeniul 
supravegherii şi al reglementării financiare, 
în urma unei proceduri de selecţie 
deschise gestionate de consiliul de 
supraveghere, care alege cei mai buni trei 
candidaţi ale căror candidaturi să fie 
analizate de Parlamentul European.

Înainte de a fi numit, candidatul 
selecţionat de consiliul de supraveghere 
trebuie să primească acordul Parlamentului 
European.

Înainte de numire, cei trei candidaţi 
selecţionaţi de consiliul de supraveghere 
trebuie să primească acordul Parlamentului 
European, care îl numeşte pe unul dintre 
ei în funcţia de preşedinte.

De asemenea, consiliul de supraveghere 
alege dintre membrii săi un locţiitor care 
preia funcţiile preşedintelui în absenţa 
acestuia.

De asemenea, consiliul de supraveghere 
alege dintre membrii săi un supleant care 
preia funcţiile preşedintelui în absenţa 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 514
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Preşedintele este numit de consiliul de 
supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecţie deschisă, pe criterii de merit, 
competenţe, cunoaşterea instituţiilor 
financiare şi a pieţelor şi experienţă în 
domeniul supravegherii şi al reglementării 
financiare.

(2) Preşedintele este numit de consiliul de 
supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecţie deschise, pe criterii de merit, 
competenţe, cunoaşterea instituţiilor 
financiare şi a pieţelor şi experienţă în 
domeniul supravegherii şi al reglementării 
financiare a instituţiilor de asigurări şi 
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reasigurări şi a fondurilor de pensii 
ocupaţionale.

Or. en

Justificare

Preşedintele ar trebui să aibă o experienţă solidă, dovedită, în domeniul asigurărilor şi al 
supravegherii instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale şi în ceea ce priveşte 
aplicarea Directivei IFPO. 

Amendamentul 515
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Preşedintele este numit de consiliul de 
supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecţie deschisă, pe criterii de merit, 
competenţe, cunoaşterea instituţiilor 
financiare şi a pieţelor şi experienţă în 
domeniul supravegherii şi al reglementării 
financiare.

(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt 
numiţi de consiliul de supraveghere, în 
urma unei proceduri de selecţie deschise, 
pe criterii de merit, competenţe, 
cunoaşterea instituţiilor financiare şi a 
pieţelor şi experienţă în domeniul 
supravegherii şi al reglementării financiare.

Înainte de a fi numit, candidatul 
selecţionat de consiliul de supraveghere 
trebuie să primească acordul Parlamentului 
European.

Înainte de a fi numiţi, candidaţii 
selecţionaţi de consiliul de supraveghere 
trebuie să primească acordul Parlamentului 
European.

De asemenea, consiliul de supraveghere 
alege dintre membrii săi un locţiitor care 
preia funcţiile preşedintelui în absenţa
acestuia.

În cazul în care preşedintele şi 
vicepreşedintele sunt absenţi, consiliul de 
supraveghere alege dintre membrii săi un
înlocuitor temporar care preia funcţiile 
preşedintelui sau ale vicepreşedintelui în 
absenţa acestora.

Or. en
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Amendamentul 516
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu Statutul 
funcţionarilor menţionat la articolul 54, 
după părăsirea funcţiei, preşedintele este 
supus în continuare obligaţiei de a 
manifesta integritate şi discreţie în ceea ce 
priveşte acceptarea anumitor funcţii sau 
beneficii.

Or. en

Amendamentul 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European poate, de 
asemenea, invita preşedintele să prezinte 
un raport privind exercitarea atribuţiilor 
sale.

(2) Raportul anual de activitate al 
Autorităţii este prezentat Parlamentului
European, care poate invita preşedintele, în 
orice moment, să prezinte un raport privind 
exercitarea atribuţiilor sale.

Or. de

Amendamentul 518
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv este numit de (2.) Directorul executiv este numit de 
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consiliul de supraveghere, în urma unei 
proceduri de selecţie deschisă, pe criterii 
de merit, competenţe, cunoaşterea 
instituţiilor financiare şi a pieţelor şi 
experienţă în domeniul supravegherii şi al 
reglementării financiare, precum şi în 
materie de management.

consiliul de supraveghere la propunerea 
consiliului de administraţie şi în urma 
unei proceduri de selecţie deschise, pe 
criterii de merit, competenţe, cunoaşterea 
instituţiilor financiare şi a pieţelor şi 
experienţă în domeniul supravegherii şi al 
reglementării financiare, precum şi în 
materie de management.

Or. en

Amendamentul 519
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cursul perioadei de nouă luni care 
precedă încheierea mandatului de cinci ani 
al directorului executiv, consiliul de 
supraveghere realizează o evaluare.

(4) În cursul perioadei de nouă luni care 
precedă încheierea mandatului de cinci ani 
al directorului executiv, consiliul de 
administraţie realizează o evaluare.

În respectiva evaluare, consiliul de 
supraveghere analizează în special:

În respectiva evaluare, consiliul de 
administraţie analizează în special:

(a) rezultatele obţinute în primul mandat şi 
modul în care acestea au fost obţinute;

(a) rezultatele obţinute în primul mandat şi 
modul în care acestea au fost obţinute;

(b) sarcinile şi obligaţiile Autorităţii în anii 
următori.

(b) sarcinile şi obligaţiile Autorităţii în anii 
următori.

Luând în considerare evaluarea, consiliul 
de supraveghere poate prelungi o dată 
mandatul directorului executiv.

Luând în considerare evaluarea, consiliul 
de administraţie poate prelungi o dată 
mandatul directorului executiv.

Or. en



PE439.927v01-00 78/108 AM\809582RO.doc

RO

Amendamentul 520
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Directorul executiv poate fi revocat 
doar în urma unei decizii a consiliului de 
supraveghere.

(5) Directorul executiv poate fi revocat 
doar în urma unei decizii a consiliului de 
supraveghere şi la propunerea consiliului 
de administraţie.

Or. en

Amendamentul 521
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Directorul executiv nu trebuie să fi 
lucrat pentru instituţii financiare sau să fi 
furnizat servicii unor instituţii financiare 
în ultimii trei ani şi nu poate să facă acest 
lucru timp de trei ani după încetarea 
responsabilităţilor sale în cadrul 
Autorităţii.

Or. en

Amendamentul 522
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În conformitate cu Statutul 
funcţionarilor menţionat la articolul 54, 
după părăsirea funcţiei, directorul 
executiv este supus în continuare 
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obligaţiei de a manifesta integritate şi 
discreţie în ceea ce priveşte acceptarea 
anumitor funcţii sau beneficii.

Or. en

Amendamentul 523
Peter Skinner

Propunere de regulament
Capitolul IV – secţiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest amendament se aplică întregului text
COMITETUL COMUN AL 

AUTORITĂŢILOR EUROPENE DE 
SUPRAVEGHERE

AUTORITATEA EUROPEANĂ DE 
SUPRAVEGHERE (COMITETUL 
CONSULTATIV COMUN)  

Or. en

Justificare

Este important să se precizeze că CC este, de asemenea, un organ consultativ în cadrul AES 
şi între AES şi CERS.

Amendamentul 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se înfiinţează un comitet comun al 
Autorităţilor europene de supraveghere.

(1) Se înfiinţează Autoritatea europeană
de supraveghere (comitetul comun) 
(„Comitetul comun”) cu sediul la 
Frankfurt.

Or. en
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Amendamentul 525
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul comun funcţionează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape şi în mod regulat 
şi garantează coerenţa transsectorială cu 
Autoritatea bancară europeană şi cu 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare şi pieţe.

(2) Comitetul comun funcţionează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape şi în mod regulat 
şi garantează coerenţa transsectorială cu 
celelalte AES, în special în ceea ce 
priveşte: 

- conglomeratele financiare;
- contabilitatea şi auditul;
- analizele macroprudenţiale ale 
evoluţiilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor 
transsectoriale care pun în pericol 
stabilitatea financiară;
- produsele de investiţii cu amănuntul;
- măsurile de combatere a spălării 
banilor; şi
– schimburile de informaţii cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice şi 
dezvoltarea relaţiilor dintre Comitetul 
european pentru riscuri sistemice şi 
autorităţile europene de supraveghere.

Or. en

Justificare

Comitetul comun dezvoltă noi domenii de acţiune comună. Prin urmare, se propune 
specificarea în regulamente a câtorva domenii de cooperare.  Pe baza activităţilor 
pregătitoare ale Comitetului comun, deciziile finale vor fi luate de comitetele constitutive.
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Amendamentul 526
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul comun funcţionează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape şi în mod regulat 
şi garantează coerenţa transsectorială cu 
Autoritatea bancară europeană şi cu 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare şi pieţe.

(2) Comitetul comun funcţionează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape şi în mod regulat 
şi garantează coerenţa transsectorială cu 
toate componentele Autorităţii europene 
de supraveghere, în special în ceea ce 
priveşte:
- conglomeratele financiare;
- contabilitatea şi auditul;
- analizele microprudenţiale în vederea 
evaluării stabilităţii financiare;
- produsele de investiţii cu amănuntul; 
- măsurile de combatere a spălării 
banilor; şi

– schimburile de informaţii cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice şi 
dezvoltarea relaţiilor dintre Comitetul 
european pentru riscuri sistemice şi 
componentele Autorităţii europene de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 527
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul comun funcţionează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape şi în mod regulat
şi garantează coerenţa transsectorială cu 
Autoritatea bancară europeană şi cu 

(2) Comitetul comun funcţionează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape şi în mod regulat 
cu Autoritatea bancară europeană şi cu 
Autoritatea europeană pentru valori 
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Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare şi pieţe.

mobiliare şi pieţe; acesta asigură, de 
asemenea, coerenţa şi coordonarea 
transsectorială în materie de 
supraveghere, în special în ceea ce 
priveşte:
- conglomeratele financiare;
- contabilitatea şi auditul;
- analizele microprudenţiale în vederea 
evaluării stabilităţii financiare;
- produsele de investiţii cu amănuntul; 
- măsurile de combatere a spălării 
banilor; şi
- schimburile de informaţii cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice.

Or. en

Amendamentul 528
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul comun funcţionează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape şi în mod regulat 
şi garantează coerenţa transsectorială cu 
Autoritatea bancară europeană şi cu 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare şi pieţe.

(2) Comitetul comun funcţionează ca o 
structură de coordonare din SESF în 
cadrul căreia Autoritatea cooperează 
îndeaproape şi în mod regulat şi garantează 
coerenţa transsectorială cu Autoritatea 
bancară europeană şi cu Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare şi pieţe.

Or. en
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Amendamentul 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40a
Supravegherea

(1) Comitetul comun execută sarcinile de 
supraveghere consolidată cu privire la toţi 
participanţii de pe pieţele financiare şi la 
participanţii-cheie de pe pieţele 
financiare, în conformitate cu articolul 
12a.
(2) Comitetul comun finanţează 
activităţile de supraveghere prin 
perceperea unei taxe de la fiecare 
participant de pe piaţa pe care o 
supraveghează, ţinând seama de riscul ca 
participantul să intre în lichidare.

Or. en

Amendamentul 530
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul comun se compune din 
preşedintele Autorităţii, preşedintele 
Autorităţii europene pentru asigurări şi 
pensii ocupaţionale şi cel al Autorităţii 
europene pentru valori mobiliare şi pieţe şi, 
dacă este cazul, preşedintele unui 
subcomitet înfiinţat în temeiul articolului 
43.

(1) Comitetul comun se compune dintr-un 
preşedinte independent, un vicepreşedinte 
independent, preşedintele Autorităţii 
europene pentru asigurări şi pensii 
ocupaţionale şi cel al Autorităţii europene 
pentru valori mobiliare şi pieţe şi, dacă este 
cazul, preşedintele unui subcomitet 
înfiinţat în temeiul articolului 43.

Or. en
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Amendamentul 531
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 42a
(1) Comitetul comun monitorizează şi 
coordonează colegiile autorităţilor de 
supraveghere care supraveghează 
instituţiile financiare transfrontaliere 
mari considerate a fi importante din punct 
de vedere sistemic.
(2) Lista instituţiilor financiare 
importante din punct de vedere sistemic în 
sensul articolului 2 alineatul (1) este 
stabilită de CERS în strânsă cooperare cu 
Comitetul Comun.
(3) Comitetul comun poate decide să preia 
responsabilităţile şi competenţele directe 
atribuite Autorităţii în temeiul prezentului 
regulament pentru anumite instituţii 
financiare, după consultarea adecvată a 
instituţiilor supravegheate, a consiliilor şi 
a grupurilor părţilor interesate din cadrul 
autorităţilor implicate, în special în cazul 
conglomeratelor financiare cu activităţi 
transsectoriale din domeniile de 
competenţă ale mai multor autorităţi.

Or. en
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Amendamentul 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44
Componenţă

eliminat

(1) Comisia de apel este un organism 
comun Autorităţii bancare europene, 
Autorităţii europene pentru asigurări şi 
pensii ocupaţionale şi Autorităţii 
europene pentru valori mobiliare şi pieţe.
(2) Comisia de apel se compune din şase 
membri şi şase locţiitori, cu experienţă şi 
cunoştinţe în domeniu, fiind excluşi 
membrii actualului personal al 
autorităţilor naţionale de supraveghere 
sau al altor instituţii naţionale sau 
comunitare care sunt implicaţi în 
activităţile Autorităţii. Comisia de apel îşi 
desemnează preşedintele. Deciziile 
comisiei de apel se adoptă cu voturile a 
cel puţin patru din cei şase membri ai săi. 
Comisia de apel este convocată de 
preşedinte atunci când este necesar.
3. Doi membri ai comisiei de apel şi doi 
locţiitori sunt numiţi de către consiliul de 
administraţie al Autorităţii fiind aleşi de 
pe o listă propusă de Comisie, întocmită 
în urma unei invitaţii publice de 
manifestare a interesului publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, şi 
după consultarea consiliului de 
supraveghere.
Ceilalţi membri sunt numiţi în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [ABE] şi cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [AEVMP].
(4) Mandatul membrilor comisiei de apel 
este de cinci ani. Acest mandat poate fi 
reînnoit o singură dată.
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(5) Un membru al comisiei de apel care a 
fost numit de consiliul de administraţie al 
Autorităţii nu poate fi revocat pe durata 
mandatului decât în cazul în care s-a 
făcut vinovat de o abatere gravă, iar 
consiliul de administraţie, după ce a 
consultat consiliul de supraveghere, a 
adoptat o decizie în acest sens. 
(6) Autoritatea, Autoritatea bancară 
europeană şi Autoritatea europeană 
pentru asigurări şi pensii ocupaţionale 
acordă comisiei de apel sprijinul adecvat 
în ceea ce priveşte funcţionarea şi 
secretariatul.

Or. en

Amendamentul 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia de apel se compune din şase 
membri şi şase locţiitori, cu experienţă şi 
cunoştinţe în domeniu, fiind excluşi 
membrii actualului personal al autorităţilor 
naţionale de supraveghere sau al altor 
instituţii naţionale sau comunitare care 
sunt implicaţi în activităţile Autorităţii.

(2) Comisia de apel se compune din şase 
membri şi şase supleanţi. Aceasta se 
compune din persoane cu o bună 
reputaţie având cunoştinţe relevante şi o 
experienţă profesională consacrate, 
inclusiv în domeniul supravegherii la un 
nivel suficient de înalt în sectorul bancar, 
al asigurărilor şi al pensiilor 
ocupaţionale, al pieţelor de valori 
mobiliare sau al altor servicii financiare, 
şi din cel puţin doi membri cu suficientă
experienţă juridică pentru a oferi 
consiliere juridică de calitate cu privire la 
exercitarea competenţelor Autorităţii, 
fiind excluşi membrii actualului personal al 
autorităţilor naţionale de supraveghere, al 
altor instituţii naţionale sau europene sau 
al instituţiilor financiare care sunt 
implicaţi în activităţile Autorităţii.
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Or. en

Amendamentul 534
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia de apel îşi desemnează 
preşedintele.

Preşedintele, numit de comun acord de 
Parlamentul European, Consiliu şi 
Comisie, ar trebui să fie jurist.

Or. en

Amendamentul 535
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile comisiei de apel se adoptă cu
voturile a cel puţin patru din cei şase 
membri ai săi.

Deciziile Comisiei de apel se adoptă prin 
vot cu majoritate simplă, votul 
preşedintelui fiind decisiv.

Or. en

Amendamentul 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenţa Comisiei de apel este 
echilibrată şi reflectă Uniunea Europeană 
în ansamblu.
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Or. en

Amendamentul 537
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Doi membri ai comisiei de apel şi doi 
locţiitori sunt numiţi de către consiliul de
administraţie al Autorităţii fiind aleşi de 
pe o listă propusă de Comisie, întocmită 
în urma unei invitaţii publice de 
manifestare a interesului publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, şi
după consultarea consiliului de 
supraveghere. 

3. Membrii Comisiei de apel şi supleanţii
sunt numiţi, după consultarea consiliilor de 
administraţie ale autorităţilor, după cum 
urmează:

- Consiliul numeşte doi membri şi doi 
supleanţi;
- Comisia numeşte doi membri şi doi 
supleanţi;
- Parlamentul European numeşte doi 
membri şi doi supleanţi.

Or. en

Amendamentul 538
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Doi membri ai comisiei de apel şi doi 
locţiitori sunt numiţi de către consiliul de 
administraţie al Autorităţii fiind aleşi de 
pe o listă propusă de Comisie, întocmită în 
urma unei invitaţii publice de manifestare a 
interesului publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, şi după consultarea 

(3) Doi membri ai Comisiei de apel sunt 
numiţi de către Parlamentul European, 
doi de către Consiliu şi doi de către
Comisie, în urma unei invitaţii publice de 
manifestare a interesului publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi 
după consultarea consiliului de 
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consiliului de supraveghere. supraveghere.

Or. en

Amendamentul 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Doi membri ai comisiei de apel şi doi 
locţiitori sunt numiţi de către consiliul de 
administraţie al Autorităţii fiind aleşi de 
pe o listă propusă de Comisie, întocmită în 
urma unei invitaţii publice de manifestare a 
interesului publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, şi după consultarea 
consiliului de supraveghere.

(3) Membrii Comisiei de apel şi supleanţii 
lor sunt numiţi de către Parlamentul 
European fiind aleşi de pe o listă propusă 
de Comisie, întocmită în urma unei invitaţii 
publice de manifestare a interesului 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, şi după consultarea consiliului 
de supraveghere. Comisia de apel 
cuprinde cel puţin un membru care 
reprezintă o organizaţie a consumatorilor, 
un membru care reprezintă IMM-urile şi 
un membru care reprezintă comunitatea 
cercetătorilor. Acesta din urmă, precum şi 
supleantul său sunt numiţi de Grupul 
părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale.

Or. en

Amendamentul 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Doi membri ai comisiei de apel şi doi 
locţiitori sunt numiţi de către consiliul de 
administraţie al Autorităţii fiind aleşi de pe 

(3) Doi membri ai Comisiei de apel şi doi 
supleanţi sunt numiţi de către consiliul de 
administraţie al Autorităţii fiind aleşi de pe 
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o listă propusă de Comisie, întocmită în 
urma unei invitaţii publice de manifestare a 
interesului publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, şi după consultarea 
consiliului de supraveghere.

o listă propusă de Comisie şi în urma unei 
audieri în Parlamentul European, în urma 
unei invitaţii publice de manifestare a 
interesului publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, şi după consultarea 
consiliului de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 541
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ceilalţi membri sunt numiţi în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [ABE] şi cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [AEVMP]. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 542
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ceilalţi membri sunt numiţi în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [ABE] şi cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [AEVMP]. 

eliminat

Or. en
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Amendamentul 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ceilalţi membri sunt numiţi în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [ABE] şi cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [AEVMP]. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 544
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un membru al comisiei de apel care a 
fost numit de consiliul de administraţie al 
Autorităţii nu poate fi revocat pe durata 
mandatului decât în cazul în care s-a făcut 
vinovat de o abatere gravă, iar consiliul de 
administraţie, după ce a consultat consiliul 
de supraveghere, a adoptat o decizie în 
acest sens.

(5) Un membru al Comisiei de apel nu 
poate fi revocat pe durata mandatului decât 
în cazul în care s-a făcut vinovat de o 
abatere gravă, iar instituţia care l-a numit, 
după ce a consultat consiliul de 
supraveghere, a adoptat o decizie în acest 
sens.

Or. en
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Amendamentul 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45
Independenţă şi imparţialitate

eliminat

1. Membrii comisiei de apel sunt 
independenţi în luarea deciziilor. Ei nu 
sunt constrânşi să respecte nicio 
instrucţiune. Aceştia nu au dreptul să 
ocupe alte funcţii în cadrul Autorităţii, al 
consiliului de administraţie sau al 
consiliului de supraveghere.
2. Membrii comisiei de apel nu iau parte 
la procedurile de contestaţie introduse 
dacă au un interes personal în cauza 
respectivă, dacă au fost anterior implicaţi 
ca reprezentanţi ai uneia dintre părţi sau 
dacă au participat la adoptarea deciziei 
care face obiectul contestaţiei.
3. În cazul în care, dintr-unul din 
motivele expuse la alineatele (1) şi (2) sau 
dintr-un oricare alt motiv, un membru al 
comisiei de apel consideră că un alt 
membru nu ar trebui să ia parte la 
procedurile de contestaţie, membrul 
respectiv informează comisia de apel cu 
privire la acest lucru.
4. Oricare parte din cadrul unei proceduri 
de contestaţie poate ridica obiecţii 
împotriva participării unui membru al 
comisiei de apel în baza oricăruia dintre 
motivele menţionate la alineatele (1) şi (2) 
sau dacă este suspectat de părtinire.
O obiecţie nu poate fi fundamentată pe 
criterii de naţionalitate a membrilor şi nu 
este admisibilă dacă, deşi conştientă de 
existenţa unui motiv de obiecţie, partea la 
o procedură de contestaţie face cu toate 
acestea un pas procedural, altul decât cel 
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de a ridica obiecţii privind componenţa 
comisiei de apel.
(5) Comisia de apel decide cu privire la 
acţiunile care trebuie întreprinse în 
cazurile menţionate la alineatele (1) şi (2) 
fără participarea membrului în cauză.
În scopul luării acestei decizii, membrul 
în cauză este înlocuit în cadrul comisiei 
de apel de către locţiitorul său, cu 
condiţia ca acesta din urmă să nu se 
găsească într-o situaţie similară. În acest 
din urmă caz, preşedintele desemnează un 
înlocuitor printre locţiitorii disponibili.
6. Membrii comisiei de apel se angajează 
să acţioneze independent şi în interesul 
public.
În acest scop, aceştia redactează o 
declaraţie de angajament şi o declaraţie 
de interese, indicând fie absenţa oricăror 
interese care ar putea fi considerate drept 
susceptibile de a le afecta independenţa, 
fie orice interese directe sau indirecte care 
ar putea fi considerate susceptibile de a le 
afecta independenţa.
Toate aceste declaraţii sunt făcute 
publice, în fiecare an şi în scris.

Or. en

Amendamentul 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia de apel poate, conform 
prezentului articol, să exercite atribuţiile 
care ţin de competenţa Autorităţii sau 
poate transfera cazul organismului 
competent din cadrul Autorităţii. Decizia 
comisiei de apel este obligatorie pentru

(5) Comisia de apel poate fie să confirme 
decizia luată de autoritatea competentă,
fie să transfere cazul organismului 
competent din cadrul autorităţii. Decizia 
Comisiei de apel este obligatorie pentru
organismul în cauză.
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acest organism competent.

Or. en

Amendamentul 547
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre şi instituţiile Uniunii 
Europene, precum şi orice persoană fizică 
sau juridică pot ataca direct în faţa Curţii 
de Justiţie deciziile Autorităţii, în 
conformitate cu articolul 263 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuţii obligatorii din partea 
autorităţilor publice naţionale competente 
în domeniul supravegherii instituţiilor 
financiare; 

eliminat

Or. en

Justificare

Fiind o autoritate comunitară, AEAPO va fi finanţată în cea mai mare măsură posibilă de la 
bugetul UE. Acest lucru îi va proteja independenţa. Din aceste motive, finanţarea nu ar trebui 
asigurată de autorităţile naţionale.
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Amendamentul 549
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuţii obligatorii din partea 
autorităţilor publice naţionale competente 
în domeniul supravegherii instituţiilor 
financiare; 

eliminat

Or. en

Amendamentul 550
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuţii obligatorii din partea 
autorităţilor publice naţionale competente 
în domeniul supravegherii instituţiilor 
financiare; 

(a) contribuţii obligatorii din partea 
autorităţilor publice naţionale competente 
în domeniul supravegherii instituţiilor 
financiare, stabilite în funcţie de ponderea 
voturilor prevăzută la articolul 3 alineatul 
(3) din Protocolul (nr. 36) privind 
dispoziţiile tranzitorii anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană şi la Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene. 
În sensul prezentului articol, articolul 3 
alineatul (3) din Protocolul (nr. 36) 
privind dispoziţiile tranzitorii continuă să 
se aplice după termenul de 31 octombrie 
2014 stabilit în cadrul protocolului;

Or. en

Justificare

Amendamentul propus defineşte contribuţiile viitoare ale autorităţilor naţionale de 
supraveghere în domeniul asigurărilor la bugetul AEAPO. Dispoziţia propusă se bazează pe 
practicile curente.
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Amendamentul 551
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o subvenţie comunitară prevăzută în
bugetul general al Uniunii Europene
(secţiunea Comisie);

(b) o subvenţie din partea Uniunii 
Europene, înscrisă la o linie bugetară 
separată din secţiunea [XI] din bugetul 
general al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 552
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 15 februarie a fiecărui an, 
directorul executiv elaborează o declaraţie 
estimativă privind veniturile şi cheltuielile 
pentru anul financiar următor şi înaintează 
acest proiect preliminar de buget 
consiliului de administraţie, împreună cu
proiectul de schemă de personal. În fiecare 
an, consiliul de administraţie, pe baza unui 
proiect preliminar de buget stabilit de 
directorul executiv, elaborează o declaraţie 
estimativă a veniturilor şi a cheltuielilor 
Autorităţii pentru exerciţiul financiar 

(1) Cu excepţia primului an de 
funcţionare al autorităţii, care se încheie 
la 31 decembrie 2011 [a se vedea articolul 
49 alineatul (6a) de mai jos], până la 15 
februarie a fiecărui an, directorul executiv 
elaborează o declaraţie estimativă privind 
veniturile şi cheltuielile pentru exerciţiul
financiar următor şi înaintează acest proiect 
preliminar de buget consiliului de 
administraţie şi consiliului de 
supraveghere, împreună cu schema de 
personal. În fiecare an, consiliul de
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următor. Această declaraţie estimativă, 
incluzând un proiect de schemă de 
personal, este transmis Comisiei de către 
consiliul de administraţie până la data de 
31 martie. Înaintea adoptării declaraţiei 
estimative, proiectul pregătit de directorul 
executiv trebuie aprobat de consiliul de
supraveghere.

supraveghere, pe baza unui proiect 
preliminar de buget întocmit de directorul 
executiv şi aprobat de consiliul de 
administraţie, elaborează o declaraţie 
estimativă a veniturilor şi a cheltuielilor 
autorităţii pentru exerciţiul financiar 
următor. Această declaraţie estimativă, 
incluzând un proiect de schemă de 
personal, este transmis Comisiei de către 
consiliul de supraveghere până la data de 
31 martie. Înaintea adoptării declaraţiei 
estimative, proiectul pregătit de directorul 
executiv trebuie aprobat de consiliul de
administraţie.

Or. en

Justificare

Se propune ca pentru primul an de funcţionare al AES, care se încheie la 31 decembrie 2011, 
bugetele lor să fie aprobate de membrii comitetelor respective de nivel 3, după consultarea 
Comisiei, urmând a fi transmise Consiliului şi Parlamentului spre aprobare. Acest lucru este 
foarte important pentru a asigura independenţa operaţională a AES, astfel încât să înceapă 
să funcţioneze cu o poziţie financiară sigură. Această independenţă este contrabalansată de 
răspunderea faţă de instituţiile politice ale UE. 

Amendamentul 553
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
mai sus, pentru primul an de funcţionare 
al Autorităţii, care se încheie la 31 
decembrie 2011, bugetul acesteia este 
aprobat de membrii comitetului de nivel 3, 
după consultarea Comisiei Europene, şi 
este transmis autorităţii bugetare spre 
aprobare.

Or. en
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Amendamentul 554
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru primul an de funcţionare al 
Autorităţii, care se încheie la 31 
decembrie 2011, bugetul acesteia este 
aprobat de membrii comitetului de nivel 3, 
după consultarea Comisiei, şi este 
transmis Parlamentului European şi 
Consiliului spre aprobare. 

Or. en

Justificare

Se propune ca pentru primul an de funcţionare al AES, care se încheie la 31 decembrie 2011, 
bugetele lor să fie aprobate de membrii comitetelor respective de nivel 3, după consultarea 
Comisiei, urmând a fi transmise Consiliului şi Parlamentului spre aprobare. Acest lucru este 
foarte important pentru a asigura independenţa operaţională a AES, astfel încât să înceapă 
să funcţioneze cu o poziţie financiară sigură. Această independenţă este contrabalansată de 
răspunderea faţă de instituţiile politice ale UE. 

Amendamentul 555
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statutul funcţionarilor, regimul 
aplicabil celorlalţi agenţi şi normele 
adoptate de comun acord de către 
instituţiile Comunităţii Europene în scopul 
aplicării acestora se aplică personalului 
Autorităţii, inclusiv directorului executiv 
al acesteia.

(1) Statutul funcţionarilor, Regimul 
aplicabil celorlalţi agenţi şi normele 
adoptate de comun acord de către 
instituţiile Uniunii Europene în scopul 
aplicării acestora se aplică personalului 
Autorităţii, cu excepţia preşedintelui său.

Or. en
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Justificare

Preşedintele nu ar trebui să intre sub incidenţa Statutului funcţionarilor.  Condiţiile de 
angajare aplicabile preşedintelui ar trebui stabilite de consiliul de supraveghere, la fel ca în 
cazul preşedintelui şi membrilor consiliului de administraţie al Băncii Centrale Europene.  
Ţinând seama de faptul că preşedinţii vor face parte din CERS şi comitetul său de conducere, 
este oportună o abordare consecventă cu procedura aplicabilă în cazul BCE.

Amendamentul 556
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceştia nu acceptă un loc de muncă la 
instituţiile financiare supravegheate 
anterior de către Sistemul european de 
supraveghere financiară în primele 18 
luni după ce şi-au părăsit funcţia.

Or. en

Amendamentul 557
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul de administraţie decide cu 
privire la regimul lingvistic intern al 
Autorităţii.

(2) Consiliul de supraveghere decide cu 
privire la regimul lingvistic intern al 
Autorităţii.

Or. en
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Amendamentul 558
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lucrările Autorităţii sunt deschise şi 
ţărilor terţe care aplică o legislaţie 
recunoscută ca fiind echivalentă de către 
Uniunea Europeană în domeniile de 
competenţă ale Autorităţii, menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), în cazurile în 
care participarea acestora consolidează 
consecvenţa rezultatelor în materie de 
supraveghere care prezintă un interes 
direct pentru Autoritate şi ţările terţe în 
cauză. Participarea lor este condiţionată 
de încheierea unor acorduri 
administrative în conformitate cu 
articolul 18.

Or. en

Amendamentul 559
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea ţărilor terţe ar trebui să se 
materializeze într-un schimb de informaţii 
bilateral şi multilateral eficace între 
autorităţile competente şi Autoritate, 
respectându-se pe deplin dispoziţiile 
aplicabile în materie de confidenţialitate 
şi de protecţie a datelor prevăzute de 
legislaţia comunitară relevantă.

Or. en
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Amendamentul 560
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei îi revine răspunderea pentru 
instituirea administrativă şi funcţionarea 
administrativă iniţială a Autorităţii, până în 
momentul în care aceasta dispune de 
capacitatea operaţională necesară pentru 
executarea propriului buget.

(1) Comisiei, în strânsă colaborare cu 
Comitetul european al inspectorilor 
pentru asigurări şi pensii ocupaţionale 
instituit prin Decizia 2009/79/CE (comitet 
de nivel 3), îi revine răspunderea pentru 
instituirea administrativă şi funcţionarea 
administrativă iniţială a Autorităţii, până în 
momentul în care aceasta dispune de 
capacitatea operaţională necesară pentru 
executarea propriului buget.

Or. en

Amendamentul 561
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În perioada care urmează intrării în 
vigoare a prezentului regulament şi 
înaintea înfiinţării Autorităţii, comitetul 
de nivel 3 acţionează în strânsă cooperare 
cu Comisia pentru a pregăti înlocuirea 
comitetului de nivel 3 cu Autoritatea. 
Comitetul de nivel 3 poate lua toate 
măsurile pregătitoare utile, sub rezerva 
unei decizii finale a organelor competente 
ale Autorităţii. Printre acestea se numără 
elaborarea procedurii de selecţie a 
preşedintelui, a directorului executiv şi a 
membrilor consiliului de administraţie al 
Autorităţii şi organizarea acestor 
proceduri de selecţie.

Or. en
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Justificare

Se propune clarificarea dispoziţiilor privind măsurile de pregătire care pot fi adoptate înainte
de înfiinţarea AES. Din motive de eficienţă, este imperativ necesar ca după intrarea în 
vigoare a regulamentului, comitetele de nivel 3 să poată lua măsurile utile pentru a pregăti 
instituirea AES, sub rezerva aprobării lucrărilor de pregătire de către organele competente 
ale AES.  Această modalitate de lucru va contribui la scurtarea la maximum a perioadei în 
care AES nu pot fi complet funcţionale din cauza faptului că nu le-au fost numiţi preşedinţii şi 
directorii executivi.

Amendamentul 562
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În perioada care urmează intrării în 
vigoare a prezentului regulament şi până 
la numirea preşedintelui şi a membrilor 
consiliului de administraţie şi a 
directorului executiv, AES este condusă 
temporar de către preşedintele comitetului 
de nivel 3 existent şi gestionată de 
secretarul său general.

Or. en

Justificare

Se propune clarificarea dispoziţiilor privind măsurile de pregătire care pot fi adoptate înainte 
de înfiinţarea AES. Din motive de eficienţă, este imperativ ca după intrarea în vigoare a 
regulamentului, comitetele de nivel 3 să poată lua măsurile utile pentru a pregăti instituirea 
AES, sub rezerva aprobării lucrărilor de pregătire de către organele competente ale AES.  
Această modalitate de lucru va contribui la scurtarea la maximum a perioadei în care AES nu 
pot fi complet funcţionale din cauza faptului că nu le-au fost numiţi preşedinţii şi directorii 
executivi.
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Amendamentul 563
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea este considerată 
succesorul legal al Comitetul european al 
inspectorilor pentru asigurări şi pensii 
ocupaţionale. Cel târziu la data înfiinţării 
Autorităţii, toate activele şi pasivele, 
precum şi toate operaţiunile în curs ale 
Comitetului european al inspectorilor 
pentru asigurări şi pensii ocupaţionale 
vor fi transferate automat Autorităţii. 
Comitetul european al inspectorilor 
pentru asigurări şi pensii ocupaţionale 
întocmeşte o declaraţie care reflectă 
situaţia de închidere a activelor şi 
pasivelor sale la data transferului 
respectiv. Declaraţia respectivă este 
auditată şi aprobată de membrii săi şi de 
către Comisie.

Or. en

Amendamentul 564
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tuturor membrilor personalului care au 
semnat unul dintre contractele menţionate 
la alineatul (1) trebuie să li se dea
posibilitatea de a încheia un contract de 
agent temporar în temeiul articolului 2 
litera (a) din Regimul aplicabil celorlalţi 
agenţi având diferitele grade stabilite în 
schema de personal a Autorităţii.

(2) Pentru a permite o tranziţie fără 
probleme a personalului existent către 
Autoritate, tuturor membrilor personalului
care au semnat unul dintre contractele 
menţionate la alineatul (1), inclusiv 
contracte de detaşare, li se dă posibilitatea 
de a încheia contracte de angajare ca 
agenţi temporari în condiţii economice şi 
juridice echivalente sau comparabile, în 
conformitate cu cadrul legal relevant.
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Or. en

Justificare

Se propune adoptarea unor dispoziţii tranzitorii specifice privind personalul existent al 
comitetelor de nivel 3.

Amendamentul 565
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, autoritatea care este abilitată 
să încheie contracte trebuie să realizeze o 
selecţie internă printre angajaţii care au 
semnat un contract cu Comitetul european 
al inspectorilor bancari sau cu 
secretariatul acestuia, pentru a determina 
competenţa, eficienţa şi integritatea celor 
care urmează a fi angajaţi.

După intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, autoritatea care este abilitată 
să încheie contracte organizează o selecţie 
internă printre angajaţii care au semnat un 
contract cu comitetul de nivel 3 sau cu 
secretariatul acestuia pentru a determina 
competenţa, eficienţa şi integritatea celor 
care urmează a fi angajaţi. Procedura de 
selecţie internă ar trebui să ţină cont în 
mod adecvat de abilităţile şi experienţa 
demonstrate de fiecare persoană în 
îndeplinirea rolului său înainte de 
tranziţie.

Or. en

Justificare

Se propune adoptarea unor dispoziţii tranzitorii specifice privind personalul existent al 
comitetelor de nivel 3.

Amendamentul 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de trei ani de la data stabilită (1) În termen de trei ani de la data stabilită 
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la articolul 67 al doilea paragraf şi din trei 
în trei ani ulterior, Comisia publică un 
raport general privind experienţa dobândită 
ca urmare a funcţionării Autorităţii şi a 
procedurilor prevăzute în prezentul 
regulament.

la articolul 67 al doilea paragraf şi,
ulterior, din trei în trei ani, Comisia
examinează prezentul regulament, în 
special aplicarea articolului 23, şi publică 
un raport general privind experienţa 
dobândită ca urmare a funcţionării 
Autorităţii şi a procedurilor prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus vizează să obţină un angajament din partea Comisiei de a face 
propuneri pentru clarificarea conceptului de responsabilitate fiscală a statelor membre şi de 
a actualiza regulamentul pentru a-i asigura consecvenţa cu eventualele îmbunătăţiri care ar 
putea rezulta din aplicarea unui cadru de reglementări comunitare pentru gestionarea 
crizelor din sectorul bancar care face de curând obiectul unor consultări organizate de 
Comisie.

Amendamentul 567
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul în cauză include o evaluare a 
funcţionării Grupului părţilor interesate 
şi posibila sa consolidare în vederea 
stabilirii obligativităţii acestor avize.

Or. en

Amendamentul 568
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcţia 

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcţia îndeplinirii 
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convergenţei în materie de reglementare şi 
de supraveghere în domeniul gestionării şi 
al soluţionării crizelor în Comunitate.
Evaluarea se va baza pe consultări largi, 
inclusiv ale Grupului părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale.

obiectivelor Autorităţii şi a convergenţei în 
materie de reglementare şi de supraveghere
şi a integrării în domeniul gestionării şi al 
soluţionării crizelor în Uniunea 
Europeană. În plus, raportul evaluează 
modul în care sectorul face faţă costurilor 
generate de funcţionarea sa normală şi 
cum pot fi internalizate complet aceste 
costuri, dintr-o perspectivă ciclică. 
Evaluarea se va baza pe consultări largi, 
inclusiv cu Grupul părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale.

Or. en

Amendamentul 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcţia 
convergenţei în materie de reglementare şi 
de supraveghere în domeniul gestionării şi 
al soluţionării crizelor în Comunitate. 
Evaluarea se va baza pe consultări largi, 
inclusiv ale Grupului părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale.

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcţia 
convergenţei în materie de reglementare şi 
de supraveghere în domeniul gestionării şi 
al soluţionării crizelor în Comunitate. 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului împreună cu 
propunerile adecvate de modificare a 
prezentului regulament. Evaluarea se va 
baza pe consultări largi, inclusiv cu Grupul
părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor, reasigurărilor şi al fondurilor 
de pensii ocupaţionale.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus vizează să obţină un angajament din partea Comisiei de a face 
propuneri pentru clarificarea conceptului de responsabilitate fiscală a statelor membre şi de 
a actualiza regulamentul pentru a-i asigura consecvenţa cu eventualele îmbunătăţiri care ar 
putea rezulta din aplicarea unui cadru de reglementări comunitare pentru gestionarea 
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crizelor din sectorul bancar care face de curând obiectul unor consultări organizate de 
Comisie.

Amendamentul 570
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcţia 
convergenţei în materie de reglementare şi 
de supraveghere în domeniul gestionării şi 
al soluţionării crizelor în Comunitate. 
Evaluarea se va baza pe consultări largi, 
inclusiv ale Grupului părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al
fondurilor de pensii ocupaţionale.

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcţia 
convergenţei în materie de reglementare şi 
de supraveghere în domeniul gestionării şi 
al soluţionării crizelor în Comunitate. 
Evaluarea se va baza pe consultări largi, 
inclusiv cu Grupul părţilor interesate din 
domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi cu 
Grupul părţilor interesate din domeniul
fondurilor de pensii ocupaţionale. 

Or. en

Justificare

Pentru a ţine seama de diferenţele fundamentale dintre asigurători şi fondurile de pensii 
ocupaţionale, Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor, reasigurărilor şi al 
fondurilor de pensii ocupaţionale se separă în: (i) Grupul părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi reasigurărilor şi (ii) Grupul părţilor interesate din domeniul fondurilor de 
pensii ocupaţionale.

Amendamentul 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia îşi întocmeşte raportul 
ţinând seama de propunerile prezentate de 
Grupul părţilor interesate din domeniul 
din domeniul asigurărilor, reasigurărilor 
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şi al fondurilor de pensii ocupaţionale, de 
consiliul de supraveghere şi de Comitetul 
comun. Aceste propuneri se anexează la 
raportul publicat de Comisie. Comisia ţine 
totodată seama de opiniile altor grupuri 
de părţi interesate.

Or. en

Amendamentul 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Raportul Comisiei evaluează, printre 
altele: gradul de convergenţă al 
practicilor standard de supraveghere 
realizat de autorităţile naţionale; 
funcţionarea colegiilor autorităţilor de 
supraveghere; mecanismul de 
supraveghere a instituţiilor 
transfrontaliere, în special a celor care au 
o dimensiune europeană; funcţionarea 
articolului 23 privind garanţiile şi 
autorităţile de supraveghere; convergenţa 
în materie de supraveghere în domeniile 
gestionării şi soluţionării crizelor în 
cadrul Uniunii şi necesitatea combinării 
sau separării activităţilor de supraveghere 
prudenţială de supravegherea modului în 
care întreprinderile îşi desfăşoară 
activitatea. Acesta include propuneri 
referitoare la modul de dezvoltare în 
continuare a rolului Autorităţii şi al 
SESF, în vederea creării unei cadru 
european integrat de supraveghere.

Or. en


