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Amendamentul 468
Gianni Pittella

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 
responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre. 

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre. 

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 470
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 responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre.

(1) Autoritatea se asigură că sistemul 
financiar își internalizează costurile, 
dintr-o perspectivă ciclică, și că nicio
decizie adoptată în temeiul articolului 10 
sau 11 nu afectează în niciun fel în mod 
direct responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 471
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 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 responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre. 

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

Or. en
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Amendamentul 472
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 responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre. 

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

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să dispună de competențe executorii cu privire la „soluționarea litigiilor 
dintre autoritățile naționale de supraveghere” și la „deciziile urgente”. Clauzele de protecție 
a statelor membre împotriva deciziilor luate de Autoritate ar trebui să fie limitate și să 
urmeze, în general, principiul „respectă sau explică”. Clauzele de protecție nu ar trebui să 
devină o potențială lacună.

Amendamentul 473
Gianni Pittella

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 responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre. 

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

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).
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Amendamentul 474
Marta Andreasen

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 responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre. 

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

Or. en

Justificare

Acțiunile Autorității nu ar trebui să compromită independența fiscală a statelor membre.

Amendamentul 475
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 responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre. 

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

Or. en

Justificare

Dacă se menține articolul 23 ținând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar 
trebui să se aplice doar deciziilor luate în situații de urgență, adică în situațiile prevăzute la 
articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenții a statelor membre din bani publici.
Articolul 11 nu ar trebui să fie inclus, deoarece medierea s-ar aplica doar în condiții 
normale, pentru supravegherea continuă.
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Amendamentul 476
Pervenche Berès

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 responsabilitățile fiscale, 
acesta poate notifica Autorității și 
Comisiei, în termen de o lună de la 
transmiterea deciziei Autorității către 
autoritatea competentă, faptul că decizia 
nu va fi implementată de autoritatea 
competentă.

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă se menține articolul 23 ținând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar 
trebui să se aplice doar deciziilor luate în situații de urgență, adică în situațiile prevăzute la 
articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenții a statelor membre din bani publici.
Articolul 11 nu ar trebui să fie inclus, deoarece medierea s-ar aplica doar în condiții 
normale, pentru supravegherea continuă.

Amendamentul 477
Gianni Pittella

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 responsabilitățile fiscale, 
acesta poate notifica Autorității și 
Comisiei, în termen de o lună de la 
transmiterea deciziei Autorității către 
autoritatea competentă, faptul că decizia 
nu va fi implementată de autoritatea 
competentă.

eliminat
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Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 478
Antolín Sánchez Presedo

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 responsabilitățile fiscale, acesta
poate notifica Autorității și Comisiei, în 
termen de o lună de la transmiterea deciziei 
Autorității către autoritatea competentă, 
faptul că decizia nu va fi implementată de 
autoritatea competentă.

(2) Atunci când un stat membru nu acceptă
o decizie luată în temeiul articolului 11
alineatul (3) deoarece îi afectează 
responsabilitățile fiscale, acesta notifică
Autorității, Comisiei și Parlamentului 
European, în termen de o lună de la 
transmiterea deciziei Autorității către 
autoritatea competentă, faptul că decizia nu 
va fi aplicată de autoritatea competentă.

Or. en

Amendamentul 479
Gianni Pittella

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 responsabilitățile fiscale, acesta 
poate notifica Autorității și Comisiei, în 
termen de o lună de la transmiterea 
deciziei Autorității către autoritatea 
competentă, faptul că decizia nu va fi 
implementată de autoritatea competentă.

(2) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 11 
îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta 
poate notifica Autorității și Comisiei, în 
termen de zece zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei Autorității către 
autoritatea competentă, faptul că decizia nu 
va fi aplicată de autoritatea competentă.
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Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 480
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 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 responsabilitățile fiscale, acesta 
poate notifica Autorității și Comisiei, în 
termen de o lună de la transmiterea 
deciziei Autorității către autoritatea 
competentă, faptul că decizia nu va fi 
implementată de autoritatea competentă.

(2) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 11 
îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta 
poate notifica Autorității și Comisiei, în 
termen de zece zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei Autorității către 
autoritatea competentă, faptul că decizia nu 
va fi aplicată de autoritatea competentă.

Or. en

Amendamentul 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 responsabilitățile fiscale, acesta 
poate notifica Autorității și Comisiei, în 
termen de o lună de la transmiterea 
deciziei Autorității către autoritatea 
competentă, faptul că decizia nu va fi 
implementată de autoritatea competentă.

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



PE439.931v01-00 10/89 AM\809655RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 482
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă se menține articolul 23 ținând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar 
trebui să se aplice doar deciziilor luate în situații de urgență, adică în situațiile prevăzute la 
articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenții a statelor membre din bani publici.
Articolul 11 nu ar trebui să fie inclus, deoarece medierea s-ar aplica doar în condiții 
normale, pentru supravegherea continuă.

Amendamentul 483
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
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grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 484
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

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

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 486
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 și să demonstreze în mod clar din 
ce cauză și în ce fel decizia respectivă 
afectează responsabilitățile sale fiscale.

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

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să dispună de competențe executorii cu privire la „soluționarea litigiilor 
dintre autoritățile naționale de supraveghere” și la „deciziile urgente”. Clauzele de protecție 
a statelor membre împotriva deciziilor luate de Autoritate ar trebui să fie limitate și să 
urmeze, în general, principiul „respectă sau explică”. Clauzele de protecție nu ar trebui să 
devină o potențială lacună.

Amendamentul 487
Marta Andreasen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În notificarea sa, statul membru poate să 
justifice în ce fel decizia respectivă 
afectează responsabilitățile sale fiscale.

Or. en

Justificare

Statele membre au competența de a-și decide responsabilitățile fiscale proprii.
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Amendamentul 488
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, decizia Autorității se 
suspendă.

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă se menține articolul 23 ținând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar 
trebui să se aplice doar deciziilor luate în situații de urgență, adică în situațiile prevăzute la 
articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenții a statelor membre din bani publici.
Articolul 11 nu ar trebui să fie inclus, deoarece medierea s-ar aplica doar în condiții 
normale, pentru supravegherea continuă.

Amendamentul 489
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, decizia Autorității se 
suspendă.

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).
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Amendamentul 490
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de o lună de la notificarea 
efectuată de statul membru, Autoritatea 
trebuie să informeze statele membre dacă 
își menține, modifică sau revocă decizia. 

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă se menține articolul 23 ținând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar 
trebui să se aplice doar deciziilor luate în situații de urgență, adică în situațiile prevăzute la 
articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenții a statelor membre din bani publici.
Articolul 11 nu ar trebui să fie inclus, deoarece medierea s-ar aplica doar în condiții 
normale, pentru supravegherea continuă.

Amendamentul 491
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de o lună de la notificarea 
efectuată de statul membru, Autoritatea 
trebuie să informeze statele membre dacă 
își menține, modifică sau revocă decizia. 

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).
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Amendamentul 492
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, cu majoritate 
calificată în termen de două luni, după 
cum se prevede la articolul 205 din Tratat, 
cu privire la menținerea sau revocarea 
deciziei Autorității.

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 493
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, cu majoritate 
calificată în termen de două luni, după 
cum se prevede la articolul 205 din Tratat, 
cu privire la menținerea sau revocarea 
deciziei Autorității.

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă se menține articolul 23 ținând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar 
trebui să se aplice doar deciziilor luate în situații de urgență, adică în situațiile prevăzute la 
articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenții a statelor membre din bani publici.
Articolul 11 nu ar trebui să fie inclus, deoarece medierea s-ar aplica doar în condiții 
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normale, pentru supravegherea continuă.

Amendamentul 494
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, cu majoritate 
calificată în termen de două luni, după
cum se prevede la articolul 205 din Tratat, 
cu privire la menținerea sau revocarea
deciziei Autorității.

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, cu majoritatea 
voturilor exprimate, în cadrul uneia 
dintre reuniunile sale, cel târziu la două 
luni după ce Autoritatea a informat statul 
membru în conformitate paragraful 
anterior, cu privire la menținerea deciziei 
Autorității.

Or. en

Amendamentul 495
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, cu majoritate 
calificată în termen de două luni, după 
cum se prevede la articolul 205 din Tratat,
cu privire la menținerea sau revocarea 
deciziei Autorității.

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide cu privire la 
menținerea sau revocarea deciziei 
Autorității, cu majoritatea calificată a 
membrilor săi astfel cum este definită la 
articolul 16 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la articolul 
3 din Protocolul (nr. 36) privind 
dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
în cadrul uneia dintre reuniunile sale, cel 
târziu la două luni după ce Autoritatea a 
informat statul membru, după cum se 
menționează în paragraful anterior.
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Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 496
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, cu majoritate 
calificată în termen de două luni, după 
cum se prevede la articolul 205 din Tratat,
cu privire la menținerea sau revocarea 
deciziei Autorității.

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide cu privire la 
menținerea sau revocarea deciziei 
Autorității, cu majoritatea calificată a 
membrilor săi astfel cum este definită la 
articolul 16 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la articolul 
3 din Protocolul (nr. 36) privind 
dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
în cadrul uneia dintre reuniunile sale, cel 
târziu la două luni după ce Autoritatea a 
informat statul membru, după cum se 
menționează în al patrulea paragraf.

Or. en

Amendamentul 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține Atunci când Autoritatea își menține 
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decizia, Consiliul decide, cu majoritate 
calificată în termen de două luni, după cum 
se prevede la articolul 205 din Tratat, cu 
privire la menținerea sau revocarea
deciziei Autorității.

decizia, Consiliul decide, în termen de 
două luni, cu majoritate calificată, astfel 
cum este definită la articolul 16 din
Tratatul privind Uniunea Europeană, cu 
privire la menținerea deciziei Autorității.

Or. en

Amendamentul 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, cu majoritate 
calificată în termen de două luni, după cum 
se prevede la articolul 205 din Tratat, cu 
privire la menținerea sau revocarea
deciziei Autorității.

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, în termen de 
două luni, cu majoritate calificată, astfel 
cum este definită la articolul 16 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, cu 
privire la menținerea deciziei Autorității.

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 activității în ceea 
ce privește un aspect atât de important cum este responsabilitatea fiscală a statelor membre 
nu poate conduce la consecințe negative pentru statul membru. Din acest motiv, se propune 
examinarea deciziei contestate a Autorității, anulată după scurgerea perioadei de două luni 
în care Consiliul ar fi trebuit să își pronunțe decizia.

Amendamentul 499
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Consiliul decide să 
mențină decizia autorității sau dacă nu ia 
o decizie în termen de două luni, 

eliminat
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suspendarea respectivei decizii trebuie să 
înceteze imediat. 

Or. en

Justificare

Dacă se menține articolul 23 ținând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar 
trebui să se aplice doar deciziilor luate în situații de urgență, adică în situațiile prevăzute la 
articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenții a statelor membre din bani publici.
Articolul 11 nu ar trebui să fie inclus, deoarece medierea s-ar aplica doar în condiții 
normale, pentru supravegherea continuă.

Amendamentul 500
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Consiliul decide să mențină În cazul în care Consiliul decide să mențină 



PE439.931v01-00 20/89 AM\809655RO.doc

RO

decizia autorității sau dacă nu ia o decizie 
în termen de două luni, suspendarea 
respectivei decizii trebuie să înceteze
imediat. 

decizia Autorității, suspendarea respectivei 
decizii încetează 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 activității în ceea 
ce privește un aspect atât de important cum este responsabilitatea fiscală a statelor membre 
nu poate conduce la consecințe negative pentru statul membru. Din acest motiv, se propune 
examinarea deciziei contestate a Autorității, anulată după scurgerea perioadei de două luni 
în care Consiliul ar fi trebuit să își pronunțe decizia.

Amendamentul 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 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.



AM\809655RO.doc 21/89 PE439.931v01-00

RO

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 activității în ceea 
ce privește un aspect atât de important cum este responsabilitatea fiscală a statelor membre 
nu poate conduce la consecințe negative pentru statul membru. Din acest motiv, se propune 
examinarea deciziei contestate a Autorității, anulată după scurgerea perioadei de două luni 
în care Consiliul ar fi trebuit să își pronunțe decizia.

Amendamentul 504
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 10 
alineatul (2) îi afectează responsabilitățile 
fiscale, acesta poate informa Autoritatea, 
Comisia și Consiliul, în termen de trei zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei 
Autorității către autoritatea competentă, 
cu privire la faptul că decizia nu va fi 
implementată de autoritatea competentă.

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).
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Amendamentul 505
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 10 
alineatul (2) îi afectează responsabilitățile 
fiscale, acesta poate informa Autoritatea, 
Comisia și Consiliul, în termen de trei zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei 
Autorității către autoritatea competentă, cu 
privire la faptul că decizia nu va fi
implementată de autoritatea competentă.

(3) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 10 
alineatul (2) îi afectează responsabilitățile 
fiscale, acesta poate informa Autoritatea, 
Comisia și Consiliul, în termen de două
zile lucrătoare de la transmiterea deciziei 
Autorității către autoritatea competentă, cu 
privire la faptul că decizia nu va fi aplicată
de autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 506
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
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grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 508
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea își revocă decizia sau explică 
în mod corespunzător motivul pentru care 
o menține.

Or. en

Justificare

Natura excesivă a acestei clauze impune limitarea aplicării sale la un mecanism de tip 
„respectă sau explică”, în special în ceea ce privește independența AES.
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Amendamentul 509
Gianni Pittella

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 Autorității se menține 
sau se revocă.

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 510
Gianni Pittella

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 Autorității se menține 
sau se revocă.

Consiliul decide dacă decizia Autorității se 
menține sau se revocă, cu majoritatea 
calificată a membrilor săi, astfel cum este 
definită la articolul 16 alineatul (4) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și la 
articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind 
dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
în cadrul uneia dintre reuniunile sale, cel 
târziu la două luni după ce Autoritatea a 
informat statul membru, după cum se 
menționează în paragraful anterior.

Or. en
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Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 Autorității se menține sau se 
revocă.

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide, cu majoritate calificată, astfel cum 
este definită la articolul 16 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, dacă decizia 
Autorității se menține.

Or. en

Amendamentul 512
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 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 Autorității se menține sau se 
revocă.

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide, cu majoritate calificată, astfel cum 
este definită la articolul 16 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, dacă decizia 
Autorității se menține sau se revocă.

Or. en
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Amendamentul 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 Autorității se menține sau se 
revocă.

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide cu majoritate calificată, astfel cum 
este definită la articolul 205 din Tratat, 
dacă decizia Autorității se revocă.

Or. en

Justificare

Natura decizilor adoptate în temeiul articolului 10 alineatul (2) este una foarte specială, 
aceste decizii intervenind în „situații de criză”. Din acest motiv, ținând seama de 
circumstanțe și de caracterul profesional al deciziei AEVMP, introducerea unor norme mai 
stricte pentru revocarea unei astfel de decizii este justificată. Trebuie să se țină seama și de 
faptul că astfel de decizii pot fi adoptate doar după ce s-a constatat existența unei situații de 
urgență.

Amendamentul 514
Pervenche Berès

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 menține decizia 
Autorității.

eliminat

Or. en

Justificare

Natura excesivă a acestei clauze impune limitarea aplicării sale la un mecanism de tip 
„respectă sau explică”, în special în ceea ce privește independența AES.
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Amendamentul 515
Gianni Pittella

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 menține decizia 
Autorității.

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).

Amendamentul 516
Gianni Pittella

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 menține decizia Autorității.

Atunci când Consiliul nu ia o decizie în 
termen de cinci zile lucrătoare, se 
consideră că se menține decizia Autorității.

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera importante 
discuții de interpretare și ar putea bloca, în realitate, activitățile AEVMP în ceea ce privește 
soluționarea eventualelor litigii (de exemplu, instituirea unor cerințe financiare pentru 
grupurile transfrontaliere și, în general, cerințe aferente pilonului 2).
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Amendamentul 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 menține decizia Autorității.

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

Or. en

Amendamentul 518
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (6), articolul 10 
alineatele (2) și (3) și articolul 11 
alineatele (3) și (4), Autoritatea 
informează destinatarul cu privire la 
intenția sa de a adopta o decizie, fixând un 
termen limită în care destinatarul își poate 
exprima părerea cu privire la problema în 
cauză, ținând seama cum se cuvine de 
urgența situației.

(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute în 
prezentul regulament, Autoritatea 
informează destinatarul cu privire la 
intenția sa de a adopta decizia, fixând un 
termen limită în care destinatarul își poate 
exprima părerea cu privire la problema în 
cauză, ținând seama cum se cuvine de 
urgența, complexitatea și posibilele 
consecințe ale situației.

Or. en

Justificare

Este important ca și complexitatea și consecințele unei acțiuni, nu doar urgența, să fie luate 
în considerare la stabilirea unui termen limită.
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Amendamentul 519
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 și 11 se publică
și menționează identitatea autorității 
competente sau a participantului la piețele 
financiare implicat, precum și conținutul 
principal al deciziei, fiind respectat
interesul legitim al participanților la piețele 
financiare în ceea ce privește protecția 
secretelor lor de afaceri.

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă 
în temeiul articolelor 9, 10 și 11 sunt făcute 
publice, menționându-se identitatea 
autorității competente sau a participantului 
la piețele financiare implicat, precum și 
conținutul principal al deciziei, cu excepția 
cazului în care o astfel de publicare ar fi 
în conflict cu interesul legitim al
participanților la piețele financiare în ceea 
ce privește protecția secretelor lor de 
afaceri sau ar putea periclita grav 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar.

Or. en

Amendamentul 520
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) președintele fără drept de vot; (a) șase membri ai consiliului de 
administrație, inclusiv președintele;

Or. en

Justificare

La fel ca în cazul BCE, consiliul de supraveghere ar trebui să aibă o cotă de membri 
„independenți”, și anume fără nicio legătură cu autoritatea națională.
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Amendamentul 521
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) președintele fără drept de vot; (a) președinte, al cărui vot este decisiv;

Or. en

Amendamentul 522
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) vicepreședinte, al cărui vot este 
decisiv atunci când îl înlocuiește pe 
președinte;

Or. en

Amendamentul 523
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) directorul autorității competente din
fiecare stat membru. Dacă într-un stat 
membru există mai multe autorități 
competente, autoritățile aleg de comun 
acord unul dintre directorii lor ca 
reprezentant în consiliul de supraveghere;

(b) directorul autorității competente din 
fiecare stat membru. În cazul în care
există mai multe autorități competente în 
teritoriul pentru care statul membru este 
responsabil de aplicarea dreptului UE,
titularii funcțiilor de conducere ale 
respectivelor autorități participă în 
calitate de reprezentanți comuni în 
consiliul de supraveghere și decid de 
comun acord asupra modalităților de 
exercitare a reprezentării lor, inclusiv 
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asupra votului în temeiul articolului 29, 
ce se exercită în comun;

Or. en

Justificare

Este important să se motiveze prezența mai multor autorități naționale responsabile de un 
anumit sector din anumite state membre. Atunci când se face acest lucru, este necesar să se 
instituie un proces care să-i permită șefului celei mai adecvate autorități naționale de 
supraveghere să voteze.

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) doi reprezentanți, fără drept de vot, ai 
Grupului părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor. Unul dintre 
aceștia trebuie să fie reprezentant al 
participanților profesioniști de pe piață 
sau al angajaților acestora.

Or. en

Amendamentul 525
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

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 soluționarea dezacordului, 
compus din președinte și doi dintre
membri, care nu sunt reprezentanți ai 
autorităților competente care sunt 
implicate în dezacord.

(2) În sensul articolului 11, consiliul de 
supraveghere convoacă un grup
independent care să faciliteze soluționarea 
dezacordului, compus din președinte și
patru membri ai consiliului de 
supraveghere. Președintele selectează 
membrii grupului din rândul membrilor 
consiliului de supraveghere. Din grupul 
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selectat din rândul membrilor consiliul de 
supraveghere nu fac parte reprezentanții 
unei autorități naționale 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 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

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 soluționarea dezacordului, 
compus din președinte și doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanți ai 
autorităților competente care sunt 
implicate în dezacord.

(2) În sensul articolului 11, consiliul de 
supraveghere convoacă un grup care să 
faciliteze soluționarea dezacordului, 
compus din președinte, doi membri ai 
consiliului de supraveghere și două 
persoane selectate dintr-o listă de experți 
actualizată de președinte.  Din grupul 
selectat din rândul membrilor consiliul de 
supraveghere nu fac parte reprezentanții 
unei autorități naționale 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 527
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

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 soluționarea dezacordului, 
compus din președinte și doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanți ai 
autorităților competente care sunt implicate 
în dezacord.

(2) În sensul articolului 11, președintele 
convoacă un grup care să faciliteze 
soluționarea dezacordului, compus din 
președinte și doi dintre membri, care nu 
sunt reprezentanți ai autorităților 
competente care sunt implicate în 
dezacord.

Or. en

Amendamentul 528
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Componența grupului este 
echilibrată și reflectă Uniunea Europeană 
în ansamblu. Mandatele nu se suprapun 
și se aplică un sistem corespunzător de 
rotație.

Or. en

Amendamentul 529
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii consiliului de supraveghere și 
personalul acestuia nu trebuie să fi lucrat 
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pentru instituții financiare sau să fi 
furnizat servicii unor instituții financiare 
în ultimii trei ani și nu pot să facă acest 
lucru timp de trei ani după încetarea 
responsabilităților lor în cadrul 
Autorității.

Or. en

Amendamentul 530
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, instituțiile Uniunii și alte 
organisme publice sau private nu pot 
influența membrii consiliului de 
supraveghere în îndeplinirea sarcinilor 
care le revin pentru a evita conflictele de 
interese și pentru a garanta independența 
acestora.

Or. en

Amendamentul 531
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul de supraveghere numește 
președintele.

(3) Consiliul de supraveghere numește 
președintele și vicepreședintele.

Or. en
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Amendamentul 532
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La propunerea consiliului de 
administrație, consiliul de supraveghere 
adoptă raportul anual privind activitățile 
Autorității pe baza proiectului de raport 
menționat la articolul 38 alineatul (7) și 
transmite raportul respectiv, până la 15 
iunie, Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și 
Comitetului Economic și Social 
European. Raportul se publică.

Or. en

Amendamentul 533
Sari Essayah

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 definiției de la 
articolul 205 din tratat, pentru actele 
menționate la articolele 7 și 8, precum și 
pentru toate măsurile și deciziile adoptate 
în temeiul capitolului VI.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 534
Anni Podimata

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 definiției de la articolul 205 
din tratat, pentru actele menționate la 
articolele 7 și 8, precum și pentru toate 
măsurile și 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. În 
ceea ce privește actele menționate la 
articolele 7 și 8, precum și pentru toate 
măsurile și deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI și prin derogare de la prima 
teză a prezentului paragraf, Consiliul de 
supraveghere ia decizii cu majoritatea 
calificată a membrilor săi, astfel cum este 
definită la articolul 16 alineatul (4) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 535
Carl Haglund

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 definiției de la articolul 205 
din tratat, pentru actele menționate la 
articolele 7 și 8, precum și pentru toate 
măsurile și 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

Consiliul de supraveghere este format din experți recunoscuți în domeniul lor și, prin urmare, 
procesul decizional ar trebui să se bazeze pe principiul că votul fiecărui membru are aceeași 
valoare. Nu este necesar să se impună majoritatea calificată pentru ca ABE să își 
îndeplinească obiectivele; majoritatea simplă cu voturi de valoare egală asigură un tratament 
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egal pentru opiniile tuturor experților.

Amendamentul 536
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 definiției de la 
articolul 205 din tratat, pentru actele 
menționate la articolele 7 și 8, precum și 
pentru toate măsurile și deciziile adoptate 
în temeiul capitolului VI.

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

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Amendamentul 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 definiției de la 
articolul 205 din tratat, pentru actele 
menționate la articolele 7 și 8, precum și 
pentru toate măsurile și deciziile adoptate 

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritatea simplă a membrilor 
săi.
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în temeiul capitolului VI.

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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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. 

Amendamentul 538
Diogo Feio

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 definiției de la articolul 205
din tratat, pentru actele menționate la 
articolele 7 și 8, precum și pentru toate 
măsurile și deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI.

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritatea calificată a 
membrilor săi, conform definiției de la 
articolul 16 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, pentru actele menționate la 
articolele 7 și 8, precum și pentru toate 
măsurile și deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI. Toate celelalte decizii ale 
consiliului de supraveghere se adoptă cu 
majoritate simplă, fiecare membru având 
un singur vot.

Or. en

Amendamentul 539
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 definiției de la articolul 205

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritatea calificată a 
membrilor săi, conform definiției de la 
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din tratat, pentru actele menționate la 
articolele 7 și 8, precum și pentru toate 
măsurile și deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI.

articolul 16 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și de la 
articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind 
dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene
pentru actele menționate la articolele 7-11, 
precum și pentru toate măsurile și 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.

Amendamentul 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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. 

eliminat

Or. en
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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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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. 

Amendamentul 541
Carl Haglund

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. 

eliminat

Or. en

Justificare

Consiliul de supraveghere este format din experți recunoscuți în domeniul lor și, prin urmare, 
procesul decizional ar trebui să se bazeze pe principiul că votul fiecărui membru are aceeași 
valoare. Nu este necesar să se impună majoritatea calificată pentru ca ABE să își 
îndeplinească obiectivele; majoritatea simplă cu voturi de valoare egală asigură un tratament 
egal pentru opiniile tuturor experților.

Amendamentul 542
Anni Podimata

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.

În ceea ce privește deciziile luate în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3), 
decizia propusă de grup se consideră 
adoptată în cazul în care este aprobată cu 
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o majoritate simplă de către membrii
consiliului de supraveghere.  

Or. en

Amendamentul 543
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, 
astfel cum este definită la articolul 16 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
pentru actele menționate la articolele 7 și 
8, precum și pentru toate măsurile și 
deciziile adoptate în temeiul capitolului 
VI.

Or. en

Justificare

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Amendamentul 544
Sari Essayah

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

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

Or. en

Amendamentul 545
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de administrație se compune 
din președinte, un reprezentant al 
Comisiei și patru membri aleși de 
consiliul de supraveghere dintre membrii 
săi. 

(1) Consiliul de administrație se compune 
din șase membri independenți numiți de 
comun acord de șefii de stat sau de 
guvern. 

Or. en

Justificare

Consiliul de administrație ar trebui să se compună din membri independenți numiți de comun 
acord de șefii de stat sau de guvern (după modelul Comitetului executiv al BCE).

Amendamentul 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de administrație se compune 
din președinte, un reprezentant al 
Comisiei și patru membri aleși de consiliul 
de supraveghere dintre membrii săi.

(1) Consiliul de administrație se compune 
din președinte și șase membri aleși de 
consiliul de supraveghere dintre membrii 
săi.

Or. en
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Justificare

AEVMP trebuie să se bucure de cât mai multă independență. Din acest motiv, influența 
Comisiei Europene asupra activității Autorității este limitată. Amendamentul propus vizează 
eliminarea reprezentanților Comisiei din consiliul de administrație al AEVMP. AEVMP va fi 
controlată chiar de către autoritățile de supraveghere. Prezența reprezentantului Comisiei în 
consiliul de supraveghere al AEVMP, în calitate de membru fără drept de vot, este suficientă 
pentru a asigura schimbul adecvat de informații între Comisie și AEVMP și o bună 
comunicare între acestea.

Amendamentul 547
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de administrație se compune 
din președinte, un reprezentant al 
Comisiei și patru membri aleși de consiliul 
de supraveghere dintre membrii săi. 

(1) Consiliul de administrație se compune 
din președinte și cinci membri aleși de 
consiliul de supraveghere dintre membrii 
săi. 

Or. en

Justificare

AEVMP trebuie să se bucure de cât mai multă independență. Din acest motiv, influența 
Comisiei Europene asupra activității Autorității este limitată. Amendamentul propus vizează 
eliminarea reprezentanților Comisiei din consiliul de administrație al AEVMP. AEVMP va fi 
controlată chiar de către autoritățile de supraveghere. Prezența reprezentantului Comisiei în 
consiliul de supraveghere al AEVMP, în calitate de membru fără drept de vot, este suficientă 
pentru a asigura schimbul adecvat de informații între Comisie și AEVMP și o bună 
comunicare între acestea.

Amendamentul 548
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare membru, în afară de președinte, 
are un locțiitor, care poate înlocui 

eliminat
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membrul consiliului de administrație dacă 
acesta nu poate participa. 

Or. en

Justificare

Consiliul de administrație ar trebui să se compună din membri independenți numiți de comun 
acord de șefii de stat sau de guvern (după modelul Comitetului executiv al BCE).

Amendamentul 549
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare membru, în afară de președinte,
are un locțiitor, care poate înlocui membrul 
consiliului de administrație dacă acesta nu 
poate participa. 

Fiecare membru are un supleant, care poate 
înlocui membrul consiliului de 
administrație dacă acesta nu poate 
participa. Președintele poate fi înlocuit de 
vicepreședinte, iar membrii de supleanți 
numiți în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 550
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mandatul membrilor aleși de consiliul de 
supraveghere este de doi ani și jumătate. 
Acesta poate fi reînnoit o singură dată. 

eliminat

Or. en
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Justificare

Consiliul de administrație ar trebui să se compună din membri independenți numiți de comun 
acord de șefii de stat sau de guvern (după modelul Comitetului executiv al BCE).

Amendamentul 551
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 administrație, fără a avea 
drept de vot.

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

Or. en

Amendamentul 552
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul se întrunește cel puțin de două 
ori pe an în sesiune ordinară.

Consiliul se întrunește cel puțin înainte de 
fiecare reuniune a consiliului de 
supraveghere și ori de câte ori consideră 
necesar.

Or. en
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Amendamentul 553
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nici statele membre, nici instituțiile sau 
organismele Uniunii Europene și niciun 
alt organism public sau privat nu 
încearcă să influențeze membrii 
consiliului de administrație.

Or. en

Amendamentul 554
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Statutul funcționarilor 
menționat la articolul 54, după părăsirea 
funcției, membrii consiliului de 
administrație sunt în continuare supuși 
obligației de a manifesta integritate și 
discreție în ceea ce privește acceptarea 
anumitor funcții sau beneficii.

Or. en

Amendamentul 555
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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activitățile Autorității pe baza proiectului 
de raport menționat la articolul 38 
alineatul (7) și îl transmite până la 15 
iunie Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și 
Comitetului Economic și Social 
European. Raportul se publică.

Or. en

Amendamentul 556
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Consiliul de administrație numește și 
revocă membrii comisiei de apel, în 
conformitate cu articolul 44 alineatele (3) 
și (5).

eliminat

Or. en

Amendamentul 557
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea este reprezentată de un 
președinte și un vicepreședinte, care sunt 
experți independenți cu normă întreagă. 

Or. en
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Amendamentul 558
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vicepreședintele acționează ca supleant al 
președintelui și, de asemenea, este 
responsabil cu relațiile externe cu 
Comitetul comun, CERS și organismele 
internaționale.

Or. en

Amendamentul 559
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Președintele este numit de consiliul de 
supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecție deschisă, pe criterii de merit, 
competențe, cunoașterea participanților la 
piețele financiare și a piețelor și experiență 
în domeniul supravegherii și al 
reglementării financiare.

(2) Președintele este numit de Parlamentul 
European, pe criterii de merit, competențe, 
cunoașterea participanților la piețele 
financiare și a piețelor și experiență în 
domeniul supravegherii și al reglementării 
financiare, în urma unei proceduri de 
selecție deschise gestionate de consiliul de 
supraveghere, care alege cei mai buni trei 
candidați ale căror candidaturi să fie 
analizate de Parlamentul European.

Or. en
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Amendamentul 560
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Președintele este numit de consiliul de 
supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecție deschisă, pe criterii de merit, 
competențe, cunoașterea participanților la 
piețele financiare și a piețelor și experiență 
în domeniul supravegherii și al 
reglementării financiare.

(2) Președintele și vicepreședintele sunt 
numiți de consiliul de supraveghere, în 
urma unei proceduri de selecție deschise, 
pe criterii de merit, competențe, 
cunoașterea participanților la piețele 
financiare și a piețelor și experiență în 
domeniul supravegherii și al reglementării 
financiare.

Or. en

Amendamentul 561
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Înainte de numire, cei trei candidați 
selecționați de consiliul de supraveghere 
trebuie să primească acordul Parlamentului 
European, care îl numește pe unul dintre 
ei în funcția de președinte.

Or. en

Amendamentul 562
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a fi numit, candidatul 
selecționat de consiliul de supraveghere 

Înainte de a fi numiți, candidații 
selecționați de consiliul de supraveghere 
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trebuie să primească acordul Parlamentului 
European.

trebuie să primească acordul Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 563
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, consiliul de supraveghere 
alege dintre membrii săi un locțiitor care 
preia funcțiile președintelui în absența 
acestuia.

În cazul în care președintele și 
vicepreședintele sunt absenți, consiliul de 
supraveghere alege, de asemenea, dintre 
membrii săi un înlocuitor temporar care 
preia funcțiile președintelui sau ale 
vicepreședintelui în absența acestora.

Or. en

Amendamentul 564
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Statutul funcționarilor 
menționat la articolul 54, după părăsirea 
funcției, președintele este supus în 
continuare obligației de a manifesta 
integritate și discreție în ceea ce privește 
acceptarea anumitor funcții sau beneficii.

Or. en
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Amendamentul 565
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În afară de informațiile menționate 
la articolele 7a, 8, 9, 10, 11a și 18, 
raportul include informații privind 
interacțiunea dintre Autoritate și 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice, precum și un răspuns, dacă este 
necesar, la avizele și analizele Grupului 
părților interesate din domeniul bancar. 
Acesta include, de asemenea, toate 
informațiile relevante solicitate de 
Parlamentul European în mod spontan.

Or. en

Justificare

Este important ca și AES să răspundă într-un mod mai oficial în fața grupului părților 
interesate și a Parlamentului pentru a se garanta că se ține cont de preocupările democratice 
și de precupările părților interesate.

Amendamentul 566
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv este numit de 
consiliul de supraveghere, în urma unei 
proceduri de selecție deschisă, pe criterii 
de merit, competențe, cunoașterea 
participanților la piețele financiare și a 
piețelor și experiență în domeniul 
supravegherii și al reglementării financiare, 
precum și în materie de management.

(2) Directorul executiv este numit de 
consiliul de supraveghere la propunerea 
consiliului de administrație și în urma 
unei proceduri de selecție deschise, pe 
criterii de merit, competențe, cunoașterea 
participanților la piețele financiare și a 
piețelor și experiență în domeniul 
supravegherii și al reglementării financiare, 
precum și în materie de management.
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Or. en

Amendamentul 567
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 1

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 
administrație realizează o evaluare.

Or. en

Amendamentul 568
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În respectiva evaluare, consiliul de 
supraveghere analizează în special:

În respectiva evaluare, consiliul de 
administrație analizează în special:

Or. en

Amendamentul 569
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Luând în considerare evaluarea, consiliul 
de administrație poate prelungi o dată 
mandatul directorului executiv.
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Or. en

Amendamentul 570
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 și la propunerea consiliului 
de administrație.

Or. en

Amendamentul 571
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv nu trebuie să fi lucrat 
pentru instituții financiare sau să fi 
furnizat servicii unor instituții financiare 
în ultimii trei ani și nu poate să facă acest 
lucru timp de trei ani după încetarea 
responsabilităților sale în cadrul 
Autorității.

Or. en
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Amendamentul 572
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Statutul funcționarilor 
menționat la articolul 54, după părăsirea 
funcției, directorul executiv este supus în 
continuare obligației de a manifesta 
integritate și discreție în ceea ce privește 
acceptarea anumitor funcții sau beneficii.

Or. en

Amendamentul 573
Peter Skinner

Propunere de regulament
Capitolul IV – secțiunea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

COMITETUL COMUN AL
AUTORITĂȚILOR EUROPENE DE 
SUPRAVEGHERE

AUTORITATEA EUROPEANĂ DE 
SUPRAVEGHERE (COMITETUL 
CONSULTATIV COMUN)
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Justificare

Este important să se precizeze că CC este, de asemenea, un organ consultativ în cadrul AES 
și între AES și CERS.
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Amendamentul 574
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se înființează un comitet comun al 
Autorităților europene de supraveghere.

(1) Se înființează Autoritatea europeană
de supraveghere (Comitetul consultativ 
comun) (denumit în continuare 
„Comitetul consultativ comun”) cu sediul 
la Bruxelles.

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică importanța CC și oferă o bază permanentă pentru secretariatul 
său permanent într-un punct central din punct de vedere geografic față de SESF.

Amendamentul 575
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se înființează un comitet comun al 
Autorităților europene de supraveghere.

(1) Se înființează Autoritățile europene de 
supraveghere (Comitetul comun) (denumit 
în continuare „Comitetul comun”) cu 
sediul la Frankfurt.

Or. en

Justificare

Pentru mai multă eficiență, Autoritățile europene de supraveghere (Comitetul comun) ar 
trebui să aibă același sediu ca fiecare dintre autorități pentru a face economii considerabile, 
iar acest sediu ar trebui să fie în același loc cu sediul CERS, și anume: Frankfurt.



PE439.931v01-00 56/89 AM\809655RO.doc

RO

Amendamentul 576
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială cu 
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și cu Autoritatea 
bancară europeană. 

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența și învățarea
transsectorială cu Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar) și cu 
Autoritatea europeană de supraveghere
(asigurări și pensii ocupaționale), îndeosebi 
în ceea ce privește:
- conglomeratele financiare;
- contabilitatea și auditul;
- analizele microprudențiale în vederea 
evaluării stabilității financiare; 
- produsele de investiții cu amănuntul;
- măsurile de combatere a spălării 
banilor; și
- schimburile de informații cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
dezvoltarea relațiilor dintre Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
Autoritățile europene de supraveghere.

Or. en

Justificare

Un rol suplimentar pentru CC ar trebui să fie îmbunătățirea calității și a coerenței 
informațiilor dintre AES și CERS, precum și relația dintre secretariatele AES și CERS.
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Amendamentul 577
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială cu 
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și cu Autoritatea 
bancară europeană. 

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială cu 
toate componentele Autorității europene 
de supraveghere, în special în ceea ce 
privește:
- conglomeratele financiare;
- contabilitatea și auditul;
- analizele microprudențiale în vederea 
evaluării stabilității financiare; 
- produsele de investiții cu amănuntul;
- măsurile de combatere a spălării 
banilor; și
– schimburile de informații cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
dezvoltarea relațiilor dintre Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
componentele Autorității europene de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 578
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul comun funcționează ca un
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială cu 
Autoritatea europeană pentru asigurări și 

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială cu
celelalte AES, în special în ceea ce 
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pensii ocupaționale și cu Autoritatea 
bancară europeană. 

privește: 

- conglomeratele financiare;
- contabilitatea și auditul;
- analizele macroprudențiale ale 
evoluțiilor, riscurilor și vulnerabilităților 
transectoriale care pun în pericol 
stabilitatea financiară;
- produsele de investiții cu amănuntul;
- măsurile de combatere a spălării 
banilor; și
– schimburile de informații cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
dezvoltarea relațiilor dintre Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
autoritățile europene de supraveghere.

Or. en

Justificare

Comitetul comun dezvoltă noi domenii de acțiune comună. Prin urmare, se propune 
specificarea în regulamente a câtorva domenii de cooperare. Pe baza activităților 
pregătitoare ale Comitetului comun, deciziile finale vor fi luate de comitetele constitutive.

Amendamentul 579
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială cu 
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și cu Autoritatea 
bancară europeană. 

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială cu
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și cu Autoritatea 
bancară europeană; acesta asigură, de 
asemenea, coerența și coordonarea 
transsectorială în materie de 
supraveghere, în special în ceea ce 
privește:
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- conglomeratele financiare;
- contabilitatea și auditul;
- analizele microprudențiale în vederea 
evaluării stabilității financiare;
- produsele de investiții cu amănuntul;
- măsurile de combatere a spălării 
banilor; și
- schimburile de informații cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice.

Or. en

Amendamentul 580
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială cu
Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și cu Autoritatea 
bancară europeană. 

(2) Comitetul comun funcționează ca o 
structură de coordonare a SESF în cadrul 
căreia Autoritatea cooperează îndeaproape 
și în mod regulat și garantează coerența 
transsectorială cu Autoritatea europeană 
pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu 
Autoritatea bancară europeană. 

Or. en

Amendamentul 581
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea alocă resursele adecvate în 
vederea acordării de sprijin administrativ 
Comitetului comun al Autorităților 
europene de supraveghere. Acest sprijin 
cuprinde cheltuieli cu personalul, 

(3) Comitetul comun are un secretariat 
permanent al cărui personal este detașat 
de la cele trei Autorități europene de 
supraveghere. Autoritatea alocă resursele 
adecvate pentru a acoperi cheltuielile
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cheltuieli administrative, de infrastructură 
și operaționale.

administrative, de infrastructură și 
operaționale.

Or. en

Justificare

Un secretariat permanent va permite CC să își desfășoare activitatea mai eficient pentru a-și 
îndeplini rolul atribuit și a-și extinde în timp atribuțiile. În plus, ar trebui să favorizeze 
învățarea transsectorială și o cultură de supraveghere comună în rândul personalului 
secretariatului detașat de la cele trei AES.

Amendamentul 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Numai autoritățile de supraveghere 
care sunt incluse în Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari au dreptul să 
supravegheze instituțiile financiare care 
își desfășoară activitatea în Uniunea 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 583
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40a
În cazul în care o instituție financiară 
transfrontalieră semnificativă își 
desfășoară activitatea în mai multe 
sectoare, Autoritatea europeană de 
supraveghere (Comitetul comun) decide 
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cu privire la Autoritatea europeană de 
supraveghere care urmează să aibă rol de 
autoritate competentă principală și/sau să 
adopte decizii obligatorii din punct de 
vedere juridic în vederea soluționării 
problemelor apărute între autoritățile 
europene de supraveghere.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus vizează să ofere certitudine juridică conglomeratelor financiare în caz 
de dezacorduri între autoritățile naționale de supraveghere.

Amendamentul 584
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul comun se compune din
președintele Autorității, președintele 
Autorității europene pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și cel al Autorității 
bancare europene și, dacă este cazul, 
președintele unui subcomitet înființat în 
temeiul articolului 43. 

(1) Comitetul comun se compune dintr-un 
președinte independent, un vicepreședinte 
independent, președintele Autorității 
europene pentru asigurări și pensii 
ocupaționale și cel al Autorității europene 
pentru valori mobiliare și piețe și, dacă este 
cazul, președintele unui subcomitet 
înființat în temeiul articolului 43. 

Or. en

Amendamentul 585
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul comun se compune din 
președintele Autorității, președintele 
Autorității europene pentru asigurări și 

(1) Comitetul comun dispune de un 
consiliu compus din președinții 
autorităților europene de supraveghere,
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pensii ocupaționale și cel al Autorității 
bancare europene și, dacă este cazul, 
președintele unui subcomitet înființat în 
temeiul articolului 43. 

incluzând, dacă este cazul, președintele 
unui subcomitet înființat în temeiul 
articolului 43. 

Or. en

Justificare

Trebuie să se definească mai bine structura CC și să i se prevadă un consiliu compus din șefii 
celor trei AES.

Amendamentul 586
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv, Comisia și CERS 
pot participa în calitate de observatori la 
întrunirile Comitetului comun al 
Autorităților europene de supraveghere, 
precum și ale subcomitetelor menționate la 
articolul 43.

(2) Directorul executiv, un reprezentant al 
Comisiei și CERS pot participa în calitate 
de observatori la întrunirile consiliului
Comitetului comun al Autorităților 
europene de supraveghere, precum și ale 
subcomitetelor menționate la articolul 43.

Or. en

Amendamentul 587
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Președintele Comitetului comun al 
Autorităților europene de supraveghere 
este numit pe baza unui sistem de rotație 
anual, fiind ales dintre președintele 
Autorității bancare europene, al Autorității 
europene pentru asigurări și pensii 
ocupaționale și al Autorității europene

(3) Președintele Comitetului comun al 
Autorităților europene de supraveghere 
este numit pe baza unui sistem de rotație 
anual, fiind ales dintre președintele 
Autorității europene de supraveghere 
(sectorul bancar), al Autorității europene
de supraveghere (asigurări și pensii 
ocupaționale) și al Autorității europene de 
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pentru valori mobiliare și piețe. supraveghere (valori mobiliare și piețe).
Președintele Comitetului comun este și 
vicepreședinte al Comitetului european 
pentru riscuri sistemice.

Or. en

Justificare

Este important ca experienței acumulate la nivel micro de către AES să i se acorde 
importanța corespunzătoare în cadrul CERS. În plus, este important ca CERS să nu se 
concentreze într-o măsură prea mare pe sectorul bancar și ca sectoarele bancar, al 
asigurărilor și al valorilor mobiliare și piețelor să fie reprezentate în mod adecvat de un 
președinte din cadrul CC, care să fie în măsură să reprezinte toate cele trei sectoare de 
activitate.

Amendamentul 588
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul comun al Autorităților europene 
de supraveghere se întrunește cel puțin o 
dată la două luni.

Consiliul Comitetului comun al 
Autorităților europene de supraveghere se 
întrunește cel puțin o dată la două luni.

Or. en

Amendamentul 589
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 42a
Comitetul comun monitorizează și 
coordonează colegiile autorităților de 
supraveghere care supraveghează 
instituțiile financiare transfrontaliere 
mari considerate a fi importante din punct 
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de vedere sistemic.
Lista instituțiilor financiare importante 
din punct de vedere sistemic în sensul 
articolului 2 alineatul (1) este stabilită de 
CERS în strânsă cooperare cu Comitetul 
comun.
Comitetul comun poate decide să preia 
responsabilitățile și competențele directe 
atribuite Autorității în temeiul prezentului 
regulament pentru anumite instituții 
financiare, după consultarea adecvată a 
instituțiilor supravegheate, a consiliilor și 
a grupurilor părților interesate din cadrul 
autorităților implicate, în special în cazul 
conglomeratelor financiare cu activități 
transsectoriale din domeniile de 
competență ale mai multor autorități.

Or. en

Amendamentul 590
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase locțiitori, cu experiență și 
cunoștințe în domeniu, fiind excluși 
membrii actualului personal al 
autorităților competente sau al altor 
instituții naționale sau comunitare care
sunt implicați în activitățile Autorității.

(2) Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase supleanți. Aceasta se 
compune din persoane cu reputație și 
cunoștințe relevante consacrate și cu 
experiență profesională, inclusiv 
experiență în supraveghere la un nivel 
suficient de înalt în sectorul bancar, al 
asigurărilor și al pensiilor ocupaționale, 
al piețelor de valori mobiliare sau al altor 
servicii financiare și din cel puțin doi 
membri cu suficientă experiență juridică 
pentru a oferi consiliere juridică 
specializată cu privire la exercitarea 
competențelor Autorității.

Or. en
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Justificare

Este important să se garanteze accesul Comisiei de apel la persoane cu experiență în toate 
domeniile posibile în care i s-ar putea cere să ia hotărâri pe baza acțiunilor celor trei AES 
sectoriale. Este, de asemenea, important să se garanteze că are la dispoziție persoane cu 
suficientă experiență juridică, deoarece există o foarte mare probabilitate să i se ceară să ia 
hotărâri în domenii legate de aplicarea juridică a anumitor acțiuni ale AES.

Amendamentul 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase locțiitori, cu experiență și 
cunoștințe în domeniu, fiind excluși 
membrii actualului personal al 
autorităților competente sau al altor 
instituții naționale sau comunitare care 
sunt implicați în activitățile Autorității.

(2) Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase supleanți. Aceasta se 
compune din persoane cu reputație și 
cunoștințe relevante consacrate și cu 
experiență profesională, inclusiv 
experiență în supraveghere la un nivel 
suficient de înalt în sectorul bancar, al 
asigurărilor și al pensiilor ocupaționale, 
al piețelor de valori mobiliare sau al altor 
servicii financiare și din cel puțin doi 
membri cu suficientă experiență juridică 
pentru a oferi consiliere juridică 
specializată cu privire la exercitarea 
competențelor Autorității.

Or. en

Amendamentul 592
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia de apel își desemnează 
președintele.

Președintele, numit de comun acord de 
Consiliu, Comisie și Parlamentul 
European ar trebui să fie jurist.
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Or. en

Amendamentul 593
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 puțin patru din cei șase 
membri ai săi.

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

Or. en

Amendamentul 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Componența Comisiei de apel este 
echilibrată și reflectă Uniunea Europeană 
în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 595
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Doi membri ai comisiei de apel și doi 
locțiitori sunt numiți de către consiliul de 
administrație al Autorității fiind aleși de 
pe o listă propusă de Comisie, întocmită 
în urma unei invitații publice de 

(3) Membrii Comisiei de apel și doi
supleanți sunt numiți, după consultarea 
consiliilor de administrație ale 
autorităților, după cum urmează:
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manifestare a interesului publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și 
după consultarea consiliului de 
supraveghere. 

- Consiliul numește doi membri și doi 
supleanți;
- Comisia numește doi membri și doi 
supleanți;
- Parlamentul European numește doi 
membri și doi supleanți.

Or. en

Amendamentul 596
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Doi membri ai comisiei de apel și doi 
locțiitori sunt numiți de către consiliul de 
administrație al Autorității fiind aleși de 
pe o listă propusă de Comisie, întocmită în 
urma unei invitații publice de manifestare a 
interesului publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, și după consultarea 
consiliului de supraveghere. 

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

Or. en

Amendamentul 597
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 și doi 
locțiitori sunt numiți de către consiliul de 
administrație al Autorității fiind aleși de pe 
o listă propusă de Comisie, întocmită în 

(3) Doi membri ai Comisiei de apel și doi 
supleanți sunt numiți de către consiliul de 
administrație al Autorității fiind aleși de pe 
o listă propusă de Comisie și după 
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urma unei invitații publice de manifestare a 
interesului publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, și după consultarea 
consiliului de supraveghere. 

audierea în Parlamentul European, în 
urma unei invitații publice de manifestare a 
interesului publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, și după consultarea 
consiliului de supraveghere. 

Or. en

Justificare

AES trebuie să se bucure de cât mai multă independență. Din acest motiv, influența Comisiei 
Europene asupra componenței Comisiei de apel este limitată. Lista întocmită de Comisie este 
posibil să limiteze alegerea respectivă. Membrii consiliului de administrație al AEVMP sunt 
liberi să aleagă, sub rezerva acordului consiliului de supraveghere, membrii cei mai potriviți 
pentru Comisia de apel. Acordul consiliului de supraveghere este necesar, deoarece este cel 
mai important organ al AEVMP.

Amendamentul 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Doi membri ai comisiei de apel și doi 
locțiitori sunt numiți de către consiliul de 
administrație al Autorității fiind aleși de pe 
o listă propusă de Comisie, întocmită în 
urma unei invitații publice de manifestare a 
interesului publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, și după consultarea 
consiliului de supraveghere. 

(3) Membrii Comisiei de apel și supleanții 
lor sunt numiți de către consiliul de 
administrație al Autorității fiind aleși de pe 
o listă propusă de Comisie, întocmită în 
urma unei invitații publice de manifestare a 
interesului publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, și după consultarea 
consiliului de supraveghere. 

Or. en
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Amendamentul 599
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ceilalți membri sunt numiți în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [AEAPO] și cu 
Regulamentul (CE) nr. …/… [ABE]. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 600
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ceilalți membri sunt numiți în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [AEAPO] și cu 
Regulamentul (CE) nr. …/… [ABE]. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 601
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 administrație al 
Autorității nu poate fi revocat pe durata 
mandatului decât în cazul în care s-a făcut 
vinovat de o abatere gravă, iar consiliul de 
administrație, după ce a consultat consiliul 
de supraveghere, a adoptat o decizie în 

(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 instituția care l-a numit,
după ce a consultat consiliul de 
supraveghere, a adoptat o decizie în acest 
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acest sens. sens.

Or. en

Amendamentul 602
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea, Autoritatea bancară
europeană și Autoritatea europeană pentru
asigurări și pensii ocupaționale acordă 
comisiei de apel sprijinul adecvat în ceea 
ce privește funcționarea și secretariatul.

(6) Autoritatea, Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar) și 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(asigurări și pensii ocupaționale) acordă 
Comisiei de apel sprijinul adecvat în ceea 
ce privește funcționarea și secretariatul 
prin intermediul Comitetului comun.

Or. en

Justificare

Deoarece Comisia de apel va fi în cadrul Comitetului comun, este oportun ca CC să-i permită 
Comisiei de apel să aibă acces la sprijinul oferit de secretariatul acestuia.

Amendamentul 603
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică, 
inclusiv autoritățile competente, poate 
contesta o decizie a Autorității, dintre cele 
menționate la articolele 9, 10 și 11 și orice 
altă decizie adoptată de Autoritate în 
temeiul legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2) care este adresată persoanei 
respective, precum și o decizie care, deși 
adresată unei alte persoane, privește direct 

(1) Orice persoană fizică sau juridică, 
inclusiv autoritățile competente, poate 
contesta o decizie a Autorității, dintre cele 
menționate la articolele 9, 10 și 11 și orice 
altă decizie adoptată de Autoritate în 
temeiul legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2) care este adresată persoanei 
respective, precum și o decizie care, deși 
adresată unei alte persoane, privește direct 
și personal persoana în cauză. Aceasta 
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și personal persoana în cauză. poate, de asemenea, intenta o acțiune 
dacă presupune că dreptul UE este aplicat 
incorect.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării unei aplicări coerente a normelor comunitare și pentru a proteja 
eficient drepturile participanților la piețele financiare, aceștia din urmă ar trebui să aibă 
dreptul de a intenta acțiuni la Comisia de apel pe motivul posibilei aplicări incorecte a 
dreptului comunitar.

Amendamentul 604
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 atribuțiile 
care țin de competența Autorității sau 
poate transfera cazul organismului 
competent din cadrul Autorității. Decizia 
comisiei de apel este obligatorie pentru 
acest organism competent.

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

Or. en

Amendamentul 605
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O acțiune poate fi înaintată 
Tribunalului de Primă Instanță sau Curții 
de Justiție, în conformitate cu articolul 230
din tratat, pentru contestarea unei decizii 
luate de către comisia de apel, sau, în cazul 
în care nu există un drept de contestație în 

(1) O acțiune poate fi înaintată instanței 
specifice de pe lângă Tribunalul de Primă 
Instanță sau Curții de Justiție, în 
conformitate cu articolele 257 și 263 din 
tratat, pentru contestarea unei decizii luate 
de către Comisia de apel, sau, în cazul în 
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fața comisiei de apel, a unei decizii luate de 
Autoritate.

care nu există un drept de contestație în 
fața Comisiei de apel, a unei decizii luate 
de Autoritate.

Or. en

Justificare

Pentru a preveni riscurile de supraîncărcare/întârziere și pentru a ține seama de
particularitățile litigiilor asupra cărora trebuie pronunțate hotărâri, ar trebui creată o 
instanță specifică pe lângă Tribunalul de Primă Instanță care să aibă jurisdicție asupra 
litigiilor dintre Autoritățile europene de supraveghere și participanții la piețele financiare, în 
condițiile prevăzute la articolul 257 din tratat. Ar trebui să se examineze posibilitatea 
soluționării pe cale amiabilă în toate etapele procedurii.

Amendamentul 606
Jean-Paul Gauzès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Instanța specifică, care face parte 
integrantă din instituția Curții de Justiție, 
va avea jurisdicție într-o primă fază 
asupra litigiilor dintre Autoritățile 
europene de supraveghere și participanții 
la piețele financiare. Instanța în cauză va 
examina posibilitatea de a soluționa 
litigiile pe cale amiabilă în toate etapele 
procedurii.

Or. en

Justificare

Pentru a preveni riscurile de supraîncărcare/întârziere și pentru a ține seama de 
particularitățile litigiilor asupra cărora trebuie pronunțate hotărâri, ar trebui creată o 
instanță specifică pe lângă Tribunalul de Primă Instanță care să aibă jurisdicție asupra 
litigiilor dintre Autoritățile europene de supraveghere și participanții la piețele financiare, în 
condițiile prevăzute la articolul 257 din tratat. Ar trebui să se examineze posibilitatea 
soluționării pe cale amiabilă în toate etapele procedurii.
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Amendamentul 607
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre și instituțiile Uniunii 
Europene, precum și orice persoană fizică 
sau juridică, pot depune un apel direct în 
fața Curții de Justiție, contestând deciziile 
Autorității, în conformitate cu articolul 
263 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 608
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorității sau autorităților naționale de 
supraveghere competente; 

eliminat

Or. en

Amendamentul 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea
autorității sau autorităților naționale de 
supraveghere competente; 

eliminat
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Or. en

Justificare

Fiind o autoritate comunitară, AEVMP va fi finanțată în cea mai mare măsură posibilă de la 
bugetul UE. Acest lucru îi va proteja independența. Din aceste motive, finanțarea nu ar trebui 
asigurată de autoritățile naționale de supraveghere.

Amendamentul 610
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorității sau autorităților naționale de 
supraveghere competente; 

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorității naționale de supraveghere 
competente care sunt stabilite în 
conformitate cu ponderarea voturilor 
prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din 
Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile 
tranzitorii anexat la Tratatul privind 
Uniunea Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. În sensul 
prezentului articol, articolul 3 alineatul 
(3) din Protocolul (nr. 36) privind 
dispozițiile tranzitorii continuă să se 
aplice după termenul de 31 octombrie 
2014 stabilit în cadrul protocolului; 

Or. en

Justificare

Amendamentul propus definește contribuțiile viitoare ale autorităților naționale de 
supraveghere în domeniul piețelor financiare la bugetul AEVMP. Regula propusă se bazează 
pe practicile curente.
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Amendamentul 611
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o subvenție comunitară prevăzută în 
bugetul general al Uniunii Europene
(secțiunea Comisie);

(b) o subvenție din partea Uniunii 
Europene, înscrisă la o linie bugetară 
separată din secțiunea [X] 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 612
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 declarație 
estimativă privind veniturile și cheltuielile 
pentru anul financiar următor și înaintează 
acest proiect preliminar de buget 
consiliului de administrație, împreună cu 
proiectul de schemă de personal. În fiecare 
an, consiliul de administrație, pe baza unui 
proiect preliminar de buget stabilit de 
directorul executiv, elaborează o declarație 
estimativă a veniturilor și a cheltuielilor 
Autorității pentru exercițiul financiar 
următor. Această declarație estimativă, 
incluzând un proiect de schemă de 

(1) Cu excepția primului an de 
funcționare al Autorității, care se încheie 
la 31 decembrie 2011, așa cum se prevede 
la articolul 49 alineatul (6a), până la 15 
februarie a fiecărui an, directorul executiv 
elaborează o declarație estimativă privind 
veniturile și cheltuielile pentru exercițiul
financiar următor și înaintează acest proiect 
preliminar de buget consiliului de 
administrație și consiliului de 
supraveghere, împreună cu schema de 
personal. În fiecare an, consiliul de 
administrație, pe baza unui proiect 
preliminar de buget întocmit de directorul 
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personal, este transmis Comisiei de către 
consiliul de administrație până la data de 
31 martie. Înaintea adoptării declarației 
estimative, proiectul pregătit de directorul 
executiv trebuie aprobat de consiliul de 
supraveghere.

executiv și aprobat de consiliul de 
administrație, elaborează o declarație 
estimativă a veniturilor și a cheltuielilor 
Autorității pentru exercițiul financiar 
următor. Această declarație estimativă, 
incluzând un proiect de schemă de 
personal, este transmis Comisiei de către 
consiliul de supraveghere până la data de
31 martie. Înaintea adoptării declarației 
estimative, proiectul pregătit de directorul 
executiv trebuie aprobat de consiliul de 
administrație.

Or. en

Justificare

Se propune ca pentru primul an de funcționare 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 și Parlamentului spre aprobare.  Acest lucru este 
foarte important pentru a asigura independența operațională a AES, astfel încât să înceapă 
să funcționeze cu o poziție financiară sigură. Această independență este contrabalansată de 
răspunderea față de instituțiile politice ale UE.

Amendamentul 613
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Se propune ca pentru primul an de funcționare al AES, care se încheie la 31 decembrie 2011, 
bugetele lor să fie aprobate de membrii comitetelor respective de nivel 3, după consultarea 
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Comisiei, urmând a fi transmise Consiliului și Parlamentului spre aprobare.  Acest lucru este 
foarte important pentru a asigura independența operațională a AES, astfel încât să înceapă 
să funcționeze cu o poziție financiară sigură. Această independență este contrabalansată de 
răspunderea față de instituțiile politice ale UE. 

Amendamentul 614
Wolf Klinz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
mai sus, pentru primul an de funcționare 
al Autorității, care se încheie la 31 
decembrie 2011, bugetul acesteia este 
aprobat de membrii comitetului de nivel 3, 
după consultarea Comisiei, și este 
transmis autorității bugetare spre 
aprobare.

Or. en

Justificare

Este necesar un mecanism de tranziție pentru a facilita în scurt timp funcționalitatea.

Amendamentul 615
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statutul funcționarilor, regimul
aplicabil celorlalți agenți și normele 
adoptate de comun acord de către 
instituțiile Comunității Europene în scopul 
aplicării acestora se aplică personalului 
Autorității, inclusiv directorului executiv 
al acesteia.

(1) Statutul funcționarilor, Regimul
aplicabil celorlalți agenți și normele 
adoptate de comun acord de către 
instituțiile Uniunii Europene în scopul 
aplicării acestora se aplică personalului 
Autorității, cu excepția președintelui său.
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Or. en

Justificare

Președintele nu ar trebui să intre sub incidența Statutului funcționarilor.  Condițiile de 
angajare aplicabile președintelui ar trebui stabilite de consiliul de supraveghere, la fel ca în 
cazul președintelui și membrilor Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene. Ținând 
seama de faptul că președinții vor face parte din CERS și comitetul său de conducere, este
oportună o abordare consecventă cu procedura aplicabilă în cazul BCE.

Amendamentul 616
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul răspunderii necontractuale, 
Autoritatea oferă despăgubiri, în 
conformitate cu principiile generale 
comune legislației statelor membre, pentru 
orice daune produse de ea însăși sau de 
membrii personalului său în exercițiul 
funcțiunii. Curtea de Justiție deține 
competențe de jurisdicție în litigiile privind 
despăgubirile în cazul unor asemenea 
prejudicii.

(1) În cazul răspunderii necontractuale, 
Autoritatea oferă despăgubiri, în 
conformitate cu principiile generale 
comune legislațiilor statelor membre, 
pentru orice daune care nu se pot justifica, 
produse de ea însăși sau de membrii 
personalului său în exercițiul funcțiunii. 
Curtea de Justiție deține competențe de 
jurisdicție în litigiile privind despăgubirile 
în cazul unor asemenea prejudicii.

Or. en

Justificare

În cursul desfășurării activității sale, se poate întâmpla ca AES să producă daune anumitor 
instituții financiare în urmărirea unui obiectiv mai important. Astfel de daune s-ar justifica în 
contextul asigurării stabilității sistemice și, de aceea, AES nu ar trebui să fie trasă la 
răspundere pentru aceste daune.
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Amendamentul 617
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceștia nu acceptă un loc de muncă la 
instituții financiare supravegheate 
anterior de către Sistemul european de 
supraveghere financiară în primele 18 
luni după ce și-au părăsit funcția.

Or. en

Amendamentul 618
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul de administrație decide cu 
privire la regimul lingvistic intern al 
Autorității.

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

Or. en

Amendamentul 619
Sharon Bowles

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lucrările Autorității sunt deschise și 
țărilor terțe care aplică o legislație 
recunoscută ca fiind echivalentă de către 
Uniunea Europeană în domeniile de 
competență ale Autorității, menționate la 
articolul 1 alineatul (2), în cazurile în 
care participarea acestora consolidează 
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consecvența rezultatelor în materie de 
supraveghere care prezintă un interes 
direct pentru Autoritate și țările terțe în 
cauză. Participarea lor este condiționată 
de încheierea unor acorduri 
administrative în conformitate cu 
articolul 18.

Or. en

Amendamentul 620
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea țărilor terțe ar trebui să se 
materializeze într-un schimb de informații 
bilateral și multilateral eficace între 
autoritățile competente și Autoritate, 
respectându-se pe deplin dispozițiile 
aplicabile în materie de confidențialitate 
și de protecție a datelor prevăzute de 
legislația relevantă a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 621
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 și 
înaintea înființării Autorității, comitetul 
de nivel 3 acționează în strânsă cooperare 
cu Comisia pentru a pregăti înlocuirea 
comitetului de nivel 3 cu Autoritatea. 
Comitetul de nivel 3 poate lua toate 
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măsurile pregătitoare utile, sub rezerva 
unei decizii finale a organelor competente 
ale Autorității. Printre acestea se numără 
elaborarea procedurii de selecție a 
președintelui, a directorului executiv și a 
membrilor consiliului de administrație al 
Autorității și organizarea selecției acestor 
persoane.

Or. en

Justificare

Se propune clarificarea dispozițiilor privind măsurile de pregătire care pot fi adoptate înainte 
de înființarea AES. Din motive de eficiență, 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 funcționale din cauza faptului că nu le-au fost numiți președinții și directorii 
executivi.

Amendamentul 622
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 și până 
la desemnarea președintelui și a 
membrilor consiliului de administrație și 
la numirea directorului executiv, AES 
este condusă temporar de către 
președintele comitetului de nivel 3 existent 
și gestionată de secretarul său general.

Or. en

Justificare

Se propune clarificarea dispozițiilor privind măsurile de pregătire care pot fi adoptate înainte 
de înființarea AES. Din motive de eficiență, 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. 
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Această modalitate de lucru va contribui la scurtarea la maximum a perioadei în care AES nu 
pot fi complet funcționale din cauza faptului că nu le-au fost numiți președinții și directorii 
executivi.

Amendamentul 623
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea este considerată 
succesorul legal al Comitetului 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare. Cel târziu la 
data înființării Autorității, toate activele și 
pasivele, precum și toate operațiunile în 
curs ale Comitetului autorităților 
europene de reglementare a piețelor 
valorilor mobiliare vor fi transferate 
automat Autorității. Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare întocmește o 
declarație care reflectă situația de 
închidere a activelor și pasivelor sale la 
data transferului respectiv. Declarația 
respectivă este auditată și aprobată de 
membrii săi și de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 624
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 menționate 
la alineatul (1) trebuie să li se dea
posibilitatea de a încheia un contract de 
agent temporar în temeiul articolului 2 

(2) Pentru a permite o tranziție fără 
probleme a personalului existent către 
Autoritate, tuturor membrilor personalului 
angajați în baza unor contracte menționate 
la alineatul (1), inclusiv în baza unor 
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litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți 
agenți având diferitele grade stabilite în 
schema de personal a Autorității.

contracte de detașare, li se oferă
posibilitatea de a încheia contracte de 
agenți temporari în condiții economice și 
juridice echivalente sau comparabile, în 
conformitate cu cadrul legal relevant.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 625
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 
selecție internă printre angajații care au 
semnat un contract cu Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare sau cu 
secretariatul acestuia, pentru a determina 
competența, eficiența și integritatea celor 
care urmează a fi angajați.

După intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Autoritatea care este abilitată 
să încheie contracte organizează o selecție 
internă printre angajații care au semnat un 
contract cu comitetul de nivel 3 sau cu 
secretariatul acestuia, pentru a determina 
competența, eficiența și integritatea celor 
care urmează a fi angajați. Procedura de 
selecție internă ar trebui să țină cont în 
mod adecvat de abilitățile și experiența 
demonstrate de fiecare persoană în 
îndeplinirea rolului său înainte de 
tranziție.

Or. en

Justificare

Se propune adoptarea unor dispoziții tranzitorii specifice privind personalul existent al 
comitetelor de nivel 3.
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Amendamentul 626
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul în cauză include o evaluare a 
funcționării grupului părților interesate și 
posibila sa consolidare în vederea 
stabilirii obligativității acestor avize.

Or. en

Amendamentul 627
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia își întocmește raportul ținând 
seama de propunerile prezentate de 
Grupul părților interesate din domeniul 
din domeniul valorilor mobiliare și 
piețelor, de consiliul de supraveghere și de 
Comitetul comun. Aceste propuneri se 
anexează la raportul publicat de Comisie.

Or. en

Amendamentul 628
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia își elaborează raportul ținând 
seama de propunerile privind dezvoltarea 
Autorității și a SESF, prezentate de 
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Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor, înființat în 
temeiul articolului 22, consiliul de 
supraveghere, înființat în temeiul 
articolului 26 și Comitetul comun, 
înființat în temeiul articolului 40. Aceste 
propuneri vor alcătui anexa la raportul 
publicat de Comisie. Comisia ține totodată 
seama de opiniile altor grupuri de părți 
interesate.

Or. en

Amendamentul 629
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul examinează, printre altele, 
performanțele autorităților așa cum sunt 
prevăzute la articolul 6, aplicarea 
măsurilor de salvgardare prevăzute la 
articolul 23 și funcționarea SESF așa 
cum este prevăzută la articolul 39. Acesta 
include propuneri referitoare la modul de 
dezvoltare în continuare a rolului 
Autorității și al SESF în vederea creării 
unei structuri europene integrate de 
supraveghere, incluzând, dacă este 
necesar, propuneri de modificare a 
tratatelor și a legislației sectoriale.

Or. en

Justificare

Pentru a oferi AES competența de a supraveghea direct la nivelul UE, este nevoie să se aducă 
modificări întregii legislații sectoriale sau să se modifice tratatul pentru a evita impunerea 
unor restricții ale tratatului asupra competențelor discreționare ale autorităților. Comisia ar 
trebui să ia în calcul această opțiune atunci când înaintează propuneri privind modul de 
dezvoltare a AES.
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Amendamentul 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul Comisiei evaluează, printre 
altele: gradul de convergență al 
practicilor standard de supraveghere 
realizat de autoritățile naționale, 
funcționarea colegiilor autorităților de 
supraveghere, mecanismul de 
supraveghere a instituțiilor 
transfrontaliere, în special a celor care au 
o dimensiune europeană, funcționarea 
articolului 23 privind măsurile de 
salvgardare și convergența în materie de 
reglementare și supraveghere în domeniul 
gestionării și soluționării crizelor în 
Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 631
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivul raport va evalua, de 
asemenea, progresul înregistrat în direcția 
convergenței în materie de reglementare 
și de supraveghere în domeniul 
gestionării și al soluționării crizelor în 
Comunitate. Evaluarea se va baza pe 
consultări largi, inclusiv ale Grupului 
părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 632
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 direcția
convergenței în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul gestionării și 
al soluționării crizelor în Comunitate.
Evaluarea se va baza pe consultări largi, 
inclusiv ale Grupului părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor.

Respectivul raport evaluează, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcția îndeplinirii 
obiectivelor Autorității și evoluția către o 
convergență în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul gestionării și 
al soluționării crizelor în Uniunea 
Europeană. De asemenea, raportul 
evaluează modul în care sistemul face 
față costurilor generate de funcționarea 
sa normală și cum pot fi internalizate 
complet aceste costuri. Evaluarea se
bazează pe consultări largi, inclusiv ale 
Grupului părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor.

Or. en

Amendamentul 633
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcția 
convergenței în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul gestionării și 
al soluționării crizelor în Comunitate. 
Evaluarea se va baza pe consultări largi, 
inclusiv ale Grupului părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor.

Respectivul raport evaluează, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcția 
convergenței în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul gestionării și 
al soluționării crizelor în Uniune. Raportul 
evaluează, de asemenea, eficiența 
întregului sistem al autorităților europene 
de supraveghere, precum și nevoile 
bugetare ale Autorității, ținând seama de 
creșterea responsabilităților, a 
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competențelor și a atribuțiilor acesteia. 
Evaluarea se bazează pe consultări largi, 
inclusiv ale Grupului părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor.

Or. en

Amendamentul 634
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ar trebui prevăzută punerea în 
practică a noii structuri de supraveghere, 
iar eficacitatea sa ar trebui evaluată cu 
atenție. Pe termen mediu și lung ar trebui 
să se ia în considerare posibilitatea unei 
evoluții a structurii de supraveghere către 
un sistem alcătuit doar din două 
autorități, una responsabilă cu 
supravegherea microprudențială, iar 
cealaltă responsabilă cu transparența, 
protecția investitorilor și integritatea 
pieței.

Or. en

Justificare

Structura de supraveghere propusă de Comisie este organizată pe baza unui sistem 
tradițional de autorități de supraveghere pentru diferite tipuri de intermediari. Cu toate 
acestea, deoarece limitele dintre intermediari sunt incerte, pe termen mediu și lung ar trebui 
luată în considerare posibilitatea unei structuri de supraveghere diferite, după caz.
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Amendamentul 635
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parlamentul European și Consiliul 
examinează prezentul regulament pe baza 
raportului menționat la alineatul (1) și 
stabilesc dacă este necesar ca misiunile și 
organizarea Autorității să fie revizuite.  

Or. en


