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Amendamentul 269
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament înființează 
Autoritatea bancară europeană 
(„Autoritatea”).

(1) Prezentul regulament înființează 
Autoritatea europeană de supraveghere a 
băncilor („Autoritatea”).

Or. en

Amendamentul 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare prevăzut de 
Directiva 2006/48/CE,Directiva 
2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, 
Directiva 2005/60/CE, Directiva 
2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind 
incluse de asemenea toate directivele, 
regulamentele și deciziile adoptate în baza 
acestor acte, precum și orice alte acte 
legislative comunitare care conferă sarcini 
Autorității.

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare prevăzut de 
Directiva 2006/48/CE, Directiva 
2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, 
Directiva 2005/60/CE, Directiva 
2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind 
incluse de asemenea toate directivele, 
regulamentele și deciziile adoptate în baza 
acestor acte, precum și orice alte acte 
legislative comunitare care conferă sarcini 
Autorității. Autoritatea acționează numai 
în domeniul de aplicare al acestor acte, în 
măsura în care acestea sunt aplicabile 
instituțiilor de credit și financiare.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat domeniul de aplicare în cadrul căruia poate acționa Autoritatea. Prezentul 
regulament nu poate modifica domeniul de aplicare al regulamentelor sectoriale existente.

</Amend>
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Amendamentul 271
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare prevăzut de 
Directiva 2006/48/CE, Directiva 
2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, 
Directiva 2005/60/CE, Directiva 
2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind 
incluse de asemenea toate directivele, 
regulamentele și deciziile adoptate în baza 
acestor acte, precum și orice alte acte 
legislative comunitare care conferă sarcini 
Autorității.

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare prevăzut atât de 
prezentul regulament, cât și de Directiva 
2006/48/CE, Directiva 2006/49/CE, 
Directiva 2002/87/CE, Directiva 
2005/60/CE, Directiva 2002/65/CE și 
Directiva 94/19/CE, fiind incluse de 
asemenea toate directivele, regulamentele 
și deciziile adoptate în baza acestor acte, 
precum și orice alte acte legislative ale UE 
care conferă sarcini Autorității.

Or. en

Amendamentul 272
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare prevăzut de 
Directiva 2006/48/CE, Directiva 
2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, 
Directiva 2005/60/CE, Directiva 
2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind 
incluse de asemenea toate directivele,
regulamentele și deciziile adoptate în baza 
acestor acte, precum și orice alte acte 
legislative comunitare care conferă sarcini 
Autorității.

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare prevăzut de 
Directiva 2006/48/CE, Directiva 
2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, 
Directiva 2005/60/CE, Directiva 
2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind 
incluse de asemenea toate directivele, 
regulamentele și deciziile adoptate în baza 
acestor acte, precum și orice alte acte 
legislative ale UE care conferă sarcini 
Autorității.

Or. en
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Justificare

Directivele care stabilesc domeniul de aplicare al activităților Autorității bancare europene 
reprezintă în sensul terminologiei utilizate la articolul 290 din Tratatul de la Lisabona „acte 
legislative”. În vederea respectării certitudinii juridice în ceea ce privește ABE, nu trebuie să 
existe nicio definiție suplimentară a activităților ABE în prezentul regulament, precum 
„competența de a acționa în anumite domenii, cum ar fi, în special, guvernanța 
întreprinderilor și auditul”.

</Amend>

Amendamentul 273
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea acționează, de asemenea, în 
domeniul activităților instituțiilor de 
credit, ale conglomeratelor financiare, ale 
întreprinderilor de investiții (alternative), 
ale instituțiilor de plată și ale instituțiilor 
emitente de monedă electronică, inclusiv 
în ceea ce privește chestiuni de 
guvernanță a întreprinderilor, raportare 
financiară și audit, cu condiția ca astfel 
de acțiuni ale Autorității să fie necesare 
pentru asigurarea aplicării eficiente și 
coerente a legislației menționate la 
prezentul alineat.

Or. en

Amendamentul 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritatea acționează, de asemenea, 
în domeniul activităților instituțiilor de 
credit, ale conglomeratelor financiare, ale 
întreprinderilor de investiții, ale 
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instituțiilor de plată și ale instituțiilor 
emitente de monedă electronică, inclusiv 
în ceea ce privește chestiuni de 
guvernanță a întreprinderilor, raportare 
financiară și audit, cu condiția ca astfel 
de acțiuni ale Autorității să fie necesare 
pentru asigurarea armonizării coerente a 
legislației menționate la alineatul (2), 
precum și a aplicării uniforme a acesteia 
și a actelor ulterioare obligatorii din 
punct de vedere juridic.

Or. en

Amendamentul 275
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dispozițiile prezentului regulament nu 
aduc atingere prerogativelor Comisiei, în 
special celor stabilite prin articolul 226 din 
tratat referitoare la garantarea respectării 
dreptului comunitar.

(3) Dispozițiile prezentului regulament nu 
aduc atingere prerogativelor Comisiei, în 
special celor stabilite prin articolul 258 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene referitoare la garantarea 
respectării dreptului UE.

Or. en

Amendamentul 276
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 

(4) Autoritatea promovează durabilitatea 
financiară și o piață financiară 
europeană puternică având drept obiectiv 
de a contribui la: (i) îmbunătățirea 
funcționării pieței interne, inclusiv printr-
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deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

un nivel ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 277
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
și competitivității pieței interne pe baza 
incluziunii financiare și a unor condiții 
egale de concurență, prevenind și 
corectând riscul sistemic și 
transfrontalier, și, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient, consecvent și european de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
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Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 278
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ia) 
prevenirea arbitrajului de reglementare și 
a concurenței inechitabile între statele 
membre prin intermediul unei 
supravegheri stricte și prin aplicarea 
normelor, (ii) protecția deponenților și a 
investitorilor, (iii) asigurarea integrității, 
eficienței și a bunei funcționări a piețelor 
financiare, (iv) protejarea stabilității 
sistemului financiar și (v) consolidarea 
coordinării internaționale în domeniul 
supravegherii. În acest scop, Autoritatea va 
contribui la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 279
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor și a altor 
părți interesate, precum și a finanțelor 
publice, (iii) asigurarea integrității, 
eficienței și a bunei funcționări a piețelor 
financiare, (iv) protejarea stabilității 
sistemului financiar și (v) consolidarea 
coordinării internaționale în domeniul 
supravegherii. În acest scop, Autoritatea va 
contribui la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 280
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, transparenței,
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funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

eficienței și a bunei funcționări a piețelor 
financiare și a interacțiunii durabile a 
acestora cu economia reală, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 281
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv)
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
reducerea prociclicității finanțelor și, în 
general, protejarea stabilității pe termen 
scurt, mediu și lung a sistemului financiar 
și (v) consolidarea coordinării 
internaționale în domeniul supravegherii. 
În acest scop, Autoritatea va contribui la 
garantarea aplicării consecvente, eficiente 
și efective a legislației comunitare 
menționate anterior la articolul 1 alineatul 
(2), favorizând convergența în materie de 
supraveghere și furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.
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Or. en

Amendamentul 282
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării 
internaționale în domeniul supravegherii. 
În acest scop, Autoritatea va contribui la 
garantarea aplicării consecvente, eficiente 
și efective a legislației comunitare 
menționate anterior la articolul 1 alineatul 
(2), favorizând convergența în materie de 
supraveghere și furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) stimularea unei puneri în aplicare 
armonioase a politicii monetare pe piețe  
și asigurarea trasabilității creditului, 
precum și a controlului depozitelor 
bancare și al fondurilor instituționale, 
consolidând coordinarea internațională în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 283
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a (4) Obiectivul Autorității este acela de a 
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contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop,
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii, ținând cont, în 
același timp, de necesitatea consolidării 
concurenței și inovației în cadrul pieței 
interne și a asigurării competitivității 
globale. În acest scop, Autoritatea va 
contribui la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii, ținând cont, în 
același timp, de necesitatea intensificării 
concurenței și inovației în cadrul pieței 
interne și a asigurării competitivității 
globale. În acest scop, Autoritatea va 
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convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

contribui la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Justificare

Pentru a se ține cont de necesitatea intensificării concurenței, astfel cum se menționează în 
raportul Skinner.

Amendamentul 285
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar, 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii și (vi) 
elaborarea metodologiilor comune pentru 
evaluarea impactului caracteristicilor 
produselor și al procesului de distribuție 
asupra poziției financiare a instituțiilor și 
asupra protecției consumatorilor, în 
scopul garantării unui mediu 
concurențial echitabil. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
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Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 286
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) realizarea obiectivelor UEM și 
consolidarea coordinării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 287
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
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pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei și (vi) prevenirea 
generării unor viitoare bule de creditare 
din partea instituțiilor financiare de pe 
teritoriul UE.

Or. en

Justificare

Importanța bulelor de creditare în contextul crizei actuale impune introducerea unei trimiteri 
explicite la prevenirea acestora printre obiectivele ABE. 9

Amendamentul 288
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar, 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii și (vi) 
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Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

prevenirea arbitrajului de reglementare și 
garantarea unui mediu concurențial 
echitabil. În acest scop, Autoritatea va 
contribui la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Justificare

Este important ca orice măsură adoptată de AES să fie luată astfel încât să se țină seama de 
aspectul mai larg al concurenței globale, inclusiv de prevenirea arbitrajului de reglementare. 
AES trebuie, de asemenea, să efectueze o analiză economică pentru a lua decizii mai avizate 
în ceea ce privește impactul acțiunilor sale asupra pieței mai extinse, precum și impactul 
evenimentelor de pe piața mai extinsă asupra acțiunilor sale. Acest lucru este în conformitate 
cu cele mai bune practici la nivelul statelor membre.

Amendamentul 289
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar, 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii și (vi) 
prevenirea arbitrajului de reglementare și 
garantarea unui mediu concurențial 
echitabil global. În acest scop, Autoritatea 
va contribui la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și efective a 
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furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar,
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii și (vi) 
prevenirea arbitrajului de reglementare și 
garantarea unui mediu concurențial 
echitabil. În acest scop, Autoritatea va 
contribui la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar,
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii și (vi) 
prevenirea arbitrajului de reglementare.
În acest scop, Autoritatea va contribui la 
garantarea aplicării consecvente, eficiente 
și efective a legislației comunitare 
menționate anterior la articolul 1 alineatul 
(2), favorizând convergența în materie de 
supraveghere și furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar, 
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(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii și (vi) 
elaborarea metodologiilor comune pentru 
evaluarea impactului caracteristicilor 
produselor și al proceselor de distribuție 
asupra poziției financiare a instituțiilor și 
asupra protecției consumatorilor, în 
scopul garantării unui mediu 
concurențial echitabil. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Justificare

Având în vedere experiențele din anii 2008/2009, testele de stres, inclusiv evaluarea 
impactului asupra consumatorilor, trebuie să fie realizate la nivel comunitar, folosind 
metodologii comune, creând, astfel, un mediu concurențial echitabil în care planurile de 
salvare sunt luate în considerare.

Amendamentul 293
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) și (vii) consolidarea coordinării și 
cooperării internaționale în domeniul 
supravegherii, intensificând 
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aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

competitivitatea globală și sprijinind 
dezvoltarea financiară a economiilor mai 
puțin dezvoltate. În acest scop, Autoritatea 
va contribui la garantarea aplicării 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 294
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
armonizării și aplicării consecvente, 
eficiente și efective a legislației Uniunii 
Europene menționate la articolul 1 
alineatul (2), favorizând integrarea și 
convergența în materie de supraveghere,
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei, și realizând 
analize economice ale piețelor pentru a 
promova îndeplinirea obiectivelor 
Autorității.

Or. en
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Amendamentul 295
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) de mai sus, 
favorizând convergența în materie de 
supraveghere, furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei, și realizând analize economice 
ale piețelor pentru a promova îndeplinirea 
obiectivelor Autorității.

Or. en

Justificare

Este important ca orice măsură adoptată de AES să fie luată astfel încât să se țină seama de 
aspectul mai larg al concurenței globale, inclusiv de prevenirea arbitrajului de reglementare. 
AES trebuie, de asemenea, să efectueze o analiză economică pentru a lua decizii avizate în 
ceea ce privește impactul acțiunilor sale asupra pieței mai extinse, precum și impactul 
evenimentelor de pe piața mai extinsă asupra acțiunilor sale. Acest lucru este în conformitate 
cu cele mai bune practici la nivelul statelor membre.
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Amendamentul296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) de mai sus, 
favorizând convergența în materie de 
supraveghere, furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei, și realizând analize economice 
ale piețelor pentru a promova îndeplinirea 
obiectivelor Autorității.

Or. en

Justificare

Pentru a se ține cont de necesitatea intensificării concurenței, astfel cum se menționează în 
raportul Skinner.
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Amendamentul 297
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) protecția 
deponenților și a investitorilor, (iii) 
asigurarea integrității, eficienței și a bunei 
funcționări a piețelor financiare, (iv) 
protejarea stabilității sistemului financiar și 
(v) consolidarea coordinării internaționale 
în domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate la 
articolul 1 alineatul (2) de mai sus, 
favorizând convergența în materie de 
supraveghere, furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei, și realizând analize economice 
ale piețelor pentru a promova îndeplinirea 
obiectivelor Autorității. Autoritatea 
trebuie să aibă în vedere standardele și 
practicile convenite la nivel internațional.

Or. en

Amendamentul 298
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea exercitării sarcinilor sale, 
Autoritatea va acorda o atenție deosebită 
instituțiilor care prezintă o dimensiune 
europeană, în special prin asigurarea 
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unei legături strânse cu colegiile de 
supraveghetori responsabile cu 
supravegherea acestora.

Or. en

Amendamentul 299
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cadrul îndeplinirii sarcinilor 
conferite prin prezentul regulament, 
Autoritatea acționează în mod 
independent și obiectiv, în interesul 
exclusiv al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Este esențială protejarea independenței de reglementare, de supraveghere, instituțională și 
financiară a AES. Prin urmare, se propune introducerea unei prevederi clare în regulament 
în ceea ce privește independența AES. Această prevedere ar completa alte prevederi ale 
regulamentului care se axează pe independența, printre altele, a președintelui AES.

Amendamentul 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Sistemul European de Supraveghere 

Financiară
(1) Autoritatea face parte din Sistemul 
european de supraveghere financiară, al 
cărui obiectiv principal este asigurarea 
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faptului că normele aplicabile sectorului 
financiar sunt puse în aplicare în mod 
corespunzător, pentru a păstra stabilitatea 
financiară și a asigura, în acest mod, 
încrederea în întregul sistem financiar și 
o protecție suficientă pentru clienții 
serviciilor financiare.
(2) Sistemul European de Supraveghere 
Financiară cuprinde următoarele:
(a) Comitetul european pentru riscuri 
sistemice;
(b) Autoritatea europeană de 
supraveghere (valori mobiliare și piețe) 
înființată prin Regulamentul (UE) nr. 
…/… [AEVMP];
(c) Autoritatea europeană de 
supraveghere (asigurări și pensii 
ocupaționale) înființată prin 
Regulamentul (UE) nr. …/…[AEAPO];
(d) Autoritatea;
(e) Autoritatea europeană de 
supraveghere (Comitetul comun) 
prevăzută la articolul 40;
(f) autoritățile statelor membre prevăzute 
la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentele (CE) nr .../ … [AEVMP], 
Regulamentul (CE) nr …/2009 [AEOPA] 
și Regulamentul (CE) nr …/…[ABE;
(g) Comisia, în ceea ce privește efectuarea 
sarcinilor menționate la articolele 7 și 9.
(3) Autoritatea cooperează îndeaproape și 
în mod regulat, garantează consecvența 
transsectorială a activității și ajunge la 
poziții comune în domeniul supravegherii 
conglomeratelor financiare și în alte 
chestiuni transsectoriale cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice, precum 
și cu Autoritatea europeană de 
supraveghere (asigurări și pensii 
ocupaționale) și cu Autoritatea europeană 
de supraveghere (valori mobiliare și 
piețe), prin intermediul Autorității 
europene de supraveghere (Comitetul 
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comun), menționată la articolul 40.
(4) În conformitate cu principiul 
cooperării loiale, în temeiul articolului 4 
alineatul (3) din Tratatul UE, membrii 
SESF cooperează cu încredere și deplin 
respect reciproc, în special pentru a 
asigura faptul că între membri circulă 
informații corespunzătoare și demne de 
încredere.
(5) Numai autoritățile de supraveghere 
care sunt incluse în Sistemul European al 
Autorităților de Supraveghere Financiară 
au dreptul să supravegheze instituțiile 
financiare care își desfășoară activitatea 
în Uniunea Europeană.

Or. en

Justificare

Pentru a include Comisia în Sistemul European de Supraveghere Financiară, astfel cum se 
prevede în raportul Goulard.

Amendamentul 301
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Sistemul European de Supraveghere 

Financiară
(1) Autoritatea face parte din Sistemul 
european de supraveghere financiară, 
denumit în continuare „SESF”, care  
funcționează ca o rețea integrată de 
supraveghetori care reunește toate 
autoritățile statelor membre și ale Uniunii 
Europene cu competențe în domeniul 
supravegherii financiare, astfel cum se 
prevede în prezentul regulament și în 
regulamentele aferente ale UE. 
Principalul său obiectiv este să asigure o 
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supraveghere europeană puternică și 
coerentă a instituțiilor financiare, lucru 
care va asigura încrederea în sistemul 
financiar, precum și să sprijine creșterea 
economică durabilă europeană și să 
răspundă nevoilor întreprinderilor și 
cetățenilor.
(2) SESF cuprinde:
(a) Comitetul european pentru riscuri 
sistemice;
(b) Autoritatea europeană de 
supraveghere (valori mobiliare și piețe) 
înființată prin Regulamentul (UE) nr. 
…/… [AEVMP];
(c) Autoritatea europeană de 
supraveghere (asigurări și pensii 
ocupaționale) înființată prin 
Regulamentul (UE) nr. …/…[AEAPO];
(d) Autoritatea;
(e) Comitetul comun al Autorităților 
europene de supraveghere (CCAES) 
prevăzut la articolul 40;
(f) autoritățile statelor membre prevăzute 
la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentele (CE) nr .../ … [AEVMP], 
regulamentul (CE) nr …/2009 [AEOPA] 
și regulamentul (CE) nr …/…[ABE;
(g) Comisia, în ceea ce privește efectuarea 
sarcinilor menționate la articolele 7 și 9.
(3) Toate părțile care fac parte din 
Autoritatea de Supraveghere SESF 
cooperează îndeaproape pe bază de 
încredere și respect reciproc deplin, în 
conformitate cu principiul cooperării 
loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) 
din Tratatul UE.
(4) Toate instituțiile financiare sunt 
supuse condițiilor prevăzute de actele 
juridice obligatorii, în temeiul dreptului 
european, și supravegherii autorităților 
competente care fac parte din SESF. 
(5) SESF nu împiedică autoritățile 
competente să își exercite competențele de 
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supraveghere națională în conformitate 
cu actele juridice obligatorii europene și 
cu principiile prudențiale internaționale 
referitoare la supravegherea bancară.
(6) Numai autoritățile de supraveghere 
care sunt incluse în Sistemul European al 
Autorităților de Supraveghere Financiară 
au dreptul să supravegheze instituțiile 
financiare din cadrul Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 302
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „instituții financiare” înseamnă 
„instituții de credit”, în sensul definiției 
din Directiva 2006/48/CE, „întreprinderi 
de investiții”, în sensul definiției din 
Directiva 2006/49/CE și „conglomerate 
financiare”, în sensul definiției din 
Directiva 2002/87/CE;

(1) „instituții financiare” înseamnă orice
întreprindere a cărei activitate principală 
este efectuarea de depozite, acordarea de 
credite, furnizarea de servicii de asigurare 
sau alte servicii financiare clienților sau 
membrilor săi sau participarea la 
efectuarea de investiții financiare sau 
tranzacții cu titluri financiare pe cont 
propriu, precum și orice altă întreprindere 
sau entitate care își desfășoară activitatea 
în Uniunea Europeană, a cărei activitate 
prezintă un caracter similar, chiar dacă 
aceasta nu are legături directe cu publicul 
larg;

Or. en
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Amendamentul 303
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „instituții financiare” înseamnă 
„instituții de credit”, în sensul definiției 
din Directiva 2006/48/CE, „întreprinderi 
de investiții”, în sensul definiției din 
Directiva 2006/49/CE, și „conglomerate 
financiare”, în sensul definiției din 
Directiva 2002/87/CE;

(1) „instituții financiare” înseamnă 
întreprinderi și entități care intră sub 
incidența oricăror acte legislative 
menționate la articolul 1 alineatul (2). Cu 
toate acestea, în ceea ce privește Directiva 
2005/60/CE, „instituții financiare”
înseamnă numai instituțiile de credit și 
financiare, în sensul definiției din 
respectiva directivă;

Or. en

Amendamentul 304
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „instituții financiare” înseamnă 
„instituții de credit”, în sensul definiției din 
Directiva 2006/48/CE, „întreprinderi de 
investiții”, în sensul definiției din Directiva 
2006/49/CE, și „conglomerate financiare”, 
în sensul definiției din Directiva 
2002/87/CE;

(1) „instituții financiare” înseamnă 
„instituții de credit”, în sensul definiției din 
Directiva 2006/48/CE, „întreprinderi de 
investiții”, în sensul definiției din Directiva 
2006/49/CE, „conglomerate financiare”, în 
sensul definiției din Directiva 2002/87/CE 
și, în general, toate tipurile de 
întreprinderi și entități care intră sub 
incidența oricăror acte legislative 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

Or. en
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Amendamentul 305
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „instituții financiare” înseamnă 
„instituții de credit”, în sensul definiției din 
Directiva 2006/48/CE, „întreprinderi de 
investiții”, în sensul definiției din Directiva 
2006/49/CE și „conglomerate financiare”, 
în sensul definiției din Directiva 
2002/87/CE;

(1) „instituții financiare” înseamnă 
„instituții de credit”, în sensul definiției din 
Directiva 2006/48/CE, „întreprinderi de 
investiții”, în sensul definiției din Directiva 
2006/49/CE și „conglomerate financiare”, 
în sensul definiției din Directiva 
2002/87/CE, precum și băncile publice, în 
special băncile de dezvoltare;

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează BEI care este o bancă publică de dezvoltare ce nu face obiectul 
controlului din partea unei autorități naționale. În 2007, în urma unei dezbateri politice cu 
privire la raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2006, Parlamentul 
European, a solicitat ca această instituție să facă obiectul unor norme prudențiale similare 
celor aplicabile instituțiilor de credit, precum și să se supună unui veritabil control 
independent de reglementare.

Amendamentul 306
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „autorități competente” înseamnă 
autoritățile competente în sensul definiției 
din Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE 
și, în ceea ce privește sistemele de 
garantare a depozitelor, organismele care 
administrează aceste sisteme, în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

(2) „autoritățile competente” înseamnă 
autoritățile competente pentru instituțiile 
de credit și financiare în sensul definițiilor 
din Directivele 2006/48/CE, 2006/49/CE, 
2007/64/CE, 2009/110/CE, 2002/65/CE, 
2005/60/CE, și, în ceea ce privește 
sistemele de garantare a depozitelor, 
organismele publice care administrează 
sistemele de garantare a depozitelor sau, în 
cazul în care este administrată de o 
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companie privată, autoritatea publică care 
supraveghează sistemul, în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

Or. en

Amendamentul 307
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „autorități competente” înseamnă 
autoritățile competente în sensul definiției 
din Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE 
și, în ceea ce privește sistemele de 
garantare a depozitelor, organismele care 
administrează aceste sisteme, în temeiul 
Directivei 94/19/CE.

(2) „autorități competente” înseamnă 
autoritățile competente în sensul definiției 
din Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE 
și, în ceea ce privește sistemele de 
garantare a depozitelor, organismele
competente prevăzute de Directiva 
94/19/CE.

Or. en

Amendamentul 308
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Riscul sistemic este un risc al 
întreruperii serviciilor financiare care 
este cauzat de o depreciere importantă a 
tuturor sau a unor părți ale sistemului 
financiar și care poate avea consecințe 
negative pentru economia reală. Toate 
tipurile de instituții financiare și de 
entități intermediare, piețele, 
infrastructurile și instrumentele pot 
prezenta, eventual, importanță din punct 
de vedere sistemic într-o anumită măsură.
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Or. en

Amendamentul 309
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Riscul transfrontalier este un risc 
cauzat de dezechilibrele economice sau 
eșecurile financiare în întreaga sau în 
anumite părți ale Uniunii Europene care 
pot avea consecințe negative semnificative 
pentru tranzacțiile dintre operatorii 
economici din două sau mai multe state 
membre, pentru funcționarea pieței 
interne, sau pentru finanțele publice ale 
UE și ale oricăruia dintre statele membre 
ale acesteia. Toate tipurile de riscuri 
economice și financiare pot prezenta, 
eventual, o relevanță transfrontalieră într-
o anumită măsură.

Or. en

Amendamentul 310
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea este un organism comunitar 
cu personalitate juridică.

(1) Autoritatea este un organism al Uniunii 
Europene cu personalitate juridică.

Or. en
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Amendamentul 311
Wolf Klinz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cadrul îndeplinirii sarcinilor 
conferite prin prezentul regulament, 
Autoritatea acționează în mod 
independent și obiectiv, în interesul 
exclusiv al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Cele trei ASE trebuie să acționeze în interesul optim al UE în ansamblu.

Amendamentul 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile de supraveghere 
naționale acționează, în calitate de 
membri ai Autorității, prezentând o 
dimensiune europeană.

Or. en
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Amendamentul 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea își are sediul la Londra. Autoritatea își are sediul la Frankfurt.

Or. en

Amendamentul 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea își are sediul la Londra. Autoritatea își are sediul la [Frankfurt].

Or. en

Justificare

Amendamentul facilitează coordonarea activității autorităților.

Amendamentul 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea își are sediul la Londra. Autoritatea își are sediul la [...].

Or. en
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Justificare

Concluziile Consiliului European din 13 decembrie 2003 subliniază faptul că: „În cele din 
urmă, reprezentanții statelor membre, reuniți la nivel de șef de stat sau de guvern, au 
convenit să acorde prioritate statelor aderente, de îndată ce acestea vor fi aderat la Uniune, 
în ceea ce privește distribuția sediilor altor birouri sau agenții care urmează să fie înființate 
în viitor, fără a aduce atingere faptului că, în cazul în care se înființează un Birou al 
Procurorului European, sediul acestuia va fi în Luxemburg, în conformitate cu prevederile 
Deciziei din 8 aprilie 1965�.

Amendamentul 316
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea are următoarele sarcini: (1) În vederea asigurării unei 
supravegheri europene eficiente și 
coerente a instituțiilor financiare, 
Autoritatea are următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 317
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a contribui la elaborarea de 
standarde și practici comune de înaltă 
calitate în materie de reglementare și 
supraveghere, în special prin furnizarea de 
avize către instituțiile comunitare și prin 
elaborarea de orientări, recomandări și 
proiecte de standarde tehnice care trebuie 
să se bazeze pe legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2);

(a) de a contribui la elaborarea de 
standarde și practici comune de înaltă 
calitate în materie de reglementare și 
supraveghere, în special prin furnizarea de 
avize către instituțiile Uniunii Europene și 
prin elaborarea de orientări, recomandări și 
proiecte de standarde tehnice care trebuie 
să se bazeze pe prezentul regulament și pe 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2);
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Or. en

Amendamentul 318
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislației comunitare, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
dezacordurilor între autoritățile 
competente, promovarea unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri în situații 
de urgență;

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislației comunitare, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
dezacordurilor între autoritățile 
competente, promovarea unei 
supravegheri eficace și coerente a 
instituțiilor financiare cu dimensiune UE 
și asigurarea unei funcționări coerente a 
colegiilor autorităților de supraveghere și 
luarea de măsuri în situații de urgență;

Or. en

Amendamentul 319
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislației comunitare, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
dezacordurilor între autoritățile 

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a standardelor și legislației Uniunii 
Europene, în special prin sprijinirea unei 
culturi comune a supravegherii, garantarea 
unei aplicări consecvente, eficiente și 
efective a prezentului regulament și
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
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competente, promovarea unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri în situații 
de urgență;

dezacordurilor între autoritățile 
competente, asigurarea unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri, inter 
alia, în situații de urgență;

Or. en

Amendamentul 320
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislației comunitare, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
dezacordurilor între autoritățile 
competente, promovarea unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri în situații 
de urgență;

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a actelor legislative ale Uniunii Europene, 
în special prin sprijinirea unei culturi 
comune a supravegherii, garantarea unei 
aplicări consecvente, eficiente și efective a 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
dezacordurilor între autoritățile 
competente, promovarea unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri în situații 
de urgență;

Or. en

Justificare

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions. The supervisory process involves discretionary decision-making, which under the 
current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying and naming some 
institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU dimension”, is not 
appropriate as there is no criteria for such distinctions. 
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Amendamentul 321
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 6 –alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a facilita delegarea de sarcini și 
responsabilități între autoritățile 
competente;

(c) de a stimula și facilita delegarea de 
sarcini și responsabilități între autoritățile 
competente;

Or. en

Amendamentul 322
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 –alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a facilita delegarea de sarcini și 
responsabilități între autoritățile 
competente;

(c) de a încuraja și facilita delegarea de 
sarcini și responsabilități între autoritățile 
competente;

Or. en

Amendamentul 323
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a coopera îndeaproape cu CERS, în 
special prin furnizarea către CERS a 
informațiilor necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale și prin garantarea faptului că 
avertismentelor și recomandărilor CERS li 
se dă curs în mod corespunzător;

(d) de a coopera îndeaproape cu CERS, în 
special prin furnizarea către CERS a 
informațiilor necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale, în conformitate cu articolul 
21 alineatul (2), și prin garantarea faptului 
că avertismentelor și recomandărilor CERS 
li se dă curs în mod corespunzător;
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Or. en

Justificare

Amendamentul respectă reducerea corespunzătoare a informațiilor care dobândesc 
importanță în amendamentele ulterioare la articolul 21 alineatul (2). Există o nevoie clară 
privind efectuarea unui schimb consolidat de informații pentru a spori înțelegerea riscului 
sistemic. Cu toate acestea, este important să nu se deterioreze climatul pieței prin divulgarea 
datelor cu caracter sensibil și a celor confidențiale care ar putea perturba funcționarea 
corespunzătoare a piețelor financiare.

Amendamentul 324
Pervenche Berès

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) de a coopera îndeaproape cu 
Unitatea AEVMP responsabilă cu 
protecția investitorilor, autorizarea și 
monitorizarea produselor și 
comercializarea acestora, în special prin 
furnizarea către AEVMP a informațiilor 
necesare în vederea îndeplinirii acestei 
sarcini;

Or. en

Justificare

AEVMP trebuie să i se confere sarcina de protecție a investitorilor. Numai un supraveghetor 
ar trebui să fie responsabil cu îndeplinirea acestei sarcini, acesta trebuind să fie însă asistat 
în acest sens. Aceasta este modalitatea cea mai aprpiată de modelul „twin peaks”, fără 
modificarea radicală a celor trei regulamente SESF propuse. 
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Amendamentul 325
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a realiza periodic analize inter pares
ale autorităților competente, de a consolida 
consecvența rezultatelor în materie de 
supraveghere;

(e) de a organiza și realiza periodic analize 
inter pares ale autorităților competente, de 
a consolida consecvența rezultatelor în 
materie de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 326
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de a realiza periodic analize inter pares
ale autorităților competente, de a consolida 
consecvența rezultatelor în materie de 
supraveghere;

(e) de a organiza și realiza periodic analize
inter pares ale autorităților competente, de 
a consolida consecvența rezultatelor în 
materie de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) de a evalua, în special, accesibilitatea, 
disponibilitatea și costul creditelor pentru 
gospodării și întreprinderi, în special 
pentru IMM-uri;

Or. en
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Amendamentul 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) de a realiza analize economice ale 
piețelor, ale riscurilor și companiilor 
relevante cu un grad mare de îndatorare, 
pentru a contribui la exercitarea 
funcțiilor Autorității;

Or. en

Amendamentul 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) de a stimula investitorul și de a 
proteja deponenții;

Or. en

Amendamentul 330
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) de a realiza orice alte sarcini specifice 
prevăzute de prezentul regulament sau de 
legislația comunitară menționată la 
articolul 1 alineatul (2).

(g) de a realiza orice alte sarcini specifice 
prevăzute de prezentul regulament sau de 
legislația Uniunii Europene menționată la 
articolul 1 alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 331
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) de a fi autoritatea de control și de 
reglementare pentru toate instituțiile 
menționate la articolul 2 și care nu sunt 
supuse controlului din partea unei 
autorități de supraveghere naționale;

Or. fr

Justification

Anumite instituții de credit și/sau bănci de dezvoltare, precum Banca Europeană de Investiții, 
nu sunt supuse controlului din partea unei autorități naționale de supraveghere, întrucât 
acestea sunt instituții financiare internaționale. Propunerea este ca noua autoritate bancară 
europeană să aibă acest rol de autoritate de supraveghere și de reglementare. Prezenta 
propunere vizează, în principal, Banca Europeană de Investiții.

Amendamentul 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) de a prelua, după caz, toate sarcinile 
care îi revin în prezent Comitetului 
supraveghetorilor bancari europeni;

Or. en
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Amendamentul 333
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (gb) de a publica și actualiza periodic 
informațiile referitoare la domeniul său 
de activitate pe site-ul său web, pentru a 
garanta furnizarea de informații ușor 
accesibile publicului.

Or. en

Amendamentul 334
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) de a solicita autorităților naționale 
competente să realizeze testele de stres pe 
baza unei metodologii comune;

Or. en

Justificare

ABE trebuie să aibă competența de a efectua testele de stres, cu scopul de a asigura 
flexibilitatea sistemului și a obține informațiile relevante, pe baza unui format și a unei 
metodologii de raportare armonizate, în conformitate cu articolul 17.

Amendamentul 335
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să ia decizii individuale adresate (d) să ia decizii individuale sau colective 
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autorităților competente în cazurile 
specifice menționate la articolele 10 și 11;

adresate autorităților competente în 
cazurile specifice menționate la articolele 
10 și 11;

Or. en

Amendamentul 336
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să ia decizii individuale adresate 
instituțiilor financiare în cazurile 
specifice menționate la articolul 9 
alineatul (6), la articolul 10 alineatul (3) 
și la articolul 11 alineatul (4);

eliminat

Or. en

Amendamentul 337
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să ia decizii individuale adresate 
instituțiilor financiare în cazurile specifice 
menționate la articolul 9 alineatul (6), la 
articolul 10 alineatul (3) și la articolul 11 
alineatul (4);

(e) să ia decizii individuale sau colective
adresate instituțiilor financiare în cazurile 
specifice menționate la articolul 9 alineatul 
(6), la articolul 10 alineatul (3) și la 
articolul 11 alineatul (4);

Or. en
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Amendamentul 338
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) de a interzice comercializarea 
anumitor produse sau unele tipuri de 
tranzacții, dacă CERS a emis 
recomandarea către ABE, pentru a 
preveni o deteriorare majoră a bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare, inclusiv a chestiunilor legate 
de protecția investitorilor, sau a stabilității 
unei părți sau a întregului sistem 
financiar din Uniune. După o perioadă de 
timp fixată în cadrul interdicției, CERS și 
ABE ar trebui să evalueze menținerea 
interdicției. Interzicerea produselor și 
tranzacțiilor trebuie să fie o soluție la care 
să se recurgă în ultimă instanță;

Or. en

Amendamentul 339
Marta Andreasen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Autoritatea reglementează 
comercializarea produselor financiare, 
atât pe piețele în ascensiune, cât și pe cele 
în declin, pentru a preveni deteriorarea 
protecției investitorilor și pentru a 
menține buna funcționare și integritatea 
piețelor financiare. Pentru a menține 
lichiditatea piețelor, pot fi permise 
vânzările „short” în urma unei creșteri a 
prețului;

Or. en
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Justificare

Autoritatea de supraveghere trebuie să dispună de libertatea de a permite existența unor 
practici rezonabile de piață, precum și de a le reglementa, în vederea asigurării unei 
funcționări optime a pieței, ținând cont de necesitatea protecției investitorilor.

Amendamentul 340
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să asigure că autoritățile naționale 
dispun de informațiile necesare 
referitoare la instituțiile financiare, și să
contribuie la furnizarea acestor 
informații, atunci când acestea se referă 
la instituții cu o dimensiune europeană;

Or. en

Justificare

Efectuarea unui schimb consolidat de informații pentru a spori înțelegerea riscului sistemic
reprezintă o necesitate clară. Cu toate acestea, există deja canale de colectare și schimb de 
informații între autoritățile competente, iar ABE nu ar trebui să prezinte entităților 
individuale cereri directe de informații.

Amendamentul 341
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să colecteze în mod direct informațiile 
necesare referitoare la instituțiile 
financiare;

Or. en
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Amendamentul 342
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să promoveze o acțiune coordonată 
între autoritățile competente, după cum se 
menționează la articolul 16, inclusiv 
activarea competențelor acestora, în 
calitate de membre ale Autorității, cu 
scopul de a obține un răspuns comun din 
partea UE în vederea abordării riscurilor 
sistemice și transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 343
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) să analizeze și să urmărească dacă 
există produse sau tipuri de tranzacții pe 
piața financiară unică care pun în pericol 
întregul sistem financiar, sau o parte a 
acestuia;

Or. en

Justificare

Nu este realist faptul că ABE trebuie să examineze fiecare produs și tip de tranzacție. În plus, 
există deja reglementări privind, de exemplu, protecția consumatorilor, consultanța 
financiară, compatibilitatea capitalului și concurența neloială. Aceste regulamente existente 
asigură deja o protecție pentru consumator și pentru entitate.
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Amendamentul 344
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cadrul exercitării competențelor 
sale menționate la alineatul 2 literele (a) 
și (d), Autoritatea va avea în vedere 
legislațiile naționale ale statelor membre 
care sunt în conformitate cu dreptul 
comunitar.

Or. en

Amendamentul 345
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea își exercită competențele 
exclusive în materie de supraveghere ce îi 
revin în temeiul legislației menționate la 
articolul 1 alineatul (2), în ceea ce 
privește entitățile sau activitățile 
economice aflate în raza de acțiune 
comunitară. 

eliminat

Or. en

Justificare

Supravegherea trebuie să fie efectuată în principal la nivel național de către autoritățile 
naționale.
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Amendamentul 346
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea își exercită competențele 
exclusive în materie de supraveghere ce îi 
revin în temeiul legislației menționate la 
articolul 1 alineatul (2), în ceea ce 
privește entitățile sau activitățile 
economice aflate în raza de acțiune 
comunitară. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 347
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea își exercită competențele 
exclusive în materie de supraveghere ce îi 
revin în temeiul legislației menționate la 
articolul 1 alineatul (2), în ceea ce privește 
entitățile sau activitățile economice aflate 
în raza de acțiune comunitară.

(3) Autoritatea își exercită competențele 
exclusive în materie de supraveghere 
europeană ce îi revin în temeiul legislației 
menționate la articolul 1 alineatul (2), în 
ceea ce privește entitățile sau activitățile 
economice aflate în raza de acțiune a 
Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 348
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 349
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. 

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. Autoritatea acționează în 
strânsă cooperare cu autoritățile 
competente și se bazează pe expertiza, 
facilitățile și competențele acestora pentru 
a exercita competențele exclusive de 
supraveghere și pentru a desfășura 
investigațiile necesare.

Or. en

Justificare

Autoritatea acționează în strânsă cooperare cu autoritățile competente. Este esențial ca noua 
structură de supraveghere să se bazeze pe expertiza, facilitățile și competențele autorităților 
competente pentru a exercita competențele de supraveghere exclusive și pentru a desfășura 
investigațiile necesare. 
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Amendamentul 350
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. 

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele europene de anchetă și 
executare adecvate menționate în legislația 
în domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. 

Or. en

Amendamentul 351
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Competențele autorităților din statele 

membre, în calitate de autorități 
competente și de membre ale Autorității

În vederea realizării obiectivelor 
Autorității, autoritățile statelor membre, 
în calitate de autorități competente și de 
membre ale Autorității, dispun de 
competențe pentru a adopta măsuri de 
supraveghere preventive și rectificative. 
Aceste competențe, referitoare la 
instituțiile financiare și exercitate într-o 
manieră proporțională, includ capacitatea 
de a:
(a) solicita și primi informațiile adecvate;
(b) impune cerințele de raportare și 
divulgare;
(c) desfășura inspecții la fața locului;
(d) adopta măsuri prudențiale (inclusiv 
măsuri privind conflictele de interes, buna 
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guvernanță, lichiditatea, asigurările, 
dividendele și politicile de remunerare);
(e) diviza sau izola activitățile bancare cu 
amănuntul de cele de comercializare și de 
alte activități care nu prezintă utilitate
publică, în cazul riscurilor relevante 
evaluate conform criteriilor comune;
(f) restricționa sau interzice temporar 
anumite produse sau tipuri de tranzacții 
care pot cauza în mod direct sau indirect 
volatilitatea excesivă a piețelor sau pot 
perturba în întregime sau parțial sistemul 
financiar european, finanțele publice sau 
economia reală;
(g) recomanda instituțiilor financiare să-
și desfășoare activitatea prin intermediul 
unei filiale, în cazul existenței unui risc 
relevant intern evaluat în conformitate cu 
criteriile comune;
(h) impune amenzi cu efect de 
descurajare;
(i) priva administratorii și directorii de 
drepturi;
(j) destitui directorii executivi sau 
Consiliul de administrație;
(k) interveni temporar în activitatea 
instituțiilor financiare;
(l) retrage beneficiile oferite de 
răspunderea limitată acționarilor 
importanți ai instituțiilor financiare, 
atunci când aceștia sunt pasivi în ceea ce 
privește apărarea interesului 
întreprinderii, în cazuri precum lipsa de 
transparență, acordarea sau solicitarea de 
împrumuturi în mod imprudent, ori 
încălcarea gravă și sistematică;
(m) extinde răspunderea financiară 
asupra administratorilor, directorilor sau 
instituțiilor financiare care cauzează sau 
participă la încălcarea gravă și 
sistematică ori dispun de un sistem 
neadecvat de stimulente pentru serviciile 
lor;
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(n) proteja, dacă este cazul declarațiile
corespunzătoare ale administratorilor și 
directorilor referitoare la dobândă, 
activități și active;
(o) solicita dezvoltarea unui regim detaliat 
de soluționare, care trebuie actualizat 
periodic, cuprinzând un mecanism 
structurat de intervenție timpurie, măsuri 
corective prompte și un plan de urgență în 
caz de faliment;
(p) anula licențele și retrage pașapoartele;
(q) conveni asupra protocoalelor necesare 
în vederea obținerii unui răspuns comun 
la nivel european, cât mai rapid și 
automat posibil, pentru a preveni sau 
rectifica perturbările pieței.

Or. en

Amendamentul 352
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 - titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde tehnice Cadru de reglementare unic

Or. en

Amendamentul 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Pentru a asigura supravegherea 
eficientă și consecventă a instituțiilor 
financiare la nivel european, Comisia, 
ținând cont de principiile internaționale 
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acceptate de UE și în conformitate cu 
legislația UE, adoptă standarde de 
reglementare și susține standarde de 
supraveghere cu scopul de a realiza un 
cadru de reglementare unic pentru 
supravegherea financiară europeană, 
prin intermediul adoptării de regulamente 
sau decizii. 

Or. en

Amendamentul 354
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) Cadrul de reglementare unic:
(a) clarifică definițiile conținute în 
legislația europeană;
(b) precizează elementele comune pentru 
raportarea și divulgarea cerințelor 
prevăzute de legislația europeană;
(c) oferă elementele necesare pentru a 
garanta desfășurarea unor procese de 
cooperare eficiente, inclusiv evaluarea 
riscului de supraveghere și realizarea 
unui schimb de informații, astfel cum se 
prevede în cadrul legislației europene;
(d) definește standardele corespunzătoare 
de reglementare și supraveghere pentru a 
aborda avertismentele și recomandările 
timpurii din partea CERS cu privire la 
întreaga Uniune Europeană sau la o 
parte semnificativă a acesteia;
(e) definește standardele corespunzătoare 
de reglementare și supraveghere pentru a 
aborda riscurile transfrontaliere 
identificate de Autoritate sau de 
instituțiile europene în întreaga Uniune 
Europeană sau o parte semnificativă a 
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acesteia;
(f) definește standardele corespunzătoare 
de reglementare și supraveghere 
referitoare la raportare, divulgare și 
cerințele prudențiale pentru societățile cu 
un grad mare de îndatorare și pentru 
instrumentele de investiții care sunt 
utilizate pe teritoriul UE cu scopul de a 
preveni riscurile sistemice și de a rectifica 
riscurile transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 355
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la articolul 
1 alineatul (2). Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde Comisiei spre 
aprobare. 

(1) Autoritatea elaborează standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în prezentul regulament și în
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2), sau la cererea Comisiei. Standardele 
tehnice nu includ alegerile politice și 
trebuie să reflecteze principiul 
proporționalității. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde Comisiei spre 
adoptare sub formă de acte delegate 
(standarde de reglementare) sau aprobare 
sub formă de acte de punere în aplicare 
(standarde de supraveghere), în 
conformitate cu prezentul regulament și 
legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2). Proiectul de standarde este 
transmis, de asemenea, în același timp, 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 356
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la articolul 
1 alineatul (2). Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde Comisiei spre 
aprobare.

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice pentru a completa și a modifica 
elementele care nu sunt esențiale pentru 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2). Standardele tehnice nu reprezintă 
decizii strategice sau politice, iar 
conținutul acestora este limitat de către 
legislația în temeiul căreia au fost 
elaborate.

Or. en

Justificare

Standardele tehnice și domeniul de aplicare al acestora trebuie definite în mod clar. Trebuie 
clarificat faptul că standardele tehnice nu pot include alegeri strategice și politice și că 
obiectivul lor se limitează la facilitarea aplicării legislației care intră sub incidența 
domeniului de activitate al ABE. Trebuie clarificat faptul că Comisia adoptă standardele 
tehnice în temeiul competențelor conferite de tratat de a adopta actele delegate.

Amendamentul 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la articolul 
1 alineatul (2). Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde Comisiei spre 
aprobare.

1. Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice pentru a completa, actualiza și 
modifica elementele care nu sunt 
esențiale pentru actele legislative
menționate la articolul 1 alineatul (2). 
Standardele tehnice nu implică decizii 
strategice, iar conținutul acestora este 
limitat de către actele legislative în 
temeiul cărora au fost elaborate.

Or. en
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Justificare

Pentru a include cuvântul „actualizare”și a înlocui cuvântul „legislație” cu „act legislativ”, 
după cum se menționează în raportul Skinner.

Amendamentul 358
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la articolul 
1 alineatul (2). Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde Comisiei spre 
aprobare. 

1. Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la articolul 
1 alineatul (2). Standardele tehnice nu 
includ alegeri politice și se limitează la 
stabilirea condițiilor de aplicare a 
legislației respective. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde Comisiei 
spre aprobare. 

Or. en

Justificare

Standardele obligatorii prevăzute la articolul 7 nu ar trebui să fie extinse la domeniile care 
intră sub incidența evaluării autorității de supraveghere. Există justificări insuficiente pentru 
a nu desfășura consultații publice referitoare la standardele tehnice. Posibilitatea 
discreționară propusă de Comisia Europeană de a modifica standardele tehnice AES în 
interesul comunitar face neclară distincția dintre „tehnic” și „politic” în acest domeniu. Prin 
urmare, această posibilitate ar trebui să fie limitată pentru a fi folosită numai în ultimă 
instanță și pentru a alinia textul la abordarea generală adoptată de Consiliu.

Amendamentul 359
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la articolul 
1 alineatul (2). Autoritatea înaintează 

1. Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la articolul 
1 alineatul (2). Standardele tehnice nu 
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proiectele de standarde Comisiei spre 
aprobare.

includ decizii strategice, iar conținutul 
acestora este limitat de către legislația în 
temeiul căreia au fost elaborate.

Or. en

Amendamentul 360
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la articolul 
1 alineatul (2). Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde Comisiei spre 
aprobare.

1. Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice pentru a completa și a modifica 
elementele care nu sunt esențiale pentru 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2). Standardele tehnice contribuie la 
stabilirea unui cadru de reglementare 
comun, dar nu reprezintă decizii 
strategice, iar conținutul acestora este 
limitat de către legislația în temeiul căreia 
au fost elaborate.

Or. en

Amendamentul 361
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează consultații publice 
deschise cu toate părțile interesate și 
analizează eventualele costuri și beneficii 
aferente, cu excepția cazului în care astfel 
de consultații și analize sunt 
disproporționate față de domeniul de 
aplicare și impactul standardelor tehnice 
implicate sau în raport cu urgența 
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deosebită a problemei. Autoritatea 
solicită, de asemenea, avizul sau opinia 
Grupului părților interesate din domeniul 
bancar menționat la articolul 22.

Or. en

Amendamentul 362
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează consultații publice 
deschise referitoare la standardele tehnice 
și analizează eventualele costuri și 
beneficii aferente, cu excepția cazului în 
care astfel de consultații și analize sunt 
disproporționate față de domeniul de 
aplicare și impactul standardelor tehnice 
implicate sau în raport cu urgența 
deosebită a problemei.

Or. en

Amendamentul 363
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente.

Autoritatea efectuează consultații publice 
deschise cu privire la standardele tehnice și 
analizează eventualele costuri și beneficii 
aferente, precum și aspectul practic al 
acestora pe piața serviciilor financiare a 
UE, înainte de adoptarea proiectelor de 
standarde tehnice. Autoritatea solicită, de 
asemenea, avizul sau opinia Grupului 
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părților interesate din domeniul bancar 
menționat la articolul 22.

Or. en

Amendamentul 364
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează consultări publice 
deschise cu privire la standardele tehnice și 
analizează eventualele costuri și beneficii 
aferente înainte de adoptarea proiectului 
de standarde tehnice. Grupul părților 
interesate din domeniul bancar, 
menționat la articolul 22, poate emite 
avizul său, precum și consultanță pe 
parcursul acestui proces.

Or. en

Amendamentul 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 
Autoritatea ia în considerare diferitele 
efecte ale standardelor asupra 
cooperativelor aflate sub control 
democratic, în sensul articolului 2
alineatul (5) literele (a) - (e) din Directiva 
2008/48/CE privind contractele de credit 
pentru consumatori, care joacă un rol 
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important în privința combaterii 
excluziunii sociale la nivelul 
comunităților locale. Standardele tehnice 
reflectă principiul proporționalității.

Or. en

Justificare

Autoritatea bancară europeană trebuie să țină cont de diferitele modele de afaceri care există 
în sectorul serviciilor financiare. Standardele tehnice nu trebuie să difere pentru același tip 
de instituție financiară de pe teritoriul statelor membre, dar trebuie să ofere un anumit grad 
de flexibilitate pentru a admite existența cooperativelor aflate sub control democratic, ale 
căror modele de afaceri prezintă o aversiune ridicată față de risc, și care joacă un rol 
important în combaterea excluziunii sociale în cadrul comunităților locale.

Amendamentul 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează consultări publice 
deschise cu privire la standardele tehnice și 
analizează eventualele costuri și beneficii
aferente. 

Or. en

Justificare

O mai bună reglementare și proporționalitate ar trebui să se aplice pe deplin în noul cadru 
de supraveghere. Consultările și evaluarea impactului „atunci când este necesar” nu este 
suficientă. Consultările publice și analizele costuri/beneficii trebuie să fie sistematice în 
elaborarea standardelor tehnice, a orientărilor și a recomandărilor pentru a garanta 
transparența și a crește eficiența. 
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Amendamentul 367
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente. 

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează consultări publice 
deschise cu privire la standardele tehnice și 
analizează eventualele costuri și beneficii 
aferente. 

Or. en

Justificare

Standardele obligatorii prevăzute la articolul 7 nu ar trebui să fie extinse la domeniile care 
intră sub incidența deciziei de supraveghere. Există justificări insuficiente pentru a nu 
desfășura consultații publice referitoare la standardele tehnice. Posibilitatea discreționară 
propusă de Comisia Europeană de a modifica standardele tehnice AES în interesul comunitar 
face neclară distincția dintre „tehnic” și „politic” în acest domeniu. Prin urmare, abilitatea 
trebuie să fie redusă pentru a fi folosită numai în ultimă instanță și pentru a aduce textul în 
conformitate cu abordarea generală a Consiliului.

Amendamentul 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. Comisia 
poate aproba proiectele de standarde doar 
parțial sau cu amendamente atunci când 
acest lucru este impus de interesele 
comunitare.

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. 

Or. en
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Justificare

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA.

Amendamentul 369
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. Comisia 
poate aproba proiectele de standarde doar 
parțial sau cu amendamente atunci când 
acest lucru este impus de interesele 
comunitare.

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea, acceptarea sau 
respingerea parțială a proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. Comisia 
informează Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la decizia sa, 
explicând motivele.

Or. en

Justificare

Comisiei nu trebuie să i se acorde competența de a modifica standardele tehnice. Acestea 
prezintă cu caracter tehnic și, prin urmare, ar trebui să fie elaborate doar de experții tehnici 
din cadrul AES. În cazul în care standardele sunt necorespunzătoare din motive juridice sau 
legate de piața unică, Comisia le poate respinge în totalitate sau parțial.

Amendamentul 370
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea, acceptarea sau 
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standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. Comisia 
poate aproba proiectele de standarde doar 
parțial sau cu amendamente atunci când 
acest lucru este impus de interesele 
comunitare.

respingerea parțială a proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. Comisia 
informează Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la decizia sa, 
explicând motivele.

Or. en

Justificare

Comisia nu ar trebui să aibă competența de a modifica conținutul standardelor tehnice, ci 
numai de a garanta faptul că proiectele elaborate de AES sunt compatibile cu dreptul UE.

Amendamentul 371
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. Comisia 
poate aproba proiectele de standarde doar 
parțial sau cu amendamente atunci când 
acest lucru este impus de interesele 
comunitare.

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde tehnice, Comisia 
aprobă proiectele de standarde de 
supraveghere, dacă acestea sunt în 
conformitate cu legislația europeană. În 
aceeași perioadă, Comisia poate adopta 
proiectele de standarde tehnice cu 
amendamente în cazul în care acestea au 
fost elaborate ca standarde de 
reglementare. În ambele cazuri, Comisia 
poate prelungi respectiva perioadă cu o 
lună.

Or. en

Amendamentul 372
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea În termen de trei luni de la primirea 
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proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. Ea poate 
aproba proiectele de standarde doar parțial 
sau cu amendamente atunci când acest 
lucru este impus de interesele comunitare.

proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. În 
circumstanțe excepționale, Comisia poate 
aproba proiectele de standarde doar parțial 
sau cu amendamente atunci când acest 
lucru este impus de interesele Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Standardele obligatorii prevăzute la articolul 7 nu ar trebui să fie extinse la domeniile care 
intră sub incidența deciziei de supraveghere. Există justificări insuficiente pentru a nu 
desfășura consultații publice referitoare la standardele tehnice. Posibilitatea discreționară 
propusă de Comisia Europeană de a modifica standardele tehnice AES în interesul comunitar 
face neclară distincția dintre „tehnic” și „politic” în acest domeniu. Prin urmare, această 
posibilitate ar trebui să fie limitată pentru a fi folosită numai în ultimă instanță și pentru a 
alinia textul la abordarea generală adoptată de Consiliu.

Amendamentul 373
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 - paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia nu poate modifica conținutul 
standardelor tehnice pregătite de 
Autoritate, în lipsa coordonării anterioare 
a Autorității, astfel cum se prevede la 
prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia nu aprobă
standardele sau le aprobă doar parțial sau 
cu amendamente, ea informează
Autoritatea cu privire la motivele sale.

Atunci când Comisia intenționează să nu 
aprobe standardele, ea trimite proiectele de 
standarde înapoi Autorității, explicând în 
scris motivele pentru care acestea sunt în 
conflict cu interesul public al Uniunii 
Europene, nu ar respecta principiul 
proporționalității sau ar împiedica 
integrarea pieței unice europene.

Or. en

Justificare

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Amendamentul 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia nu aprobă
standardele sau le aprobă doar parțial sau 
cu amendamente, ea informează
Autoritatea cu privire la motivele sale.

Atunci când Comisia intenționează să nu 
aprobe standardele, ea trimite proiectele de 
standarde înapoi Autorității, explicând în 
scris motivele pentru care acestea sunt în 
conflict cu interesul public al Uniunii 
Europene, nu ar respecta principiul 
proporționalității sau ar împiedica 
integrarea pieței unice europene. 

Or. en
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Justificare

Comisia nu ar trebui să aibă competența de a modifica standardele adoptate de ABE, pentru 
a respecta independența autorității. 

Comisia ar trebui să aplice un standard tehnic printr-o procedură de validare bazată pe 
dreptul de examinare. Prin urmare, ar putea prezenta un proiect de standard tehnic diferit 
numai în cazul în care consideră că deciziile ABE sunt în conflict cu interesul public al 
Uniunii Europene, nu ar respecta principiul proporționalității sau ar împiedica integrarea 
pieței unice europene.

Amendamentul 376
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia nu aprobă 
standardele sau le aprobă doar parțial sau 
cu amendamente, ea informează 
Autoritatea cu privire la motivele sale.

Atunci când Comisia intenționează, în 
ultimă instanță, să nu aprobe standardele 
sau să le aprobe doar parțial sau cu 
amendamente, ea trimite proiectele de 
standarde înapoi Autorității, propunând 
amendamente motivate. În termen de 6 
săptămâni, Autoritatea poate amenda 
proiectele de standarde pe baza 
amendamentelor propuse de Comisie și le 
poate retrimite Comisiei sub forma unui 
aviz formal.

Or. en

Justificare

Standardele obligatorii prevăzute la articolul 7 nu ar trebui să fie extinse la domeniile care 
intră sub incidența deciziei de supraveghere. Există justificări insuficiente pentru a nu 
desfășura consultații publice referitoare la standardele tehnice. Posibilitatea discreționară 
propusă de Comisia Europeană de a modifica standardele tehnice AES în interesul comunitar 
face neclară distincția dintre „tehnic” și „politic” în acest domeniu. Prin urmare, această 
posibilitate ar trebui să fie limitată pentru a fi folosită numai în ultimă instanță și pentru a 
alinia textul la abordarea generală adoptată de Consiliu.
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Amendamentul 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia nu aprobă standardele 
sau le aprobă doar parțial sau cu 
amendamente, ea informează Autoritatea 
cu privire la motivele sale.

Atunci când Comisia nu aprobă 
standardele, ea propune modificările 
motivate și retrimite Autorității proiectele 
de standarde. Autoritatea poate modifica 
proiectele de standarde pe baza
modificărilor propuse ale Comisiei și 
retrimite pentru aprobare Comisiei 
proiectele de standarde.

Or. en

Justificare

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Amendamentul 378
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia nu aprobă 
standardele sau le aprobă doar parțial sau 
cu amendamente, ea informează 
Autoritatea cu privire la motivele sale. 

În orice caz, Comisia informează 
Autoritatea, Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la decizia sa, 
explicând motivele. 

Or. en
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Amendamentul 379
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 - paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care în momentul expirării 
termenului, Autoritatea nu a trimis 
standardele modificate, sau a trimis 
standarde care nu sunt modificate într-un 
mod consistent cu modificările propuse de 
Comisie, Comisia poate, în ultimă 
instanță, să adopte standardele cu 
modificările pe care le consideră relevante 
sau respinge standardele.

Or. en

Justificare

Standardele obligatorii prevăzute la articolul 7 nu ar trebui să fie extinse la domeniile care 
intră sub incidența deciziei de supraveghere. Există justificări insuficiente pentru a nu 
desfășura consultații publice referitoare la standardele tehnice. Posibilitatea discreționară 
propusă de Comisia Europeană de a modifica standardele tehnice AES în interesul comunitar 
face neclară distincția dintre „tehnic” și „politic” în acest domeniu. Prin urmare, această 
posibilitate ar trebui să fie limitată pentru a fi folosită numai în ultimă instanță și pentru a 
alinia textul la abordarea generală adoptată de Consiliu.

Amendamentul 380
Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 - paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de o lună de la primirea 
standardelor modificate, Comisia aprobă 
standardele prezentate cu amendamentele 
sugerate de Autoritate sau respinge 
standardele și informează Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la decizia 
sa, explicând motivele sale. 
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Or. en

Justificare

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Amendamentul 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 - paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de o lună de la primirea 
standardelor modificate, Comisia aprobă 
standardele prezentate cu amendamentele 
sugerate de Autoritate sau respinge 
standardele.

Or. en

Justificare

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Amendamentul 382
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 - paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă standardele de 
reglementare sub formă de acte delegate 
în conformitate cu articolele 7a -7d din 
prezentul regulament și aprobă 
standardele de supraveghere sub formă de 
acte de punere în aplicare, în urma unei 
proceduri conforme articolului 291 din 
TFUE.

Or. en

Amendamentul 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 - paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 6 săptămâni, Autoritatea 
modifică proiectele de standarde ținând 
seama în mod corespunzător de 
preocupările exprimate de Comisie.

Or. en

Justificare

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.
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Amendamentul 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 - paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 6 săptămâni, Autoritatea 
modifică proiectele de standarde ținând 
seama în mod corespunzător de 
preocupările exprimate de Comisie.

Or. en

Justificare

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. 

The Commission should implement a technical standard through a scrutiny right validation 
procedure. Therefore, it could oppose a draft technical standard only if it believes that the 
EBA’s decision stands in conflict with community public interests, would not respect the 
principle of proportionality or hamper the integration of the European single market.

Amendamentul 385
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia nu poate schimba conținutul 
standardelor tehnice pregătite de 
Autoritate în lipsa coordonării anterioare 
a Autorității, astfel cum se prevede la 
prezentul articol.

Or. en

Justificare

Standardele obligatorii prevăzute la articolul 7 nu ar trebui să fie extinse la domeniile care 
intră sub incidența deciziei de supraveghere. Există justificări insuficiente pentru a nu
desfășura consultații publice referitoare la standardele tehnice. Posibilitatea discreționară 
propusă de Comisia Europeană de a modifica standardele tehnice AES în interesul comunitar 
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face neclară distincția dintre „tehnic” și „politic” în acest domeniu. Prin urmare, această 
posibilitate ar trebui să fie limitată pentru a fi folosită numai în ultimă instanță și pentru a 
alinia textul la abordarea generală adoptată de Consiliu.

Amendamentul 386
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Standardele se adoptă de Comisie prin 
intermediul regulamentelor sau deciziilor 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

2. Standardele se adoptă de Comisie prin 
intermediul directivelor, regulamentelor 
sau deciziilor publicate în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Acest lucru va permite tuturor măsurilor de nivel 2 să fie adoptate de către AES-uri, 
eliminând necesitatea oricărei măsuri de nivel 2 care nu includ AES-urile.

Amendamentul 387
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin 
intermediul regulamentelor sau deciziilor 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(2) Comisia adoptă actele delegate în
conformitate cu articolele 7a - 7d, menite 
să stabilească standardele menționate la 
alineatul 1. Standardele tehnice sunt 
elaborate ținând cont de principiul 
proporționalității, ca principiu primordial. 
Aceste acte se prezintă sub formă de 
regulamente și decizii și se publică în 
Monitorul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en
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Justificare

Standardele tehnice adoptate în UE nu trebuie să ducă la supraîncărcarea industriei cu 
cerințe de reglementare. Acest lucru este deosebit de important pentru băncile de dimensiuni 
mai mici. Cadrul de reglementare comun trebuie să ia în considerare principiul 
proporționalității. Trebuie clarificat faptul că Comisia adoptă standardele tehnice în temeiul 
competențelor conferite de tratat de a adopta actele delegate (articolul 290 din Tratatul de la 
Lisabona). Este necesară o transparență puternică pe parcursul procesului de aprobare a 
standardelor tehnice.

Amendamentul 388
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin 
intermediul regulamentelor sau deciziilor 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(2) Comisia adoptă actele delegate în 
conformitate cu articolele 7a - 7d, menite 
să stabilească standardele menționate la 
alineatul 1. Standardele tehnice sunt 
elaborate ținând cont de principiul 
proporționalității, ca principiu primordial.
Aceste acte se prezintă sub formă de 
regulamente și decizii și se publică în 
Monitorul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Cadrul de reglementare european nu trebuie să ducă la supraîncărcarea industriei cu cerințe 
de reglementare. Acest lucru este deosebit de important pentru băncile de dimensiuni mai 
mici. Un cadru de reglementare comun trebuie să ia în considerare mai degrabă abordarea 
„același risc – aceleași norme” decât „o dimensiune potrivită tuturor”.
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Amendamentul 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin 
intermediul regulamentelor sau deciziilor 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(2) Comisie adoptă standardele tehnice în 
conformitate cu articolele 7a - 7d. Aceste 
acte se adoptă de Comisie sub forma unor 
regulamente sau decizii.

Or. en

Justificare

Standardele tehnice trebuie să fie considerate ca fiind acte delegate, astfel cum se 
menționează la articolul 29 din TFUE.

Amendamentul 390
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin 
intermediul regulamentelor sau deciziilor 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(2) Odată finalizată procedura 
corespunzătoare, standardele se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu 
titlul standarde UE delegate sau, 
respectiv, standarde UE de punere în 
aplicare.

Or. en
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Amendamentul 391
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a). Cadrul de reglementare unic se 
actualizează periodic și se adaptează noii 
legislații europene.

Or. en

Amendamentul 392
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) n raportul său anual, Autoritatea 
stabilește lista autorităților naționale care 
nu au respectat standardele de 
reglementare și de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 393
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
(1) Delegarea competenței menționate la 
articolul 7 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituția care a început procedura 
internă de luare a deciziei privind 
revocarea delegării de competență va 
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depune eforturi pentru a informa cealaltă 
instituție și Comisia, precizând 
competențele delegate care ar putea face 
obiectul revocării.
(3). Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor menționate în 
respectiva decizie. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Acest lucru este conform noilor proceduri de „comitologie”. Parlamentului nu ar trebui să îi 
revină nicio obligație de a furniza în scris motivele revocării. 

Amendamentul 394
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Exercitarea competențelor delegate

(1) Competența de a adopta standardele 
de reglementare menționate la articolul 7 
este conferită Comisiei pentru o durată 
nedeterminată, cu excepția cazului în care 
în legislația sectorială se prevede altfel. 
(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în funcție de 
condițiile stabilite la articolele 7b și 7c.

Or. en
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Amendamentul 395
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Revocarea competențelor delegate

(1) Delegarea competenței menționate la 
articolul 7 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă revocă 
delegarea de competențe va face eforturi 
să informeze cealaltă instituție și Comisia 
într-un termen rezonabil înaintea 
adoptării unei decizii finale, indicând 
competențele delegate care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum și motivele 
acesteia.
(3). Decizia produce efecte imediat sau de 
la o dată ulterioară, menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere validității 
actelor delegate deja în vigoare. Aceasta 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 396
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții la un act delegat timp 
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de patru luni de la data notificării. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, această perioadă este 
prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea acestei 
perioade, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au prezentat obiecții la actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său.
Înainte de expirarea acelei perioade și în 
cazuri excepționale și în mod 
corespunzător justificate, Parlamentul 
European și Consiliul pot informa 
Comisia că nu intenționează să ridice 
obiecții la un act delegat. În astfel de 
cazuri, actul delegat se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data menționată în 
cuprinsul său.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul au obiecții la un 
act delegat, acesta nu intră în vigoare.

Or. en

Justificare

Acest lucru este conform noilor proceduri de „comitologie”. Parlamentului nu ar trebui să îi 
revină nicio obligație de a furniza în scris motivele revocării. 

Amendamentul 397
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
Obiecții la actele delegate 

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții la un act delegat timp 
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de patru luni de la data notificării. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, această perioadă poate fi 
prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea acestei 
perioade, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au prezentat obiecții la actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. 
Înainte de expirarea acelei perioade și în 
cazuri excepționale și în mod 
corespunzător justificate, Parlamentul 
European și Consiliul pot informa 
Comisia că nu intenționează să ridice 
obiecții la un act delegat. În astfel de 
cazuri, actul delegat se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data menționată în 
cuprinsul său.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul au obiecții la un 
act delegat, acesta nu intră în vigoare. 
Instituția care formulează obiecții la actul 
delegat își expune motivele care au stat la 
baza acestora.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 7d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7d
Neaprobarea sau modificarea proiectului 

de acte delegate
(1) În cazul în care Comisia nu aprobă 
proiectul de acte delegate sau în cazul în 
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care aduce modificări, Comisia 
informează Autoritatea, Parlamentul 
European și Consiliul, explicând 
motivele. 
2. Parlamentul European sau Consiliul 
pot să convoace comisarul responsabil, 
împreună cu președintele Autorității, în 
termen de o lună, la o reuniune ad-hoc a 
comisiei competente în fond a 
Parlamentului European sau a 
Consiliului, în care aceștia să își prezinte 
și să explice punctele de vedere diferite.

Or. en

Justificare

Din motive de coerență cu raportul Skinner.

Amendamentul 399
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și efective în materie de 
supraveghere, și al garantării aplicării 
comune, uniforme și coerente a legislației 
comunitare, Autoritatea emite orientări și 
recomandări adresate autorităților 
competente sau instituțiilor financiare. 

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și efective în materie de 
supraveghere, și al garantării aplicării 
comune, uniforme și coerente a legislației 
comunitare, Autoritatea emite orientări și 
recomandări adresate autorităților 
competente sau instituțiilor financiare. În 
ceea ce privește chestiunile în care 
Autoritatea este împuternicită prin 
legislație să elaboreze standarde tehnice 
în conformitate cu articolul 7 din 
prezentul regulament, aceasta va emite 
orientările și recomandările abia după ce 
standardele au fost adoptate.

Or. en

Justificare

Pare să fie esențială asigurarea faptului că orientările sau recomandările nu se substituie 
standardelor, în cazul în care legislația a prevăzut adoptarea de standarde: este vorba despre 
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o chestiune de certitudine juridică. În plus, în conformitate cu obiectivul major al creării unui 
cadru de reglementare puternic, stimulentul și mandatul legislativ pentru AES-uri pentru a 
propune standardele ar trebui să fie deosebit de puternice.

Amendamentul 400
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și efective în materie de 
supraveghere, și al garantării aplicării 
comune, uniforme și coerente a legislației 
comunitare, Autoritatea emite orientări și 
recomandări adresate autorităților 
competente sau instituțiilor financiare. 

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și efective în materie de 
supraveghere, al prevenirii unei posibile 
„curse până la capăt” a autorităților 
naționale cu privire la relaxarea în mod 
deliberat a standardelor de supraveghere 
în vederea creșterii competitivității 
centrelor lor financiare, precum și al 
garantării aplicării comune, uniforme și 
coerente a legislației comunitare, 
Autoritatea emite orientări și recomandări 
adresate autorităților competente sau 
instituțiilor financiare. 

Or. en

Amendamentul 401
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și efective în materie de 
supraveghere, și al garantării aplicării 
comune, uniforme și coerente a legislației 
comunitare, Autoritatea emite orientări și 
recomandări adresate autorităților 
competente sau instituțiilor financiare. 

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și efective în materie de 
supraveghere, și al garantării aplicării 
comune, uniforme și coerente a legislației 
comunitare, Autoritatea emite orientări și 
recomandări adresate autorităților 
competente sau instituțiilor financiare, 
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ținând cont de natura diferită a băncilor.

Or. en

Amendamentul 402
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea efectuează consultări publice 
deschise cu privire la orientări și 
recomandări și analizează eventualele 
costuri și beneficii aferente. Autoritatea 
solicită, de asemenea, emiterea unui aviz 
sau consultanță din partea Grupului 
părților interesate din domeniul bancar, 
astfel cum se menționează la articolul 22. 
Orientările și recomandările se 
elaborează luând în considerare 
principiul proporționalității, ca principiu 
primordial.

Or. en

Justificare

Ca și în cazul standardelor tehnice, proporționalitatea este stabilită ca fiind un principiu 
major care poate oferi îndrumare în privința elaborării orientărilor și recomandărilor. 
Consultațiile publice deschise ar trebui să fie obligatorii, nu numai în momentul elaborării 
standardelor tehnice, ci și al redactării orientărilor și recomandărilor.

Amendamentul 403
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea efectuează consultări publice 
deschise cu toate părțile interesate și 
analizează eventualele costuri și beneficii 
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aferente, cu excepția cazului în care astfel 
de consultații și analize sunt 
disproporționate față de domeniul de 
aplicare și impactul orientărilor și 
recomandărilor implicate sau în raport cu 
urgența deosebită a problemei. 
Autoritatea solicită, de asemenea, avizul 
sau opinia Grupului părților interesate 
din domeniul bancar menționat la 
articolul 22.

Or. en

Amendamentul 404
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea efectuează consultări publice 
deschise cu privire la orientări și 
recomandări și analizează eventualele 
costuri și beneficii aferente. Autoritatea 
poate solicita, de asemenea, emiterea unui 
aviz sau consultanță din partea Grupului 
părților interesate din domeniul bancar

Or. en

Amendamentul 405
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientările și recomandările se publică pe 
site-ul web al Autorității.

Or. en
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Amendamentul 406
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să facă 
toate eforturile necesare pentru a respecta 
aceste orientări și recomandări. 

Autoritățile competente și instituțiile 
financiare trebuie să facă toate eforturile 
necesare pentru a respecta aceste orientări 
și recomandări. 

Or. en

Amendamentul 407
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de două luni de la emiterea 
unei orientări sau a unei recomandări, 
fiecare autoritate competentă decide dacă 
intenționează să respecte orientarea sau
recomandarea în cauză. În cazul în care 
autoritatea competentă nu aplică 
respectivele orientări sau recomandări, 
aceasta trebuie să informeze Autoritatea 
cu privire la motivele sale. Autoritatea 
poate decide, de la caz la caz, să publice 
aceste motive furnizate de o autoritate 
competentă. 

Or. en



PE439.966v01-00 86/87 AM\809989RO.doc

RO

Amendamentul 408
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul său, Autoritatea informează 
Parlamentul, Consiliul și Comisia cu 
privire la orientările și recomandările 
care sunt emise. Autoritatea poate publica 
numele autorității naționale care nu a 
respectat aceste orientări și recomandări 
și menționează modul în care 
intenționează să garanteze că autoritățile 
competente vor respecta pe viitor 
recomandările și orientările sale.

Or. en

Amendamentul 409
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma emiterii orientării sau 
recomandării, toate entitățile financiare 
prezintă anual un raport, într-un mod clar 
și detaliat, cu privire la modul în care 
acestea respectă orientarea sau 
recomandarea respectivă.

Or. en
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Amendamentul 410
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul său anual, Autoritatea 
menționează numele autorității naționale 
care nu a respectat orientările și 
recomandările sale emise și precizează 
modul în care intenționează să garanteze 
că acestea respectă recomandările și 
orientările sale în viitor; de asemenea, 
acesta va include aceleași informații 
pentru entitățile financiare mai mari.

Or. en

Amendamentul 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când autoritatea competentă nu 
aplică respectivele orientări sau 
recomandări, aceasta trebuie să informeze
Autoritatea cu privire la motivele sale.

Atunci când autoritatea competentă nu 
aplică respectivele orientări sau 
recomandări, aceasta trebuie să transmită 
motivele sale Autorității care le face 
publice.

Or. en

Justificare

Pentru a consolida aplicarea standardelor tehnice, este util să fie întărească principiul 
„respectă sau explică”.


