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Amendamentul 531
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea promovează o reacție 
coordonată, consolidată și integrată la 
nivelul Uniunii Europene, care presupune, 
printre altele:

Or. en

Amendamentul 532
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) luarea tuturor măsurilor 
corespunzătoare în situații de instabilitate 
și criză financiară în vederea asigurării 
unei reacții comune, cât mai rapid și 
într-un mod cât mai automat posibil, a 
autorităților naționale de supraveghere 
relevante;

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) acționarea în calitate de destinatar 
central al raportărilor reglementare 
pentru instituțiile active în mai mult de un 
stat membru. La primirea raportărilor, 
Autoritatea transmite informațiile 
autorităților naționale competente.

Or. en

Justificare

 În multe cazuri, ABE va stabili standarde tehnice pentru a pune în aplicare norme referitoare 
la capital și alte norme (a se vedea Directiva Omnibus). Pentru a se asigura de faptul că 
toate autoritățile de reglementare lucrează pe baza acelorași fapte și că coordonarea pe timp 
de criză este mult mai unitară, ABE ar trebui să devină destinatarul central al raportărilor 
reglementare, evitându-se, în acest fel, și dublarea actuală cauzată de raportarea care se 
efectuează la nivelul statelor membre. 

Amendamentul 534
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) pentru instituțiile active în mai mult 
de un stat membru, Autoritatea devine 
destinatarul central al raportărilor 
reglementare. La primirea raportărilor, 
Autoritatea transmite informațiile 
autorităților naționale competente.

Or. en
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Amendamentul 535
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea monitorizează și evaluează 
evoluțiile pieței în domeniul său de 
competență și, atunci când este necesar, 
informează Autoritatea europeană pentru
asigurări și pensii ocupaționale, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe, 
CERS, Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia cu privire la tendințele 
microprudențiale importante, riscurile 
potențiale și punctele vulnerabile.

(1) Autoritatea monitorizează și evaluează 
evoluțiile pieței în domeniul său de 
competență și, atunci când este necesar, 
informează Autoritatea europeană de 
supraveghere (asigurări și pensii 
ocupaționale), Autoritatea europeană de 
supraveghere (valori mobiliare și piețe), 
CERS, Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia cu privire la tendințele 
microprudențiale importante, riscurile 
potențiale și punctele vulnerabile.

Or. en

Justificare

Pentru a corecta denumirile autorităților.
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Amendamentul 537
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea include în analiza sa o analiză 
economică a piețelor pentru asigurări și 
pensii ocupaționale, precum și o analiză a 
impactului evoluțiilor potențiale de pe 
piață asupra lor. În special, în colaborare 
cu CERS, Autoritatea inițiază și 
coordonează evaluările la nivel comunitar 
ale rezistenței instituțiilor financiare la 
evoluțiile negative ale pieței. În acest scop, 
ea elaborează următoarele elemente, care 
urmează să fie aplicate de autoritățile 
competente:

Or. en

Justificare

Utilizarea analizei economice va permite AES să ia decizii mai informate cu privire la 
impactul acțiunilor sale asupra pieței în general și la impactul evenimentelor de pe piață în 
general asupra acțiunilor sale. Acest lucru este în conformitate cu bunele practici de la 
nivelul statelor membre.

Amendamentul 538
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea include în analiza sa o analiză 
economică a piețelor pentru instituțiile de 
credit, precum și o analiză a impactului
evoluțiilor potențiale de pe piață asupra 
lor. În special, în colaborare cu CERS, 
Autoritatea inițiază și coordonează 
evaluările la nivel comunitar ale rezistenței 
instituțiilor financiare la evoluțiile negative 
ale pieței. În acest scop, ea elaborează 
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următoarele elemente, care urmează să fie 
aplicate de autoritățile competente:

Or. en

Amendamentul 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În special, în colaborare cu CERS, 
Autoritatea inițiază și coordonează 
evaluările la nivel comunitar ale rezistenței 
instituțiilor financiare la evoluțiile negative 
ale pieței, precum și ale amenințărilor pe 
care le prezintă caracteristicile produselor 
financiare și procesele de distribuție. În 
acest scop, ea elaborează următoarele 
elemente, care urmează să fie aplicate de 
autoritățile competente:

Or. en

Justificare

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the
general heading of „adverse market developments”.
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Amendamentul 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 541
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autoritatea garantează o acoperire 
adecvată a evoluțiilor, riscurilor și 
punctelor vulnerabile transsectoriale, 
cooperând îndeaproape cu Autoritatea 
europeană de supraveghere (asigurări și 
pensii ocupaționale) și cu Autoritatea 
europeană de supraveghere (valori 
mobiliare și piețe) prin intermediul 
Autorității europene de supraveghere
(Comitetul comun).
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Or. en

Justificare

Este important să se precizeze că CC joacă un rol-cheie în coordonarea intra-AES.

Amendamentul 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autoritatea garantează o acoperire 
adecvată a evoluțiilor, riscurilor și 
punctelor vulnerabile transsectoriale, 
cooperând îndeaproape cu Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale, cu Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe și cu 
Autoritatea europeană de supraveghere
(Comitetul comun).

Or. en

Justificare

Pentru a include Comitetul comun.

Amendamentul 543
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE439.986v01-00 10/70 AM\810194RO.doc

RO

pentru valori mobiliare și piețe. pentru valori mobiliare și piețe și 
participând în mod activ în cadrul 
CCAES.

Or. en

Amendamentul 544
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 545
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea reprezintă Uniunea 
Europeană în toate forurile internaționale 
având ca subiect reglementarea și 
supravegherea instituțiilor care intră sub 
incidența legislației menționate la 
articolul 1 alineatul (2). Autoritățile 
naționale competente pot continua să 
contribuie la aceste foruri în cazul în care 
ele vizează chestiuni naționale și aspecte 
relevante pentru propriile lor funcții și 
competențe în temeiul legislației 
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europene.

Or. en

Amendamentul 546
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea poate stabili contacte cu 
autoritățile de supraveghere din țări terțe. 
Ea poate încheia acorduri administrative cu 
organizațiile internaționale și cu 
administrațiile din țări terțe. Aceste 
acorduri nu împiedică statele membre și 
autoritățile lor competente să încheie 
acorduri bilaterale sau multilaterale cu 
țări terțe.

Or. en

Justificare

Rolul mai puternic acordat Autorității în ceea ce privește reprezentarea Uniunii Europene în 
forurile internaționale nu ar trebui să aducă atingere dreptului statelor membre și al 
autorităților lor de supraveghere de a continua să încheie acorduri bilaterale sau 
multilaterale cu țări terțe.

Amendamentul 547
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fără a aduce atingere competențelor 
instituțiilor Uniunii Europene și ale 
statelor membre, Autoritatea poate stabili 
contacte și poate încheia acorduri 
administrative cu autoritățile de 
supraveghere, cu organizațiile 
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administrațiile din țări terțe. internaționale și cu administrațiile din țări 
terțe.

Or. en

Amendamentul 548
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Terminologia trebuie aliniată la cea utilizată la articolul 290 din Tratatul de la Lisabona. 
Competențele externe ale noii Autorități europene ar trebui exercitate împreună cu 
competențele externe generale ale UE. 

Amendamentul 549
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul său anual, Autoritatea 
prezintă acordurile administrative și 
deciziile echivalente convenite cu 
organizațiile internaționale sau cu 
administrațiile țărilor terțe.

Or. en
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Amendamentul 550
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul său, Autoritatea poate 
prezenta acordurile administrative și 
deciziile echivalente convenite cu 
organizațiile internaționale sau cu 
administrațiile țărilor terțe.

Or. en

Amendamentul 551
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În ceea ce privește evaluările 
prudențiale ale fuziunilor și achizițiilor 
care intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 2007/44/CE și care, în 
conformitate cu această directivă, 
presupun consultarea între autoritățile 
competente din două sau mai multe state 
membre, Autoritatea poate emite și 
publica, la cererea uneia dintre autoritățile 
competente interesate, un aviz cu privire la 
o evaluare prudențială, dar nu și în 
legătură cu criteriile de la articolul 19a 
alineatul (1) litera (e) din Directiva 
2006/48/CE. Avizul este emis cu 
promptitudine și, în orice caz, înainte de 
sfârșitul perioadei de evaluare în 
conformitate cu Directiva 2007/44/CE. Se 
aplică articolul 20 domeniilor cu privire la 
care Autoritatea poate emite un aviz. 
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Or. en

Justificare

Prin definiție, o fuziune este specifică unei instituții, sensibilă din punct de vedere comercial 
și față de piață și ar trebui să rămână în principal o chestiune de competența autorităților din 
domeniul concurenței de la nivel național și din UE . Capacitatea AES de a emite avize cu 
privire la fuziuni ar trebui să se limiteze la cazurile în care legislația prevede consultarea 
între autoritățile competente.

Amendamentul 552
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În ceea ce privește evaluările 
prudențiale ale fuziunilor și achizițiilor 
care intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 2007/44/CE, Autoritatea devine 
destinatarul central al raportărilor 
reglementare. Autoritatea moderează 
procedura și conduce autoritățile 
naționale implicate în procedură pentru a 
asigura un proces eficient. Ea poate emite 
și publica, din proprie inițiativă sau la 
cererea oricărei autorități competente, un 
aviz cu privire la o evaluare prudențială 
care trebuie efectuată de orice autoritate a 
unui stat membru. Se aplică articolul 20. 

Or. en

Amendamentul 553
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește evaluările 
prudențiale ale fuziunilor și achizițiilor 
care intră în domeniul de aplicare al 

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

Directivei 2007/44/CE, Autoritatea, din 
proprie inițiativă sau la cererea oricărei 
autorități competente, poate monitoriza 
evaluările și furniza orientări pentru a 
eficientiza și asigura condiții 
concurențiale echitabile și poate emite și 
publica un aviz cu privire la o evaluare 
prudențială care trebuie efectuată de orice 
autoritate a unui stat membru. Se aplică 
articolul 20. 

Or. en

Amendamentul 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe baza orientărilor comune, 
Autoritatea poate efectua modificarea 
procedurii de control în temeiul Directivei 
2007/44/CE. La primirea notificării, 
Autoritatea își coordonează activitatea cu 
autoritățile naționale relevante.

Or. en

Justificare

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned („one stop model”).
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Amendamentul 555
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe baza orientărilor comune, 
Autoritatea poate efectua modificarea 
procedurii de control în temeiul Directivei 
2007/44/CE. La primirea notificării, 
Autoritatea își coordonează activitatea cu 
autoritățile naționale relevante.

Or. en

Amendamentul 556
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) La cererea Autorității, autoritățile 
competente ale statelor membre pun la 
dispoziția Autorității toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea mandatului 
conferit acesteia prin prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Solicitările Autorității trebuie să se bazeze pe canalele existente pentru a colecta informațiile. 
Acolo unde este cazul, ar trebui utilizate formate de raportare comune și statistici existente.
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Amendamentul 557
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) La cererea Autorității, autoritățile 
competente ale statelor membre pun la 
dispoziția Autorității toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea mandatului 
conferit acesteia prin prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 558
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 559
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) La cererea Autorității, autoritățile 
competente ale statelor membre pun la 
dispoziția Autorității toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea mandatului 
conferit acesteia prin prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 560
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) La cererea Autorității, autoritățile de 
supraveghere competente și băncile 
naționale centrale ale statelor membre pun
la dispoziția Autorității toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea mandatului 
conferit acesteia prin prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Nu este clar ce înseamnă „alte autorități publice”. 

Amendamentul 561
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

informațiile să-i fie transmise la intervale 
regulate, cu condiția ca autoritatea 
competentă să dețină aceste informații.
Atunci când autoritățile competente nu 
colectează astfel de informații, Autoritatea 
ar trebui să stabilească dispoziții 
aplicabile în acest caz, aducând 
modificări cerințelor de raportare 
relevante în temeiul standardelor tehnice 
prevăzute la articolul 7.

Or. en

Amendamentul 562
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca 
informațiile să-i fie transmise la intervale 
regulate. În principal, solicitările 
Autorității trebuie să se bazeze pe canalele 
existente pentru a colecta informațiile. 
Acolo unde este cazul, trebuie utilizate 
formate de raportare comune.

Or. en

Justificare

Solicitările Autorității trebuie să se bazeze pe canalele existente pentru a colecta informațiile. 
Acolo unde este cazul, ar trebui utilizate formate de raportare comune și statistici existente.
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Amendamentul 563
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca 
informațiile să-i fie transmise la intervale 
regulate. În principal, solicitările 
Autorității trebuie să se bazeze pe canalele 
existente pentru a colecta informațiile. 
Acolo unde este cazul, trebuie utilizate 
formate de raportare comune.

Or. en

Amendamentul 564
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca 
informațiile să-i fie transmise la intervale 
regulate. Solicitările utilizează, acolo unde 
este posibil, formate de raportare comune.

Or. en

Amendamentul 565
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a solicita informații în 
conformitate cu prezentul articol, 
Autoritatea ia mai întâi în considerare 
statisticile existente produse, diseminate și 
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dezvoltate de Sistemul Statistic European 
și de Sistemul European al Băncilor 
Centrale.

Or. en

Justificare

Solicitările Autorității trebuie să se bazeze pe canalele existente pentru a colecta informațiile. 
Acolo unde este cazul, ar trebui utilizate formate de raportare comune și statistici existente.

Amendamentul 566
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a solicita informații în 
conformitate cu prezentul articol, 
Autoritatea ia mai întâi în considerare 
statisticile existente produse, diseminate și 
dezvoltate de Sistemul Statistic European 
și de Sistemul European al Băncilor 
Centrale.

Or. en

Amendamentul 567
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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la astfel de cereri.

Or. en

Amendamentul 568
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atunci când, în măsura în care poate 
exista un risc susținut și major de 
dislocare a pieței, susținut de date 
verificabile în mod obiectiv, care ar putea 
viza în mod rezonabil o instituție 
specifică, informațiile nu sunt disponibile 
sau nu sunt transmise în timp util de către 
autoritățile competente sau de alte 
autorități publice ale statelor membre, 
Autoritatea poate adresa direct instituțiilor 
financiare implicate și altor părți o cerere 
motivată. Fără a aduce atingere 
eventualelor căi de atac legale de care 
poate dispune, instituția financiară 
respectivă are dreptul să exprime un 
punct de vedere privind valoarea 
solicitării efectuate de Autoritate. Ea 
informează autoritățile competente în 
cauză cu privire la astfel de cereri.

Or. en

Justificare

Capacitatea AES de a solicita informații direct instituțiilor individuale ar trebui utilizată 
numai în ultimă instanță și, prin urmare, propunerea inițială ar trebui modificată astfel încât 
acest lucru să fie posibil în situații de urgență clar definite. În mod evident, este necesară 
ameliorarea schimbului de informații pentru o mai bună înțelegere a riscului sistemic. Cu 
toate acestea, este important să nu se submineze percepția pieței prin posibila publicare a 
unor date sensibile și confidențiale care ar putea împiedica buna funcționare a piețelor 
financiare.
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Amendamentul 569
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atunci când informațiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autoritățile competente, 
Autoritatea poate adresa o cerere
justificată în mod corespunzător și 
motivată direct altor autorități de 
supraveghere, Ministerului Finanțelor, în 
cazul în care acesta deține informații 
prudențiale, băncii centrale sau 
institutului de statistică din statul membru 
în cauză. Ea informează autoritățile 
competente în cauză cu privire la astfel de
cereri.

Or. en

Amendamentul 570
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atunci când informațiile nu sunt 
disponibile sau nu sunt transmise în timp 
util de către autoritățile competente sau de 
alte autorități publice ale statelor membre, 
Autoritatea poate adresa o cerere motivată
direct instituțiilor financiare implicate, cu 
condiția ca costurile suportate de 
Autoritate în legătură cu furnizarea
acestor informații să fie proporționale cu 
natura informațiilor. Ea informează 
autoritățile competente în cauză cu privire 
la astfel de cereri.

Or. en
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Amendamentul 571
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 572
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La cererea Autorității, autoritățile 
competente și alte autorități publice ale 
statelor membre sprijină Autoritatea în 
procesul de colectare a acestor informații. 
Cu toate acestea, atunci când informațiile 
relevante au fost solicitate de CERS, 
autoritatea națională competentă trebuie 
să-și dea acordul înainte ca Autoritatea să 
înainteze informațiile către CERS. 
Autoritatea și autoritățile naționale 
competente țin seama pe deplin de 
acordurile existente încheiate cu 
autoritățile de supraveghere din țările 
terțe.

Or. en

Justificare

Capacitatea AES de a solicita informații direct instituțiilor individuale ar trebui utilizată 
numai în ultimă instanță și, prin urmare, propunerea inițială ar trebui modificată astfel încât 
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acest lucru să fie posibil în situații de urgență clar definite. În mod evident, este necesară 
ameliorarea schimbului de informații pentru o mai bună înțelegere a riscului sistemic. Cu 
toate acestea, este important să nu se submineze percepția pieței prin posibila publicare a 
unor date sensibile și confidențiale care ar putea împiedica buna funcționare a piețelor 
financiare.

Amendamentul 573
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 574
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La cererea Autorității, autoritățile 
competente sprijină Autoritatea în procesul 
de colectare a acestor informații.

Or. en
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Amendamentul 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La cererea unei autorități naționale 
de supraveghere dintr-un stat membru, 
Autoritatea poate furniza orice informație 
care ar fi necesară pentru a permite 
autorității naționale să-și îndeplinească 
sarcinile, cu condiția ca autoritatea 
națională în cauză să dispună de 
mecanisme adecvate de asigurare a 
confidențialității.

Or. en

Justificare

Adaptarea unui amendament propus de dl Skinner, care consolidează coordonarea.

Amendamentul 576
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La cererea unei autorități naționale 
de supraveghere dintr-un stat membru, 
Autoritatea furnizează orice informație 
care ar fi necesară pentru a permite 
autorității naționale să-și îndeplinească 
sarcinile, cu condiția ca autoritatea 
națională în cauză să dispună de 
mecanisme adecvate de asigurare a 
confidențialității.

Or. en
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Justificare

Fluxul de informații dintre autoritatea națională și AES ar trebui să fie bidirecțional, 
autoritatea națională putând să solicite informații de la AES.

Amendamentul 577
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La cererea unei autorități naționale 
de supraveghere dintr-un stat membru, 
Autoritatea furnizează orice informație 
care ar fi necesară pentru a permite 
autorității naționale să-și îndeplinească 
sarcinile, cu condiția ca autoritatea 
națională în cauză să dispună de 
mecanisme adecvate de asigurare a 
confidențialității.

Or. en

Amendamentul 578
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La cererea unei autorități naționale 
de supraveghere dintr-un stat membru, 
Autoritatea furnizează orice informație 
care ar fi necesară pentru a permite 
autorității naționale să-și îndeplinească 
sarcinile, cu condiția ca autoritatea 
națională în cauză să dispună de 
mecanisme adecvate de asigurare a 
confidențialității. 

Or. en
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Justificare

Autoritățile naționale de supraveghere ar trebui să aibă acces la informațiile colectate de
AES pentru a îmbunătăți cooperarea și calitatea supravegherii. Prin urmare, ele ar trebui să 
poată solicita date de la AES cu condiția să dispună de mecanisme de bună calitate pentru 
asigurarea confidențialității .

Amendamentul 579
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) pentru instituțiile care operează în 
mai mult de un stat membru, Autoritatea 
devine destinatarul central al raportărilor 
reglementare. La primirea raportărilor, 
Autoritatea transmite informațiile 
autorităților naționale competente.

Or. en

Amendamentul 580
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea bancară europeană 
cooperează cu CERS.

(1) Autoritatea bancară europeană 
cooperează îndeaproape cu CERS.

Or. en
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Amendamentul 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În scopul consultării părților interesate 
în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile Autorității, se înființează un Grup 
al părților interesate din domeniul bancar. 
Grupul părților interesate este consultat 
cu privire la toate deciziile și acțiunile 
relevante ale Autorității. În cazul în care 
consultarea imediată de urgență este 
imposibilă, Grupul părților interesate 
trebuie să fie informat cu privire la decizie 
cât mai repede posibil.

Or. en

Amendamentul 582
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În vederea facilitării consultării părților 
interesate în domenii care sunt relevante 
pentru sarcinile Autorității, se înființează 
un Grup al părților interesate din domeniul 
bancar.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că Grupul părților interesate nu este singurul grup cu care 
Autoritatea ar trebui să se consulte.
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Amendamentul 583
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile de credit și de investiții din 
Uniune, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare și reprezentanții întreprinderilor 
comerciale. Sunt reprezentate instituții 
financiare și întreprinderi de diferite 
tipuri și dimensiuni. Cel puțin cinci dintre 
membri sunt membri independenți de 
prim-plan ai comunității academice. 
Numărul membrilor care reprezintă 
participanții la piață nu depășește 10 
persoane. Cel mult 10 membri reprezintă 
instituțiile financiare mai mari.

Or. en

Amendamentul 584
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile de credit și de investiții din 
Uniune, utilizatorii serviciilor bancare, 
inclusiv reprezentanți ai IMM-urilor. Cel 
puțin cinci dintre membri sunt membri 
independenți de prim-plan ai comunității 
academice. Numărul membrilor care 
reprezintă utilizatorii serviciilor bancare, 
inclusiv organizațiile IMM-urilor, nu 
depășește 10 persoane. Cel puțin 10 
membri reprezintă instituțiile de credit și 
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de investiții din Uniune.

Or. en

Amendamentul 585
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri. Cel 
mult 15 dintre membri reprezintă 
instituțiile de credit și de investiții din 
Uniune. Cel puțin cinci dintre membri 
reprezintă IMM-urile, angajații (cum ar fi 
sindicatele) și consumatorii și utilizatorii 
serviciilor bancare. Cel puțin cinci dintre 
membri sunt membri independenți de 
prim-plan ai comunității academice.

Or. en

Justificare

Trebuie să se garanteze faptul că industria este reprezentată în mod adecvat, având în vedere 
natura complexă și specifică industriei a unora dintre opiniile pe care Grupul părților 
interesate va trebui să le ofere. Cu toate acestea, industria nu ar trebui să reprezinte mai mult 
de jumătate dintre membri, iar membrii comunității academice ar trebui să fie și ei 
reprezentați pentru a oferi o expertiză suplimentară imparțială.

Amendamentul 586
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând instituțiile comunitare de 
credit și de investiții, angajații acestora, 
precum și consumatorii și utilizatorii 
serviciilor bancare. Grupul părților 
interesate din domeniul bancar este 
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compus din cel puțin 10 reprezentanți ai 
consumatorilor și utilizatorilor, cum ar fi 
IMM-urile, din cinci reprezentanți ai 
angajaților, cinci membri independenți de 
prim-plan ai comunității academice și din 
cel mult 10 reprezentanți ai organizațiilor 
instituțiilor supravegheate.

Or. en

Amendamentul 587
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile de credit și de investiții din 
Uniune și reprezentanți ai IMM-urilor.
Cel puțin cinci dintre membri sunt 
membri independenți de prim-plan ai 
comunității academice.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește chestiunile extrem de complexe legate de ABE, componența Grupului 
părților interesate din domeniul bancar nu pare adecvată în ceea ce privește integrarea 
angajaților, a consumatorilor și a altor utilizatori cu amănuntul ai serviciilor bancare. În 
plus, enumerarea angajaților, a consumatorilor și a utilizatorilor serviciilor bancare este 
redundantă. Reprezentarea IMM-urilor în calitate de utilizatori este suficientă.

Amendamentul 588
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
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instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare și reprezentanți ai IMM-urilor.
Cel puțin cinci dintre membri sunt 
membri independenți de prim-plan ai 
comunității academice.

Or. en

Justificare

Ar trebui să asigurăm reprezentarea adecvată a comunității academice. Dincolo de aceasta, 
nu există niciun motiv să se dicteze în mod artificial alcătuirea Grupului părților interesate 
din domeniul bancar.

Amendamentul 589
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare și reprezentanți ai IMM-urilor.
Numărul membrilor care reprezintă 
participanții la piață nu depășește 10 
persoane. Cel puțin 10 membri sunt aleși 
de organizațiile IMM-urilor. Cel puțin trei
membri reprezintă băncile mici. Cel puțin 
trei membri reprezintă băncile 
cooperative.

Or. en
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Amendamentul 590
Thijs Berman

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, reprezentanții sindicatelor, 
reprezentanții organizațiilor de 
consumatori, precum și utilizatorii 
serviciilor bancare și reprezentanții 
IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Sindicatele și organizațiile de consumatori sunt reprezentanți organizați ai angajaților și 
consumatorilor. Datorită cunoașterii lor profunde a activităților transsectoriale, aceste 
structuri sunt cele mai în măsură să protejeze interesele angajaților și ale consumatorilor în 
cadrul Grupului părților interesate.

Amendamentul 591
Marta Andreasen

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, IMM-urile, comunitatea 
academică, reprezentanții organizațiilor 
de angajați, precum și consumatorii și 
utilizatorii serviciilor bancare.

Or. en
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Justificare

Grupul părților interesate ar trebui să fie cât mai reprezentativ pentru toate grupurile
relevante.

Amendamentul 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 
consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare. Nicio parte interesată din cadrul 
acestui grup nu deține o poziție mai 
puternică decât celelalte.

Or. en

Justificare

Ar trebui asigurată o funcționare adecvată și corectă a Grupului părților interesate în toate 
privințele. Ar trebui clarificat conceptul de „proporție echilibrată”. Trebuie asigurată o 
consultare continuă a Grupului părților interesate, lucru imposibil de realizat cu numai două 
reuniuni pe an. 

Amendamentul 593
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile comunitare de credit și de 
investiții, angajații acestora, precum și 

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporții echilibrate 
instituțiile de credit și de investiții din UE, 
angajații acestora, precum și consumatorii 
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consumatorii și utilizatorii serviciilor 
bancare.

și utilizatorii serviciilor bancare.

Or. en

Justificare

Terminologia trebuie aliniată la cea utilizată în Tratatul de la Lisabona. Instituționalizarea 
dialogului cu industria prin intermediul Grupului părților interesate din domeniul bancar va 
susține o bună reglementare în UE. Alcătuirea Grupului părților interesate din domeniul 
bancar ar trebui să asigure o reprezentare corectă a industriei bancare (cel puțin 20 de 
membri care reprezintă instituțiile financiare), reflectând astfel și structura sa pluralistă.

Amendamentul 594
Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul poate institui grupuri de lucru 
privind chestiuni tehnice, în care pot fi 
numiți și alți experți pentru a garanta 
disponibilitatea expertizei tehnice
necesare.

Or. en

Amendamentul 595
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul 
bancar se reunește cel puțin de două ori pe 
an.

Grupul părților interesate din domeniul 
bancar se reunește cel puțin de patru ori pe 
an.

Or. en
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Amendamentul 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul 
bancar se reunește cel puțin de două ori pe 
an.

Grupul părților interesate din domeniul 
bancar se reunește cel puțin de patru ori pe 
an.

Or. en

Justificare

Ar trebui asigurată o funcționare adecvată și corectă a Grupului părților interesate în toate 
privințele. Ar trebui clarificat conceptul de „proporție echilibrată”. Trebuie asigurată o 
consultare continuă a Grupului părților interesate, lucru imposibil de realizat cu numai două 
reuniuni pe an. 

Amendamentul 597
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 598
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părților interesate 
din domeniul bancar.

Autoritatea garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părților interesate 
din domeniul bancar și rambursarea 
corespunzătoare a cheltuielilor de 
călătorie și subzistență, precum și o 
indemnizație pentru participarea la 
activități pentru acei membri pe care lipsa 
rambursării i-ar împiedica să participe.
Bugetul european ar trebui, de asemenea, 
să ofere o finanțare corespunzătoare a 
unui centru de expertiză în cadrul căruia
experții în reglementarea și 
supravegherea serviciilor financiare pot 
oferi consiliere tehnică exclusiv 
investitorilor de pe partea de cumpărare, 
IMM-urilor și organizațiilor de 
consumatori pentru a susține contribuția 
acestora la grupurile consultative ale 
părților interesate.

Or. en

Amendamentul 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se instituie o compensare financiară 
corespunzătoare a membrilor Grupului 
părților interesate care reprezintă 
organizațiile non-profit.

Or. en
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Amendamentul 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se instituie o compensare financiară 
corespunzătoare a membrilor Grupului 
părților interesate care reprezintă 
organizațiile non-profit.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 601
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se alocă un buget membrilor Grupului 
părților interesate din domeniul bancar 
care reprezintă organizațiile non-profit. 
Acest buget este adoptat de consiliul de 
supraveghere și este suficient pentru a 
acoperi cheltuielile aferente organizării și 
participării la reuniunile pregătitoare, 
precum și externalizării cercetării și 
consultanței.

Or. en
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Justificare

Trebuie să se garanteze faptul că Grupul părților interesate va funcționa în așa fel încât toate 
părțile interesate care fac parte din grup să beneficieze de aceleași posibilități și condiții de a 
contribui la activități. Aceasta înseamnă că reprezentanții părților interesate nu trebuie să fie 
obligați să se bazeze pe resurse provenite de la organizațiile pe care le reprezintă, întrucât 
acest lucru va da naștere unor dezechilibre puternice în ceea ce privește cantitatea și 
calitatea activității pe care diverșii reprezentați o pot efectua cu adevărat. Acest lucru se 
aplică reprezentanților angajaților din sector, ai consumatorilor, ai IMM-urilor și altora.

Amendamentul 602
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 603
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii pot avea două mandate 
succesive. 

eliminat

Or. en
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Amendamentul 604
Thijs Berman

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea pune la dispoziția 
Grupului părților interesate toate 
informațiile necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale consultative.

Or. en

Justificare

Grupul părților interesate depinde în întregime de Autoritate în ceea ce privește informațiile 
de care dispune. Atunci când solicită o consultare, Autoritatea ar trebui să faciliteze accesul 
Grupului părților interesate la informațiile relevante.

Amendamentul 605
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar poate transmite Autorității avize și 
opinii pentru orice subiect legat de 
atribuțiile Autorității, inclusiv în ceea ce 
privește obținerea unor poziții comune cu 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(asigurări și pensii ocupaționale) și cu 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(valori mobiliare și piețe), așa cum se 
prevede la articolul 42, având în vedere în 
special sarcinile prevăzute la articolele 7 
și 8.

Or. en

Justificare

Grupul părților interesate ar trebui, de asemenea, să poată contribui în mod adecvat la 
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procesul decizional în ceea ce privește conglomeratele financiare, în cazul în care 
conglomeratul respectiv include o activitate bancară, și la orice altă sarcină întreprinsă de 
AES, cu toate că prioritatea sa trebuie să rămână în principal articolele 7 și 8.

Amendamentul 606
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar poate transmite Autorității avize și 
opinii pentru orice subiect legat de 
atribuțiile Autorității, acordând o atenție 
deosebită sarcinilor specificate la 
articolele 7 și 8.

Or. en

Amendamentul 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar poate transmite Autorității avize și 
opinii pentru orice subiect legat de 
atribuțiile Autorității, acordând o atenție 
deosebită sarcinilor specificate la 
articolele 7 și 8.

Or. en

Justificare

Coerență cu raportul Skinner.
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Amendamentul 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar poate transmite Autorității avize și 
opinii pentru orice subiect legat de 
atribuțiile Autorității, specificate la 
articolele 7-19.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 609
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar poate transmite Autorității avize și 
opinii pentru orice subiect legat de 
atribuțiile Autorității, specificate la 
articolele 7, 8, 9 și 10.

Or. en
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Amendamentul 610
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul 
bancar ia decizii cu privire la chestiunile 
relevante pentru consultare și are, de 
asemenea, posibilitatea de a influența 
ordinea de zi a reuniunilor. Toți 
reprezentanții din grup au ocazia de a-și 
aduce contribuția. Decizia finală cu 
privire la punctele propuse de pe ordinea 
de zi sunt luate de Grupul părților 
interesate din domeniul bancar, fiecare 
subgrup al părților interesate având 
dreptul să introducă pe ordinea de zi 
punctul propus de el. Fiecare subgrup al 
părților interesate poate prezenta 
Autorității opiniile și recomandările 
proprii, care nu sunt neapărat opiniile 
majorității membrilor din Grupul părților 
interesate.

Or. en

Justificare

Având în vederea alcătuirea sa, Grupul părților interesate va avea diverse interese și opinii. 
Consumatorilor și altor utilizatori ar trebui să li se permită să-și prezinte opiniile, care nu 
sunt neapărat opiniile majorității membrilor din Grupul părților interesate. Dacă părților 
interesate nu li se acordă acest drept, apare riscul paralizării activității grupului.

Amendamentul 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate ia decizii cu 
privire la chestiunile relevante pentru 
consultare, precum și la ordinea de zi a 
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reuniunilor.

Or. en

Amendamentul 612
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar își adoptă propriul regulament de 
procedură.

(6) Grupul părților interesate din domeniul 
bancar își adoptă propriul regulament de 
procedură după obținerea acordului unei 
majorități de două treimi a membrilor.

Or. en

Justificare

Având în vederea posibilitatea apariției unor divergențe de opinie semnificative în cadrul
Grupului părților interesate, este important să fie stabilite de la bun început reguli solide de 
procedură. Acest lucru se realizează cel mai bine prin adoptarea regulilor respective de către 
cel puțin două treimi dintre membri. Se evită astfel și posibilitatea ca reprezentanții unui grup 
de părți interesate să domine procesul decizional.

Amendamentul 613
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea se asigură că sistemul 
bancar își internalizează costurile, 
urmând un model ciclic, și că nicio 
decizie adoptată în temeiul articolului 10 
sau 11 nu afectează în niciun fel în mod 
direct responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre. 

Or. en
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Amendamentul 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să dispună de competențe executorii cu privire la „soluționarea litigiilor 
dintre autoritățile naționale de supraveghere” și la „deciziile urgente”. Clauzele de 
salvgardare aflate la dispoziția statelor membre împotriva deciziilor luate de Autoritate ar 
trebui să fie limitate și să respecte, în general, principiul „aplică sau explică”. Clauzele de 
salvgardare nu ar trebui să devină o posibilă metodă de eludare a obligațiilor.
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Amendamentul 616
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 617
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 6 alineatul 
(3), articolului 10 sau 11 nu afectează în 
niciun fel responsabilitățile fiscale ale 
statelor membre (altele decât sumele de 
minimis). 

Or. en

Justificare

Dacă articolul 6 alineatul (3) urmează să fie menținut în text, acesta ar trebui să facă obiectul 
acelorași garanții ca articolele 10 și 11. Deciziile de supraveghere luate de UE în legătură cu 
unele entități UE ar putea avea, în mod clar, și un impact fiscal.
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Amendamentul 618
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 6 
alineatul (3), articolului 10 sau 11 nu 
afectează în niciun fel responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre. 

Or. en

Justificare

Dacă articolul 6 alineatul (3) urmează să fie menținut în text, acesta ar trebui să facă obiectul 
acelorași garanții ca articolele 10 și 11. Deciziile de supraveghere luate de UE în legătură cu 
unele entități UE ar putea avea, în mod clar, și un impact fiscal.

Amendamentul 619
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10, 11 sau 
12a nu afectează în niciun fel 
responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre. 

Or. en

Justificare

Dacă articolul 12a este acceptat de Parlament, ar trebui să fie inclus, de asemenea, în 
dispozițiile clauzei de salvgardare.
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Amendamentul 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Responsabilitatea fiscală a statului nu poate fi afectată în nicio situație de activitatea ABE. 
Scopul textului adăugat propus este să consolideze acest principiu. Prin includerea acestei 
clauze în decizia ABE, Autoritatea analizează de fiecare dată dacă hotărârea sa nu afectează 
responsabilitatea fiscală a statului membru.

Amendamentul 621
Marta Andreasen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acțiunile Autorității nu ar trebui să compromită independența fiscală a statelor membre.
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Amendamentul 622
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 623
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 624
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 625
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

În notificarea sa, statul membru trebuie să justifice și să demonstreze în mod clar din ce 
cauză și în ce fel decizia respectivă îi afectează responsabilitățile fiscale.
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Amendamentul 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să dispună de competențe executorii cu privire la „soluționarea 
litigiilor dintre autoritățile naționale de supraveghere” și la „deciziile urgente”. Clauzele de 
salvgardare aflate la dispoziția statelor membre împotriva deciziilor luate de Autoritate ar 
trebui să fie limitate și să respecte, în general, principiul „aplică sau explică”. Clauzele de 
salvgardare nu ar trebui să devină o posibilă metodă de eludare a obligațiilor.

Amendamentul 627
Marta Andreasen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statele membre sunt competente să decidă asupra propriilor responsabilități fiscale.
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Amendamentul 628
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, decizia Autorității se 
suspendă.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 629
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă se menține articolul 23 ținând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar 
trebui să se aplice doar deciziilor luate în situații de urgență, adică în situațiile prevăzute la 
articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenții a statelor membre din bani publici. 
Articolul 11 nu ar trebui să fie vizat, deoarece medierea ar trebui să se aplice numai în 
condiții normale, pentru supravegherea în curs.
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Amendamentul 630
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul ia o decizie cu privire la 
menținerea sau revocarea deciziei 
Autorității cu majoritatea calificată a 
membrilor săi, fără să ia în considerare 
votul membrului Consiliului care 
reprezintă statul membru în cauză, cel 
târziu la de două luni după ce Autoritatea 
a informat statul membru în cauză, după 
cum se prevede la al patrulea paragraf. O 
majoritate calificată înseamnă cel puțin 
55% din membrii Consiliului, cu excepția 
statului membru în cauză, reprezentând 
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cel puțin paisprezece state membre și cel 
puțin 65% din populația Uniunii, cu 
excepția populației statului membru în 
cauză.

Or. en

Justificare

Membrul care face apel la Consiliu invocând clauza de salvgardare nu ar trebui să ia parte 
la luarea deciziei finale.

Amendamentul 632
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul ia o decizie, cu 
majoritatea voturilor exprimate, în cadrul 
uneia dintre reuniunile sale, cel târziu la  
două luni după ce Autoritatea a informat
statul membru în cauză, după cum se 
prevede la paragraful anterior, cu privire 
la menținerea sau revocarea deciziei 
Autorității.

Or. en

Amendamentul 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Obiectivul principal al acestui amendament este să elimine incertitudinea din toate acele 
cazuri în care Consiliul nu ia o decizie în termenul dat de două luni. Lipsa activității în ceea 
ce privește un aspect atât de important cum este responsabilitatea fiscală a unui stat membru 
nu poate conduce la consecințe negative pentru statul membru respectiv. Din acest motiv, se 
propune ca decizia contestată a Autorității să fie considerată anulată după expirarea
perioadei de două luni în care Consiliul ar fi trebuit să emită o decizie. 

Amendamentul 634
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 635
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

Obiectivul principal al acestui amendament este să elimine incertitudinea din toate acele 
cazuri în care Consiliul nu ia o decizie în termenul dat de două luni. Lipsa activității în ceea 
ce privește un aspect atât de important cum este responsabilitatea fiscală a unui stat membru 
nu poate conduce la consecințe negative pentru statul membru respectiv. Din acest motiv, se 
propune ca decizia contestată a Autorității să fie considerată anulată după expirarea 
perioadei de două luni în care Consiliul ar fi trebuit să emită o decizie.

Amendamentul 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care Consiliul decide să mențină 
decizia autorității, suspendarea respectivei 
decizii trebuie să înceteze imediat. 

Or. en

Justificare

Obiectivul principal al acestui amendament este să elimine incertitudinea din toate acele 
cazuri în care Consiliul nu ia o decizie în termenul dat de două luni. Lipsa activității în ceea 
ce privește un aspect atât de important cum este responsabilitatea fiscală a unui stat membru 
nu poate conduce la consecințe negative pentru statul membru respectiv. Din acest motiv, se 
propune ca decizia contestată a Autorității să fie considerată anulată după expirarea 
perioadei de două luni în care Consiliul ar fi trebuit să emită o decizie. 

Amendamentul 637
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

decizia autorității sau dacă nu ia o decizie 
în termen de două luni, suspendarea 
respectivei decizii se revocă imediat. 

Or. en

Amendamentul 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Consiliul nu ia o decizie în 
termen de două luni, decizia nu mai 
produce efecte.

Or. en

Justificare

Obiectivul principal al acestui amendament este să elimine incertitudinea din toate acele 
cazuri în care Consiliul nu ia o decizie în termenul dat de două luni. Lipsa activității în ceea 
ce privește un aspect atât de important cum este responsabilitatea fiscală a unui stat membru 
nu poate conduce la consecințe negative pentru statul membru respectiv. Din acest motiv, se 
propune ca decizia contestată a Autorității să fie considerată anulată după expirarea 
perioadei de două luni în care Consiliul ar fi trebuit să emită o decizie. 

Amendamentul 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

privire la faptul că decizia nu va fi 
implementată de autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera dezbateri 
considerabile de interpretare. Prin fixarea unor termene mai stricte, descurajăm orice 
posibilă utilizare neadecvată a clauzei de salvgardare. Termenele au o relevanță deosebită în 
cadrul procedurii pentru stabilirea existenței efectelor potențiale asupra responsabilității 
fiscale a statelor membre în situațiile de urgență. În cele din urmă, amendamentele propuse 
vizează asigurarea consecvenței proiectului de regulament cu Tratatul de la Lisabona, care a 
intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

Amendamentul 640
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de cinci zile lucrătoare, Consiliul 
decide dacă decizia Autorității se menține 
sau se revocă, cu majoritatea calificată a 
membrilor săi, după cum se prevede la
articolul 16 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și la articolul 3 din Protocolul 
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nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii 
anexat la Tratatul privind Uniunea 
Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera dezbateri 
considerabile de interpretare. Prin fixarea unor termene mai stricte, descurajăm orice
posibilă utilizare neadecvată a clauzei de salvgardare. Termenele au o relevanță deosebită în 
cadrul procedurii pentru stabilirea existenței efectelor potențiale asupra responsabilității 
fiscale a statelor membre în situațiile de urgență. În cele din urmă, amendamentele propuse 
vizează asigurarea consecvenței proiectului de regulament cu Tratatul de la Lisabona, care a 
intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

Amendamentul 642
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Natura excesivă a acestei clauze impune limitarea aplicării sale la un mecanism de tipul 
„aplică sau explică”, în special în ceea ce privește independența AES.
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Amendamentul 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide cu majoritate calificată, după cum
se prevede la alineatul (2) al cincilea 
paragraf, dacă decizia Autorității se 
menține sau se revocă.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul 22 la articolul 23 alineatul (2) al cincilea paragraf.

Amendamentul 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski,, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Natura deciziilor luate în temeiul articolului 10 alineatul (2) este foarte specială, deoarece 
acestea vor fi emise în „situație de criză”. Din acest motiv, având în vedere circumstanțele și 
caracterul profesional al deciziei ABE, se justifică introducerea unei norme mai stricte 
privind revocarea acestei decizii. Reamintim, de asemenea, că aceste decizii vor putea fi 
emise numai după ce va fi stabilită „existența unei situații de urgență”. 
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Amendamentul 645
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide cu majoritate calificată, după cum 
se prevede la articolul 205 din tratat, dacă 
decizia Autorității se menține.

Or. en

Amendamentul 646
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Natura excesivă a acestei clauze impune limitarea aplicării sale la un mecanism de tipul 
„aplică sau explică”, în special în ceea ce privește independența AES.

Amendamentul 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

termen de cinci zile lucrătoare, se 
consideră că se menține decizia Autorității.

Or. en

Justificare

Conceptul vag de responsabilitate fiscală a statelor membre ar putea genera dezbateri 
considerabile de interpretare. Prin fixarea unor termene mai stricte, descurajăm orice 
posibilă utilizare neadecvată a clauzei de salvgardare. Termenele au o relevanță deosebită în 
cadrul procedurii pentru stabilirea existenței efectelor potențiale asupra responsabilității 
fiscale a statelor membre în situațiile de urgență. În cele din urmă, amendamentele propuse 
vizează asigurarea consecvenței proiectului de regulament cu Tratatul de la Lisabona, care a 
intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

Amendamentul 648
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 649
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 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (6), articolul 10 
alineatele (2) și (3) și articolul 11 
alineatele (3) și (4), Autoritatea 
informează destinatarul cu privire la 
intenția sa de a adopta o decizie, fixând un 
termen limită în care destinatarul își poate 

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

urgența, complexitatea și posibilele 
consecințe ale situației. 

Or. en

Justificare

Coerență cu raportul Skinner.

Amendamentul 650
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Atunci când se stabilește un termen, este important să se ia în considerare nu numai urgența, 
ci și complexitatea și consecințele unei acțiuni.

Amendamentul 651
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

prezentul regulament, Autoritatea 
informează destinatarul cu privire la 
intenția sa de a adopta o decizie, fixând un 
termen limită în care destinatarul își poate 
exprima părerea cu privire la problema în 
cauză, ținând seama cum se cuvine de 
urgența, complexitatea și posibilele 
consecințe ale situației. 

Or. en

Amendamentul 652
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă 
în temeiul articolelor 9, 10 și 11 se publică 
și menționează identitatea autorității 
competente sau a instituției financiare 
implicate, precum și conținutul principal al 
deciziei, fiind respectat interesul legitim al 
instituțiilor financiare în ceea ce privește 
secretele lor de afaceri. 

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă 
în temeiul articolelor 9, 10 și 11 se publică 
și menționează identitatea autorității 
competente sau a instituției financiare 
implicate, precum și conținutul principal al 
deciziei, cu excepția cazului în care o 
astfel de publicare este în conflict cu
interesul legitim al instituțiilor financiare
în ceea ce privește protecția secretelor de 
afaceri sau ar putea periclita grav buna 
funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistem financiar al Uniunii Europene sau 
a unei părți a acestuia. 

Or. en

Justificare

Nu trebuie să se divulge identitatea unor instituții individuale atunci când acest lucru ar fi 
împotriva interesului economic legitim sau ar pune în pericol piețele financiare.
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Amendamentul 653
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă 
în temeiul articolelor 9, 10 și 11 se publică 
și menționează identitatea autorității 
competente sau a instituției financiare 
implicate, precum și conținutul principal al 
deciziei, fiind respectat interesul legitim al 
instituțiilor financiare în ceea ce privește 
secretele lor de afaceri. 

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă 
în temeiul articolelor 9, 10 și 11 se publică 
și menționează identitatea autorității 
competente sau a instituției financiare 
implicate, precum și conținutul principal al 
deciziei, cu excepția cazului în care 
publicarea ar fi împotriva interesului 
legitim al instituțiilor financiare în ceea ce 
privește secretele lor de afaceri sau ar 
putea pune periclita grav stabilitatea 
întregului sistem financiar din 
Comunitate sau a unei părți a acestuia. 

Or. en

Amendamentul 654
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) președintele fără drept de vot; (a) președintele, cu drept de vot decisiv;

Or. en
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Amendamentul 655
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) vice-președintele, cu drept de vot 
decisiv atunci când îl înlocuiește pe 
președinte;

Or. en

Amendamentul 656
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) directorul autorității publice naționale 
cu competență de supraveghere a 
instituțiilor de credit din fiecare stat 
membru;

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

Or. en

Justificare

Este important să se justifice prezența a mai multe autorități naționale în unele state membre,
responsabile de un anumit sector. Acolo unde este cazul, trebuie stabilită o procedură care îi 
permite directorului autorității de supraveghere cele mai adecvate să voteze.
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Amendamentul 657
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) directorul autorității publice naționale 
cu competență de supraveghere a 
instituțiilor de credit din fiecare stat 
membru; 

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

Or. en

Amendamentul 658
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
care să faciliteze soluționarea dezacordului, 
compus din președintele și doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanți ai 
autorităților competente care sunt 
implicate în dezacord.

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
care să faciliteze soluționarea dezacordului, 
compus din președinte, doi membri ai 
consiliului de supraveghere și două 
persoane care sunt înscrise pe o listă cu 
experți menținută de președinte. Niciun 
membru al grupului provenit din consiliul 
de supraveghere nu provine dintr-o 
autoritate națională de supraveghere
parte la dezacord și nici nu are vreun 
interes în conflict. Grupul decide cu 
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majoritate simplă.

Or. en

Justificare

Este utilă includerea unor experți externi în consiliul care mediază în temeiul articolului 11. 
Numărul lor ar trebui limitat la doi, astfel încât să nu depășească contingentul provenit din 
consiliul de supraveghere.

Amendamentul 659
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
care să faciliteze soluționarea dezacordului, 
compus din președintele și doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanți ai 
autorităților competente care sunt 
implicate în dezacord.

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
independent care să faciliteze soluționarea 
imparțială a dezacordului, compus din 
președinte și patru membri ai consiliului 
de supraveghere. Președintele selectează 
membrii grupului din rândul membrilor 
consiliului de supraveghere. Din grupul 
selectat din rândul membrilor consiliului 
de supraveghere nu fac parte 
reprezentanții unei autorități naționale de 
supraveghere care este parte la dezacord 
sau persoane care au vreun interes legat 
de dezacord.

Or. en

Justificare

Este necesar ca mărimea grupului să crească pentru a se asigura o pluralitate mai mare a 
opiniilor în procesul decizional.
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Amendamentul 660
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
care să faciliteze soluționarea dezacordului, 
compus din președintele și doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanți ai 
autorităților competente care sunt implicate 
în dezacord.

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, președintele 
trebuie să convoace un grup care să 
faciliteze soluționarea dezacordului, 
compus din președinte și doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanți ai 
autorităților competente care sunt implicate 
în dezacord.

Or. en

Amendamentul 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Componența grupului este 
echilibrată și reflectă Uniunea Europeană 
în ansamblu. Mandatele se suprapun și se 
aplică o procedură de rotație adecvată.

Or. en


