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Amendamentul 662
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

În exercitarea atribuțiilor care le sunt 
conferite în temeiul prezentului 
regulament, președintele și membrii cu 
drept de vot ai consiliului de supraveghere 
acționează independent și obiectiv în 
interesul comunității și nu solicită sau nu 
acceptă instrucțiuni din partea instituțiilor 
sau organelor comunitare, din partea 
guvernului unui stat membru sau din partea 
oricărei entități publice sau private.

În exercitarea atribuțiilor care le sunt 
conferite în temeiul prezentului 
regulament, președintele și membrii cu 
drept de vot ai consiliului de supraveghere 
acționează independent și obiectiv în 
interesul unic al Uniunii în întregul său și 
nu solicită sau nu acceptă instrucțiuni din 
partea instituțiilor sau organelor Uniunii 
Europene, din partea guvernului unui stat 
membru sau din partea oricărei entități 
publice sau private.

Or. en

Amendamentul 663
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, instituțiile UE și niciun 
alt organism public sau privat nu 
urmăresc să influențeze membrii 
consiliului de supraveghere în calitatea 
lor de membri ai Autorității bancare 
europene.

Or. en
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Amendamentul 664
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii consiliului de supraveghere și 
personalul lor nu trebuie să mai fi lucrat 
în instituții financiare sau să le fi furnizat 
servicii în ultimii 3 ani și nici nu au voie 
sa facă acest lucru timp de 3 ani de la 
părăsirea Autorității.

Or. en

Amendamentul 665
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul de supraveghere numește 
președintele. 

(3) Consiliul de supraveghere numește 
președintele și vicepreședintele. 

Or. en

Amendamentul 666
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 667
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 668
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Deciziile consiliului de supraveghere ar trebui să reflecte perspectiva europeană și să nu se 
bazeze pe considerente naționale. Numai deciziile referitoare la finanțare ar trebui să se 
bazeze pe votul cu majoritate calificată, având în vedere contribuțiile naționale la finanțarea 
sistemului.

Amendamentul 669
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Consiliul de supraveghere este alcătuit din experți renumiți în domeniile lor și, astfel, 
procesul decizional ar trebui să aibă întotdeauna loc pe baza principiului conform căruia 
vocile tuturor membrilor au aceeași valoare. Existența unei majorități calificate nu este 
necesară pentru ca ABE să-și îndeplinească obiectivele; majoritatea simplă în condiții de 
egalitate asigură tratamentul egal al tuturor opiniilor experților.

Amendamentul 670
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a 
membrilor săi, conform definiției de la 
articolul 205 din tratat, pentru actele 
menționate la articolele 7 și 8, precum și 

eliminat
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pentru toate măsurile și deciziile adoptate 
în temeiul capitolului VI. 

Or. en

Justificare

Consiliul de supraveghere este alcătuit din experți renumiți în domeniile lor și, astfel, 
procesul decizional ar trebui să aibă întotdeauna loc pe baza principiului conform căruia 
vocile tuturor membrilor au aceeași valoare. Existența unei majorități calificate nu este 
necesară pentru ca ABE să-și îndeplinească obiectivele; majoritatea simplă în condiții de 
egalitate asigură tratamentul egal al tuturor opiniilor experților.

Amendamentul 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu o majoritate simplă a membrilor 
săi. 

Or. en

Justificare

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Amendamentul 672
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Deciziile consiliului de supraveghere sunt 
luate cu o majoritate simplă a membrilor 
săi, în conformitate cu principiul conform 
căruia fiecare membru deține un vot. 

Or. en

Amendamentul 673
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Consiliului de supraveghere adoptă 
decizii cu o majoritate simplă a membrilor 
săi, în conformitate cu principiul conform 
căruia fiecare membru deține un vot.
Pentru actele menționate la articolele 7 și 
8, precum și pentru toate măsurile și 
deciziile adoptate în temeiul capitolului VI 
și prin derogare de la primul paragraf, 
consiliul de supraveghere ia decizii cu o 
majoritate calificată a membrilor săi, așa 
cum este prevăzut la articolul 16 
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. 

Or. en
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Amendamentul 674
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a membrilor 
săi, conform definiției de la articolul 16 
alineatul (4) din Tratatul UE și de la 
articolul 3 din Protocolul nr. 36 privind 
dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru actele menționate la articolele 7-11, 
precum și pentru toate măsurile și deciziile 
adoptate în temeiul capitolului VI. 

Or. en

Justificare

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.
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Amendamentul 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Consiliul de supraveghere adoptă 
decizii cu majoritate calificată a membrilor 
săi, conform definiției de la articolul 16 
din Tratatul privind Uniunea Europeană
și de la articolul 3 din Protocolul nr. 36 
privind dispozițiile tranzitorii anexat la 
Tratatul privind Uniunea Europeană și la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, pentru actele menționate la 
articolele 7 și 8, precum și pentru toate 
măsurile și deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI. 

Or. en

Justificare

Adaptare la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 676
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 678
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Consiliul de supraveghere adoptă decizii 
cu o majoritate calificată a membrilor săi, 
conform definiției de la articolul 16 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
pentru actele menționate la 
articolele 7 și 8, precum și pentru toate 
măsurile și deciziile adoptate în temeiul 
capitolului VI.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 679
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru toate celelalte decizii, consiliul de 
supraveghere decide cu majoritate simplă 
și fiecare membru deține un vot.

Or. en

Amendamentul 680
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Deciziile consiliului de supraveghere se 
adoptă cu majoritate simplă a membrilor 
săi, în conformitate cu principiul conform 
căruia fiecare membru deține un vot. 

Or. en

Justificare

Consiliul de supraveghere este alcătuit din experți renumiți în domeniile lor și, astfel, 
procesul decizional ar trebui să aibă întotdeauna loc pe baza principiului conform căruia 
vocile tuturor membrilor au aceeași valoare. Existența unei majorități calificate nu este 
necesară pentru ca ABE să-și îndeplinească obiectivele; majoritatea simplă în condiții de 
egalitate asigură tratamentul egal al tuturor opiniilor experților.
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Amendamentul 681
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Deciziile consiliului de supraveghere se 
adoptă cu majoritate simplă a membrilor 
săi, în conformitate cu principiul conform 
căruia fiecare membru deține un vot. 

Or. en

Justificare

Consiliul de supraveghere este alcătuit din experți renumiți în domeniile lor și, astfel, 
procesul decizional ar trebui să aibă întotdeauna loc pe baza principiului conform căruia 
vocile tuturor membrilor au aceeași valoare. Existența unei majorități calificate nu este 
necesară pentru ca ABE să-și îndeplinească obiectivele; majoritatea simplă în condiții de 
egalitate asigură tratamentul egal al tuturor opiniilor experților.

Amendamentul 682
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Deciziile consiliului de supraveghere se 
adoptă cu majoritate simplă a membrilor 
săi, în conformitate cu principiul conform 
căruia fiecare membru deține un vot. 

Or. en
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Amendamentul 683
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Toate deciziile consiliului de 
supraveghere se adoptă cu majoritate 
simplă a membrilor. 

Or. en

Justificare

Deciziile consiliului de supraveghere ar trebui să reflecte perspectiva europeană și să nu se 
bazeze pe considerente naționale. Numai deciziile referitoare la finanțare ar trebui să se 
bazeze pe votul cu majoritate calificată, având în vedere contribuțiile naționale la finanțarea 
sistemului.

Amendamentul 684
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), consiliul 
de supraveghere adoptă decizii în temeiul 
capitolului VI cu majoritate calificată a 
membrilor săi, așa cum este prevăzut la 
articolul 16 din Tratatul UE și la 
articolul 3 din Protocolul privind 
dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Deciziile consiliului de supraveghere ar trebui să reflecte perspectiva europeană și să nu se 
bazeze pe considerente naționale. Numai deciziile referitoare la finanțare ar trebui să se 
bazeze pe votul cu majoritate calificată, având în vedere contribuțiile naționale la finanțarea 
sistemului.
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Amendamentul 685
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește deciziile în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3), 
decizia propusă de grup este considerată 
adoptată dacă este aprobată de o 
majoritate simplă a membrilor consiliului 
de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 686
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Consiliul de administrație se compune 
din președinte și patru membri aleși de 
consiliul de supraveghere dintre membrii 
săi cu drept de vot. 

Or. en

Amendamentul 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

ABE este independentă în măsura cea mai mare posibil. Din acest motiv, influența Comisiei 
Europene asupra activității acestei Autorități este limitată. Amendamentul propus urmărește 
să elimine reprezentantul Comisiei din consiliul de administrație al ABE. Prezența 
reprezentantului Comisiei în consiliul de supraveghere al ABE în calitate de membru fără 
drept de vot este suficientă pentru a asigura schimbul adecvat de informații între Comisie și 
ABE și comunicarea adecvată între ele.

Amendamentul 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 689
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 691
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Consiliul se întrunește cel puțin înaintea 
fiecărei reuniuni a consiliului de 
supraveghere și ori de câte ori este 
considerat necesar.

Or. en

Amendamentul 692
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii consiliului de supraveghere 
acționează independent și obiectiv în 
interesul Comunității, fără a solicita sau a 
primi instrucțiuni din partea instituțiilor sau 

Membrii consiliului de supraveghere 
acționează independent și obiectiv în 
interesul unic al Uniunii Europene în 
întregul său, fără a solicita sau a primi 
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organismelor comunitare, din partea 
oricărui guvern al unui stat membru sau din 
partea oricărui organism public sau privat.

instrucțiuni din partea instituțiilor sau 
organismelor Uniunii Europene, din 
partea oricărui guvern al unui stat membru 
sau din partea oricărui organism public sau 
privat.

Or. en

Amendamentul 693
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nici statele membre sau instituțiile ori 
organismele Uniunii Europene, nici orice 
alt organism public sau privat nu 
urmărește să influențeze membrii 
consiliului de administrație.

Or. en

Amendamentul 694
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Statutul funcționarilor 
menționat la articolul 54, după încetarea 
raportului de muncă, membrii consiliului 
de administrație au îndatorirea să 
respecte obligația de a avea un 
comportament integru și discret în ceea ce 
privește acceptarea anumitor funcții sau 
avantaje.

Or. en
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Amendamentul 695
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După consultarea consiliului de 
supraveghere, consiliul de administrație 
adoptă raportul anual referitor la 
activitățile Autorității pe baza proiectului 
de raport menționat la articolul 38 
alineatul (7) și îl transmite până la 15 
iunie Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și 
Comitetului Economic și Social 
European. Raportul se publică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 696
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en



PE439.990v01-00 20/73 AM\810280RO.doc

RO

Amendamentul 697
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 698
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 699
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vicepreședintele are rolul de locțiitor al 
președintelui și este, de asemenea, 
responsabil pentru relațiile externe cu 
Comitetul comun, CERS și organismele 
internaționale.

Or. en
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Amendamentul 700
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Președintele este numit de Parlamentul 
European, în urma unei proceduri de 
selecție deschisă, gestionată de consiliul 
de supraveghere, care alege cei mai buni 
trei candidați ce urmează să fie analizați 
de Parlamentul European, pe criterii de 
merit, competențe, cunoașterea instituțiilor 
financiare și a piețelor și experiență în 
domeniul supravegherii și al reglementării 
financiare.

Or. en

Amendamentul 701
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 702
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Înainte de a fi numit, cei trei candidați 
selecționați de consiliul de supraveghere 
trebuie să primească acordul Parlamentului 
European, care va numi pe unul dintre ei 
în funcția de președinte.

Or. en

Amendamentul 703
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 704
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

De asemenea, în absența președintelui și a 
vicepreședintelui, consiliul de 
supraveghere alege dintre membrii săi un 
înlocuitor temporar care preia funcțiile 
președintelui sau ale vicepreședintelui în 
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absența acestora.

Or. en

Amendamentul 705
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Statutul funcționarilor 
menționat la articolul 54, după încetarea 
raportului de muncă, președintele are 
îndatorirea să respecte obligația de a avea 
un comportament integru și discret în 
ceea ce privește acceptarea anumitor 
funcții sau avantaje.

Or. en

Amendamentul 706
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 35 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În afară de informațiile menționate 
la articolele 7a, 8, 9, 10, 11a și 18, 
raportul include informații privind, în 
special, disponibilitatea, volumul și costul 
creditelor bancare acordate gospodăriilor 
și IMM-urilor, precum și volumul datoriei 
publice deținute de instituțiile de creditare 
și modificările suferite de acesta, precum 
și informații detaliate despre domeniul 
interacțiunii dintre Autoritate și Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și un 
răspuns în măsura în care este relevant 
pentru opiniile și revizuirile emise de 
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Grupul părților interesate din domeniul 
bancar. El include, de asemenea, toate 
informațiile relevante solicitate ad-hoc de 
Parlamentul European.

Or. en

Justificare

Pentru a completa informațiile care ar trebui incluse în raport.

Amendamentul 707
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În afară de informațiile menționate 
la articolele 7a, 8, 9, 10, 11a și 18, 
raportul include informații detaliate 
despre domeniul interacțiunii dintre 
Autoritate și Comitetul european pentru 
riscuri sistemice și un răspuns în măsura 
în care este relevant pentru opiniile și 
revizuirile emise de Grupul părților 
interesate din domeniul bancar. El 
include, de asemenea, toate informațiile 
relevante solicitate ad-hoc de Parlamentul 
European.

Or. en

Justificare

Este important ca AES să răspundă, de asemenea, într-un mod mai formal în fața Grupului 
părților interesate și a Parlamentului, pentru a asigura recunoașterea preocupărilor 
democratice și ale părților interesate.
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Amendamentul 708
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În afară de informațiile menționate 
la articolele 7a, 8, 9, 10, 11a și 18, 
raportul include informații privind, în 
special, accesibilitatea, disponibilitatea, 
volumul și costul creditelor bancare 
acordate gospodăriilor și IMM-urilor, 
precum și volumul datoriei publice 
deținute de instituțiile de creditare și 
modificările suferite de acesta. El include, 
de asemenea, informații despre primele 50 
de instituții financiare ca mărime din UE 
și toate informațiile relevante solicitate 
ad-hoc de Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 709
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În afară de informațiile menționate 
la articolele 7a, 8, 9, 10, 11a și 18, 
raportul poate include informații privind, 
în special, disponibilitatea, volumul și 
costul creditelor bancare acordate 
gospodăriilor și IMM-urilor, precum și 
volumul datoriei publice deținute de 
instituțiile de creditare și modificările 
suferite de acesta.

Or. en
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Amendamentul 710
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 711
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 712
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În respectiva evaluare, consiliul de În respectiva evaluare, consiliul de 
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supraveghere analizează în special: administrație analizează în special:

Or. en

Amendamentul 713
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 714
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 715
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv nu trebuie să mai fi 
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lucrat în instituții financiare sau să le fi 
furnizat servicii în ultimii 3 ani și nici nu 
are voie sa facă acest lucru timp de 3 ani 
de la părăsirea Autorității.

Or. en

Amendamentul 716
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Statutul funcționarilor 
menționat la articolul 54, după încetarea 
raportului de muncă, directorul executiv 
are îndatorirea să respecte obligația de a 
avea un comportament integru și discret 
în ceea ce privește acceptarea anumitor 
funcții sau avantaje.

Or. en

Amendamentul 717
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea face parte din SESF, care 
va funcționa ca o rețea de autorități de 
supraveghere.

(1) Autoritatea face parte din SESF, al 
cărui principal obiectiv este să garanteze 
faptul că normele aplicabile sectorului 
financiar sunt puse în aplicare în mod 
adecvat în vederea menținerii stabilității 
financiare și, astfel, să asigure încrederea 
în sistemul financiar în întregul lui și o 
protecție suficientă pentru consumatorii 
serviciilor financiare.

Or. en
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Amendamentul 718
Peter Skinner

Propunere de regulament
Capitolul IV – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

COMITETUL COMUN AL 
AUTORITĂȚILOR EUROPENE DE 
SUPRAVEGHERE

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

Or. en

Justificare

Este important să se stabilească faptul că CC este, de asemenea, un organism consultativ 
intra-AES și între AES și CERS.

Amendamentul 719
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
Capitolul IV – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

COMITETUL COMUN AL 
AUTORITĂȚILOR EUROPENE DE 
SUPRAVEGHERE

AUTORITĂȚILE EUROPENE DE 
SUPRAVEGHERE (COMITETUL 
COMUN)

Or. en

Justificare

Din motive de coerență cu raportul Skinner.
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Amendamentul 720
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Se înființează Autoritatea europeană
de supraveghere (Comitetul consultativ 
comun) („Comitetul consultativ comun”), 
care are sediul la Bruxelles.

Or. en

Justificare

Clarifică importanța CC și oferă o bază permanentă pentru secretariatul său permanent într-
un punct geografic central pentru SESF.

Amendamentul 721
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Se înființează Autoritățile europene de 
supraveghere (Comitetul comun) 
(„Comitetul comun”), care are sediul la 
Frankfurt.

Or. en

Justificare

Pentru a-l face mai eficient, Autoritățile europene de supraveghere (Comitetul comun) ar 
trebui să aibă sediul în aceeași locație ca Autoritățile, pentru a face economii importante, și 
ar trebui să se situeze acolo unde se află și CERS, adică la Frankfurt.
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Amendamentul 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Se înființează Autoritățile europene de 
supraveghere (Comitetul comun) 
(„Comitetul comun”), care are sediul la 
Frankfurt.

Or. en

Justificare

Din motive de consecvență cu raportul Skinner și pentru a schimba sediul Comitetului comun.

Amendamentul 723
Wolf Klinz

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială în 
cadrul tuturor pilonilor Autorității 
europene de supraveghere, în special în 
ceea ce privește:

- conglomeratele financiare;
- contabilitatea și auditul;
- analizele microprudențiale în vederea 
evaluării stabilității
financiare;
- produsele de investiții cu amănuntul;
- măsurile de combatere a spălării banilor
și
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- schimburile de informații cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
dezvoltarea relației dintre Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
pilonii Autorității europene de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 724
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

- conglomeratele financiare;
- contabilitatea și auditul;
- analizele microprudențiale ale 
evoluțiilor transsectoriale, riscurilor și 
vulnerabilităților în vederea evaluării 
stabilității financiare;
- produsele de investiții cu amănuntul;
- măsurile de combatere a spălării banilor 
și
- schimburile de informații cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
dezvoltarea relației dintre Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și 
Autoritățile europene de supraveghere.

Or. en
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Justificare

Comitetul comun elaborează noi domenii de acțiune comună. Prin urmare, se propune ca în 
regulamente să se specifice un număr de domenii de cooperare. Pe baza activității 
pregătitoare a Comitetului comun, deciziile finale se vor lua de către comisiile constitutive.

Amendamentul 725
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Un rol suplimentar pentru CC ar fi să îmbunătățească calitatea și consecvența informațiilor 
care circulă între AES și CERS și relația dintre secretariatele AES și CERS.
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Amendamentul 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu raportul Skinner.
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Amendamentul 727
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 728
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comitetul comun funcționează ca o 
structură globală a SESF în cadrul căreia
Autoritatea cooperează îndeaproape și în 
mod regulat și garantează coerența 
transsectorială cu Autoritatea europeană 
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pensii ocupaționale și cu Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe. 

pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe. 

Or. en

Amendamentul 729
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comitetul comun are un secretariat 
permanent, personalul acestuia fiind 
detașat din cadrul celor trei autorități 
europene de supraveghere. Autoritatea 
alocă resursele adecvate în vederea 
acoperirii cheltuielilor administrative, de 
infrastructură și operaționale.

Or. en

Justificare

Un secretariat permanent îi va permite CC să își îndeplinească în mod eficient rolurile care i-
au fost alocate și permite o creștere a acestor roluri în timp. Mai mult decât atât, ar trebui să 
creeze o cultură transsectorială a învățării și o cultură a supravegherii comună în cadrul 
personalului secretariatului detașat din cadrul celor trei AES.

Amendamentul 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comitetul comun are un secretariat 
permanent, personalul acestuia fiind 
detașat din cadrul celor trei autorități 
europene de supraveghere. Autoritatea 
alocă resursele adecvate în vederea 
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cheltuieli administrative, de infrastructură 
și operaționale.

acoperirii cheltuielilor administrative, de 
infrastructură și operaționale.

Or. en

Justificare

În conformitate cu raportul Skinner.

Amendamentul 731
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 732
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 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comitetul comun are un consiliu care 
se compune din președinții Autorităților 
europene de supraveghere și, dacă este 
cazul, președintele unui subcomitet 
înființat în temeiul articolului 43. 
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43. 

Or. en

Justificare

În conformitate cu raportul Skinner.

Amendamentul 733
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comitetul comun are un consiliu care 
se compune din președinții Autorităților 
europene de supraveghere și, dacă este 
cazul, președintele unui subcomitet 
înființat în temeiul articolului 43. 

Or. en

Justificare

Este necesar să definim mai bine structura CC, inclusiv să se prevadă un consiliu alcătuit din 
directorii celor trei AES.

Amendamentul 734
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 735
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 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu raportul Skinner.

Amendamentul 736
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 737
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este important să se acorde o pondere suficientă în cadrul CERS expertizei AES de la nivel 
micro. Mai mult decât atât, este important ca CERS să nu fie prea orientat spre bănci și ca 
sectorul bancar, asigurările, valorile mobiliare și piețele să fie reprezentate în mod adecvat 
de un președinte din partea CC, care poate reprezenta toate cele trei sectoare.

Amendamentul 738
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 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu rapoartele Skinner și Goulard.

Amendamentul 739
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 740
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 41 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul comun al Autorităților 
europene de supraveghere își adoptă 
propriul regulament de procedură și îl 
publică. Regulamentul poate prevedea mai 
mulți participanți la întrunirile Comitetului 
comun.

(4) Comitetul comun își adoptă propriul 
regulament de procedură și îl publică. 
Regulamentul poate prevedea mai mulți 
participanți la întrunirile Comitetului 
comun.
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Or. en

Justificare

În conformitate cu raportul Skinner.

Amendamentul 741
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 41 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu raportul Skinner.

Amendamentul 742
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 743
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 42a
Comitetul comun monitorizează și 
coordonează colegiile de supraveghetori 
care supraveghează marile instituții 
financiare transfrontaliere care sunt 
considerate importante din punct de 
vedere sistemic.
Lista instituțiilor financiare importante 
din punct de vedere sistemic în temeiul 
articolului 2 alineatul (1) este stabilită de
CERS în strânsă colaborare cu Comitetul 
comun.
Comitetul comun poate decide să preia 
responsabilitățile și competențele directe 
atribuite Autorității în prezentul 
regulament pentru instituțiile financiare 
individuale, după consultarea adecvată a 
instituțiilor supravegheate și a consiliilor 
și grupurilor părților interesate ale 
autorităților implicate, în special în cazul 
conglomeratelor financiare și al 
instituțiilor care operează la nivel 
transsectorial în domeniile de competență 
a mai multor autorități.

Or. en

Amendamentul 744
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 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea aplicării articolului 42, se În vederea aplicării articolului 42, se 
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înființează un subcomitet al Comitetului 
comun al Autorităților europene de 
supraveghere, care să abordeze chestiunile 
legate de conglomeratele financiare.

înființează un subcomitet al Comitetului 
comun, care să abordeze chestiunile legate 
de conglomeratele financiare.

Or. en

Justificare

În vederea clarificării textului.

Amendamentul 745
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 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Subcomitetul alege un președinte dintre 
membrii săi, care trebuie să fie, de 
asemenea, membru al Comitetului comun
al Autorităților europene de 
supraveghere.

Subcomitetul alege un președinte dintre 
membrii săi, care trebuie să fie, de 
asemenea, membru al Comitetului comun.

Or. en

Justificare

În vederea clarificării textului, în conformitate cu raportul Skinner.

Amendamentul 746
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase locțiitori, cu experiență și 
cunoștințe în domeniu, fiind excluși 
membrii actualului personal al 
autorităților competente sau al altor 

(2) Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase locțiitori. Ea este alcătuită 
din persoane cu o reputație deosebită, 
care dețin cunoștințe relevante și o 
expertiză profesională dovedite, inclusiv 



AM\810280RO.doc 45/73 PE439.990v01-00

RO

instituții naționale sau comunitare care 
sunt implicați în activitățile Autorității.

experiență în materie de supraveghere la 
un nivel suficient de înalt în domeniul 
băncilor, al asigurărilor și pensiilor 
ocupaționale, al piețelor de valori 
mobiliare sau al altor servicii financiare, 
și cel puțin doi membri ale căror 
cunoștințe în domeniul juridic sunt 
suficiente pentru a oferi consiliere 
juridică profesională în ceea ce privește 
exercitarea de către Autoritate a 
competențelor sale.

Or. en

Amendamentul 747
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase locțiitori. Ea este alcătuită 
din persoane cu o reputație deosebită, 
care dețin cunoștințe relevante și o 
expertiză profesională dovedite, inclusiv 
experiență în materie de supraveghere la 
un nivel suficient de înalt în domeniul 
băncilor, al asigurărilor și pensiilor 
ocupaționale, al piețelor de valori 
mobiliare sau al altor servicii financiare, 
și cel puțin doi membri ale căror 
cunoștințe în domeniul juridic sunt 
suficiente pentru a oferi consiliere 
juridică profesională în ceea ce privește 
exercitarea de către Autoritate a 
competențelor sale.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure faptul că Comisia de apel are acces la persoane care dețin 
cunoștințe de specialitate în toate domeniile posibile în care i s-ar putea cere să decidă, pe 
baza acțiunilor celor trei AES sectoriale. Este, de asemenea, important să se asigure faptul că 
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are acces la cunoștințe juridice de specialitate suficiente, având în vedere probabilitatea de a 
i se cere să hotărască în domenii legate de aplicarea din punct de vedere juridic a unora 
dintre acțiunile AES.

Amendamentul 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase locțiitori. Ea este alcătuită 
din persoane cu o reputație deosebită, 
care dețin cunoștințe relevante și o 
expertiză profesională dovedite, inclusiv 
experiență în materie de supraveghere la 
un nivel suficient de înalt în domeniul 
băncilor, al asigurărilor și pensiilor 
ocupaționale, al piețelor de valori 
mobiliare sau al altor servicii financiare, 
fiind excluși membrii actualului personal al 
autorităților competente sau al altor 
instituții naționale sau ale UE ori ai unor 
instituții financiare care sunt implicați în 
activitățile Autorității, și cel puțin doi 
membri ale căror cunoștințe în domeniul 
juridic sunt suficiente pentru a oferi 
consiliere juridică profesională în ceea ce 
privește exercitarea de către Autoritate a 
competențelor sale.

Or. en

Justificare

În conformitate cu raportul Skinner; Comisia de apel trebuie, desigur, să se bazeze pe cel mai 
bun capital uman posibil.
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Amendamentul 749
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia de apel își desemnează 
președintele.

Președintele, numit în comun de Consiliu, 
Comisie și Parlamentul European, ar 
trebui să fie de profesie jurist.

Or. en

Amendamentul 750
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Deciziile Comisiei de apel se adoptă cu 
votul unei majorități simple, votul 
președintelui fiind hotărâtor.

Or. en

Amendamentul 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alcătuirea Comisiei de apel este 
echilibrată și reflectă Uniunea Europeană 
în întregul ei.

Or. en
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Amendamentul 752
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Membrii Comisiei de apel și doi 
locțiitori sunt numiți, după consultarea 
consiliilor de administrație ale 
Autorităților, după cum urmează:

– doi membri și doi locțiitori de Consiliu;
– doi membri și doi locțiitori de Comisie;
– doi membri și doi locțiitori de 
Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 753
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 755
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 756
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 757
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 758
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 759
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Autoritatea, Autoritatea europeană de 
supraveghere (Asigurări și pensii 
ocupaționale) și Autoritatea europeană de 
supraveghere (Valori mobiliare și piețe)
acordă Comisiei de apel sprijinul adecvat 
în ceea ce privește funcționarea și 
secretariatul prin intermediul Comitetului 
comun.

Or. en

Justificare

Având în vedere că Comisia de apel va face parte din Comitetul comun, acesta se cuvine să 
asigure comisiei acces la sprijin din partea secretariatului.

Amendamentul 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Autoritatea, Autoritatea europeană 
pentru asigurări și pensii ocupaționale și 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe acordă Comisiei de apel 
sprijinul adecvat în ceea ce privește 
funcționarea și secretariatul prin 
intermediul Comitetului comun.
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Or. en

Justificare

În vederea alinierii la opiniile exprimate în raportul Skinner.

Amendamentul 761
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia de apel poate, conform 
prezentului articol, să exercite atribuțiile 
care țin de competența Autorității sau 
poate transfera cazul organismului 
competent din cadrul Autorității. Decizia 
comisiei de apel este obligatorie pentru 
acest organism competent.

(5) Comisia de apel poate fie să confirme
decizia luată de organismul competent al 
Autorității, fie să retrimită cazul 
organismului competent din cadrul 
Autorității. Decizia Comisiei de apel este 
obligatorie pentru acest organism 
competent, care adoptă o decizie 
modificată privind cauza respectivă.

Or. en

Justificare

Comisia de apel ar trebui să confirme sau să respingă o decizie, dar nu ei îi revine sarcina de 
a reformula decizia, lucru care este de competența Autorității.

Amendamentul 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia de apel poate, conform 
prezentului articol, să exercite atribuțiile 
care țin de competența Autorității sau 
poate transfera cazul organismului 
competent din cadrul Autorității. Decizia 
comisiei de apel este obligatorie pentru 
acest organism competent.

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

Amendamentul 763
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre și instituțiile Uniunii 
Europene, precum și orice persoană fizică 
și juridică, pot formula o acțiune directă 
la Curtea de Justiție împotriva deciziilor 
Autorității, în conformitate cu 
articolul 263 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorităților publice naționale competente 
în domeniul supravegherii instituțiilor 
financiare; 

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere că ABE va fi o autoritate comunitară, va fi finanțată într-o măsură cât mai 
mare posibil de la bugetul UE. Independența sa va fi, de asemenea, apărată. Din aceste 
motive, finanțarea de către autoritățile naționale de supraveghere nu se aplică.
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Amendamentul 765
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorităților publice naționale competente 
în domeniul supravegherii instituțiilor 
financiare; 

eliminat

Or. en

Amendamentul 766
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorităților publice naționale competente 
în domeniul supravegherii instituțiilor 
financiare; 

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorităților publice naționale competente 
în domeniul supravegherii instituțiilor 
financiare care se aduc în conformitate cu 
ponderea voturilor prevăzută la articolul 3 
alineatul (3) din Protocolul nr. 36 privind 
dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
În sensul prezentului articol, articolul 3 
alineatul (3) din Protocolul nr. 36 privind 
dispozițiile tranzitorii continuă să se 
aplice dincolo de termenul de 
31 octombrie 2014 prevăzut în acesta;

Or. en

Justificare

Amendamentul propus stabilește contribuțiile care trebuie aduse de autoritățile naționale de 
supraveghere pentru bănci la bugetul ABE. Regula propusă se bazează pe practica actuală.
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Amendamentul 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Având în vedere că ABE va fi o autoritate comunitară, va fi finanțată într-o măsură cât mai 
mare posibil de la bugetul UE. Independența sa va fi, de asemenea, apărată. Din aceste 
motive, finanțarea de către autoritățile naționale de supraveghere nu se aplică. 

Amendamentul 768
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o subvenție din partea Uniunii
Europene, înscrisă într-o rubrică separată 
la secțiunea [XII] din bugetul general al 
Uniunii Europene;

Or. en

Justificare

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 
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Amendamentul 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 48 –alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice tarife plătite către Autoritate în 
cazurile specificate de dispozițiile în 
domeniu ale dreptului comunitar.

(c) orice tarife plătite către Autoritate în 
cazurile menționate la articolul 6 
alineatul (3);

Or. en

Justificare

Contribuțiile directe ale instituțiilor financiare ar trebui gestionate numai de entități 
supravegheate direct de Autoritate.

Amendamentul 770
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 15 februarie a fiecărui an, 
directorul executiv elaborează o declarație 
estimativă privind veniturile și cheltuielile 
pentru anul financiar următor și înaintează 
acest proiect preliminar de buget 
consiliului de administrație, împreună cu 
proiectul de schemă de personal. În fiecare 
an, consiliul de administrație, pe baza unui 
proiect preliminar de buget stabilit de 
directorul executiv, elaborează o declarație 
estimativă a veniturilor și a cheltuielilor 
Autorității pentru exercițiul financiar 
următor. Această declarație estimativă, 
incluzând un proiect de schemă de 
personal, este transmis Comisiei de către 
consiliul de administrație până la data de 
31 martie. Înaintea adoptării declarației 
estimative, proiectul pregătit de directorul 
executiv trebuie aprobat de consiliul de

(1) Cu excepția primului an de 
funcționare a Autorității care se termină 
la 31 decembrie 2011 [a se vedea 
articolul 49 alineatul (6a) de mai jos],
până la 15 februarie a fiecărui an, 
directorul executiv elaborează o declarație 
estimativă privind veniturile și cheltuielile 
pentru anul financiar următor și înaintează 
acest proiect preliminar de buget 
consiliului de administrație și consiliului 
de supraveghere, împreună cu proiectul de 
schemă de personal. În fiecare an, consiliul 
de administrație, pe baza unui proiect 
preliminar de buget stabilit de directorul 
executiv și aprobat de consiliul de 
administrație, elaborează o declarație 
estimativă a veniturilor și a cheltuielilor 
Autorității pentru exercițiul financiar 
următor. Această declarație estimativă, 
incluzând un proiect de schemă de 



AM\810280RO.doc 57/73 PE439.990v01-00

RO

supraveghere. personal, este transmis Comisiei de către 
consiliul de supraveghere până la data de 
31 martie. Înaintea adoptării declarației 
estimative, proiectul pregătit de directorul 
executiv trebuie aprobat de consiliul de
administrație.

Or. en

Justificare

Se propune ca pentru primul an de funcționare a AES care se termină la 31 decembrie 2011, 
bugetele lor să fie aprobate de membrii comitetelor respective de nivelul 3, după consultarea 
Comisiei, și apoi să fie transmise Consiliului și Parlamentului în vederea aprobării. Acest 
lucru este deosebit de important pentru a asigura independența funcționării AES, astfel încât 
acestea să poată începe să funcționeze pe o bază financiară solidă. Această independență este 
contrabalansată de responsabilitatea față de instituțiile politice ale UE. 

Amendamentul 771
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru primul an de funcționare a 
AES care se termină la 
31 decembrie 2011, bugetul este aprobat 
de membrii comitetului de nivel 3, după 
consultarea Comisiei, și apoi este 
transmis Consiliului și Parlamentului în 
vederea aprobării.

Or. en

Justificare

Se propune ca pentru primul an de funcționare a AES care se termină la 31 decembrie 2011, 
bugetele lor să fie aprobate de membrii comitetelor respective de nivelul 3, după consultarea 
Comisiei, și apoi să fie transmise Consiliului și Parlamentului în vederea aprobării. Acest 
lucru este deosebit de important pentru a asigura independența funcționării AES, astfel încât 
acestea să poată începe să funcționeze pe o bază financiară solidă. Această independență este 
contrabalansată de responsabilitatea față de instituțiile politice ale UE. 
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Amendamentul 772
Wolf Klinz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
mai sus, în primul an de funcționare a 
AES care se termină la 
31 decembrie 2011, bugetul este aprobat 
de membrii comitetului de nivel 3, după 
consultarea Comisiei Europene, și apoi 
este transmis autorității bugetare în 
vederea aprobării.

Or. en

Justificare

Este necesar un mecanism de transmitere pentru a facilita funcționalitatea într-o perioadă de 
timp scurtă.

Amendamentul 773
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Președintele nu ar trebui să facă obiectul Statutului funcționarilor UE. Termenii și condițiile 



AM\810280RO.doc 59/73 PE439.990v01-00

RO

de angajare în cazul președintelui ar trebui stabilite de consiliul de supraveghere, așa cum se 
întâmplă în prezent în cazul președintelui și al membrilor Comitetului executiv al Băncii 
Centrale Europene. Având în vedere faptul că președinții vor face parte din CERS și 
Comitetul său director, este necesară o abordare consecventă cu cea a BCE.

Amendamentul 774
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pe parcursul acțiunilor sale, este posibil ca AES să producă daune unor instituții financiare 
încercând să realizeze binele suprem. Aceste daune s-ar justifica în contextul asigurării 
stabilității sistemice, drept care AEA nu ar trebui trasă la răspundere pentru aceste daune.

Amendamentul 775
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul răspunderii necontractuale, 
Autoritatea oferă despăgubiri, în 
conformitate cu principiile generale 
comune legislației statelor membre, pentru 
orice daune produse de ea însăși sau de 

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

însăși sau de membrii personalului său în 
exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție 
deține competențe de jurisdicție în litigiile 
privind despăgubirile în cazul unor 
asemenea prejudicii.

Or. en

Amendamentul 776
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii consiliului de supraveghere și 
ai consiliului de administrație, directorul 
executiv și membrii personalului 
Autorității, inclusiv funcționarii detașați 
temporar din statele membre, trebuie să 
respecte obligațiile legate de secretul 
profesional în temeiul articolului 287 din 
tratat și al dispozițiilor relevante din 
legislația comunitară în domeniu, chiar și 
după ce aceștia și-au încetat atribuțiile. 

(1) Membrii consiliului de supraveghere și 
ai consiliului de administrație, directorul 
executiv și membrii personalului 
Autorității, inclusiv funcționarii detașați 
temporar din statele membre și toate 
celelalte persoane care îndeplinesc sarcini 
pentru Autoritate în temeiul unui 
contract, trebuie să respecte obligațiile 
legate de secretul profesional în temeiul 
articolului 339 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și al 
dispozițiilor relevante din legislația 
Uniunii Europene în domeniu, chiar și 
după ce aceștia și-au încetat atribuțiile. 

Or. en

Amendamentul 777
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În primele 18 luni de la părăsirea funcției 
lor, ei nu ocupă un post în instituții 
financiare care au fost supravegheate 
anterior de Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari.
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Or. en

Amendamentul 778
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 779
Sharon Bowles

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea la activitatea Autorității este, 
de asemenea, permisă țărilor terțe care 
aplică o legislație ce a fost recunoscută ca 
echivalentă de către Uniunea Europeană 
în domeniile de competență ale 
Autorității, așa cum este prevăzut la 
articolul 1 alineatul (2) și în cazul în care 
această participare îmbunătățește 
consecvența rezultatelor supravegherii de 
interes direct pentru Autoritate și aceste 
țări terțe. Participarea lor este 
condiționată de încheierea acordurilor
administrative prevăzute la articolul 18.

Or. en
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Amendamentul 780
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această participare ar trebui să se 
materializeze într-un schimb de informații 
bilateral și multilateral efectiv între 
autoritățile competente și Autoritate, 
respectându-se pe deplin dispozițiile 
aplicabile în materie de confidențialitate 
și de protecție a datelor prevăzute de 
legislația comunitară în domeniu.

Or. en

Amendamentul 781
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei îi revine răspunderea pentru 
instituirea administrativă și funcționarea 
administrativă inițială a Autorității, până în 
momentul în care aceasta dispune de 
capacitatea operațională necesară pentru 
executarea propriului buget.

(1) Comisiei îi revine răspunderea, în 
strânsă colaborare cu Comitetul european 
al inspectorilor bancari instituit de 
Decizia Comisiei 2009/78/CE (comitet de 
nivel 3), pentru instituirea administrativă și 
funcționarea administrativă inițială a 
Autorității, până în momentul în care 
aceasta dispune de capacitatea operațională 
necesară pentru executarea propriului 
buget.

Or. en

Justificare

CEIB ar trebui să joace un rol la asigurarea reușitei perioadei de tranziție, având în vedere 
experiența sa în chestiuni administrative legate în mod direct de ABE.
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Amendamentul 782
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În perioada de după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și până 
la instituirea Autorității, comitetul de 
nivel 3 colaborează îndeaproape cu 
Comisia în vederea pregătirii pentru 
înlocuirea comitetului de nivel 3 de către 
Autoritate. Comitetele de nivel 3 pot lua 
orice măsură pregătitoare utilă, sub 
rezerva deciziei finale a organismelor
relevante ale Autorității. Aceasta include 
stabilirea procedurii de selecție a 
președintelui și a directorului executiv al 
Autorității, precum și a membrilor 
consiliului de administrație, și 
organizarea selecției acestor persoane.

Or. en

Justificare

Se propune clarificarea dispozițiilor referitoare la măsurile pregătitoare care pot fi luate 
înainte de instituirea AES. Din motive de eficiență, trebuie neapărat ca, după intrarea în 
vigoare a regulamentului, comitetele de nivel 3 să ia toate măsurile utile în vederea pregătirii 
instituirii AES, sub rezerva ratificării de către organismele relevante ale AES a acestei 
activități pregătitoare. Acest modus operandi va contribui la scurtarea cât mai mult posibil a 
perioadei în care AES e posibil să nu fie pe deplin operaționale din cauza nenominalizării 
președintelui și a directorului lor executiv respectiv. 

Amendamentul 783
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În perioada de după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și până 
la desemnarea președintelui și a 
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membrilor consiliului de administrație, 
precum și a numirii directorului executiv, 
AES este prezidată temporar de 
președintele comitetului de nivel 3 existent 
și gestionată de secretarul său general.

Or. en

Justificare

Se propune clarificarea dispozițiilor referitoare la măsurile pregătitoare care pot fi luate 
înainte de instituirea AES. Din motive de eficiență, trebuie neapărat ca, după intrarea în 
vigoare a regulamentului, comitetele de nivel 3 să ia toate măsurile utile în vederea pregătirii 
instituirii AES, sub rezerva ratificării de către organismele relevante ale AES a acestei 
activități pregătitoare. Acest modus operandi va contribui la scurtarea cât mai mult posibil a 
perioadei în care AES e posibil să nu fie pe deplin operaționale din cauza nenominalizării 
președintelui și a directorului lor executiv respectiv. 

Amendamentul 784
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea este considerată 
succesorul legal al Comitetului european 
al inspectorilor bancari. Cel târziu la data 
instituirii Autorității, toate activele și 
pasivele și toate operațiunile nefinalizate 
ale Comitetului european al inspectorilor 
bancari sunt transferate automat 
Autorității. Comitetul european al 
inspectorilor bancari întocmește o 
declarație care prezintă situația de 
închidere a activelor și pasivelor la data 
transferului respectiv și care va fi auditată 
și aprobată de membrii săi și de Comisie.

Or. en
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Amendamentul 785
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pentru a permite transferul ușor al 
personalului existent către Autoritate, 
tuturor membrilor personalului care au 
semnat unul dintre contractele menționate 
la alineatul (1), inclusiv contracte de 
detașare, trebuie să li se dea posibilitatea 
de a încheia contracte de angajare ca 
agenți temporari, în condiții economice și 
juridice echivalente sau comparabile, în 
conformitate cu cadrul juridic relevant.

Or. en

Justificare

Se propune să se adopte dispoziții provizorii specifice referitoare la personalul existent al 
comitetelor de nivel 3.

Amendamentul 786
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, autoritatea care este abilitată 
să încheie contracte trebuie să realizeze o 
selecție internă printre angajații care au 
semnat un contract cu Comitetul european 
al inspectorilor bancari sau cu 
secretariatul acestuia, pentru a determina 
competența, eficiența și integritatea celor 
care urmează a fi angajați.

După intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, autoritatea care este abilitată 
să încheie contracte trebuie să realizeze o 
selecție internă printre angajații care au 
semnat un contract cu comitetul de nivel 3
sau cu secretariatul acestuia, pentru a 
determina competența, eficiența și 
integritatea celor care urmează a fi 
angajați. Procedura de selecție internă ar 
trebui să țină seama pe deplin de 
experiența și aptitudinile demonstrate de 
persoana respectivă în exercitarea 
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funcției sale anterioare transferului.

Or. en

Justificare

Se propune să se adopte dispoziții provizorii specifice referitoare la personalul existent al 
comitetelor de nivel 3.

Amendamentul 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În termen de trei ani de la data stabilită 
la articolul 67 al doilea paragraf și din trei 
în trei ani ulterior, Comisia examinează 
prezentul regulament și, în special, 
funcționarea articolului 23 și publică un 
raport general privind experiența dobândită 
ca urmare a funcționării Autorității și a 
procedurilor prevăzute în prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse vizează crearea unui angajament pentru Comisie de a prezenta 
propuneri în vederea clarificării conceptului de responsabilitate fiscală a statelor membre și 
a actualizării regulamentului, pentru a ține seama de potențialele îmbunătățiri aduse de 
punerea în aplicare a cadrului de reglementare comunitar pentru gestionarea crizelor în 
sectorul bancar prezentat recent Comisiei spre consultare.
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Amendamentul 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În termen de trei ani de la data stabilită 
la articolul 67 al doilea paragraf și din trei 
în trei ani ulterior, Comisia examinează 
prezentul regulament și, în special, 
funcționarea articolului 23 și publică un 
raport general privind experiența dobândită 
ca urmare a funcționării Autorității și a 
procedurilor prevăzute în prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse vizează crearea unui angajament pentru Comisie de a prezenta 
propuneri în vederea clarificării conceptului de responsabilitate fiscală a statelor membre și 
a actualizării regulamentului, pentru a ține seama de potențialele îmbunătățiri aduse de 
punerea în aplicare a cadrului de reglementare comunitar pentru gestionarea crizelor în 
sectorul bancar prezentat recent Comisiei spre consultare.

Amendamentul 789
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul include o evaluare a funcționării 
Grupului părților interesate și a 
consolidării sale potențiale în sensul 
asigurării caracterului obligatoriu al 
emiterii acestor opinii.

Or. en
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Amendamentul 790
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia elaborează raportul său ținând 
cont de propunerile referitoare la 
dezvoltarea Autorității și a SESF 
prezentate de Grupul părților interesate 
din domeniul bancar, instituit în temeiul 
articolului 22, consiliul de supraveghere, 
instituit în temeiul articolului 26, și 
comitetul comun, instituit în temeiul 
articolului 40. Aceste propuneri se 
anexează la raportul publicat de Comisie. 
Comisia analizează, de asemenea, opiniile 
altor grupuri de părți interesate.

Or. en

Amendamentul 791
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul evaluează, inter alia, 
performanțele Autorităților în 
conformitate cu articolul 6, aplicarea 
clauzei de salvgardare în temeiul 
articolului 23 și funcționarea SESF în 
temeiul articolului 39. El conține 
propuneri privind modul de dezvoltare în 
continuare a rolului Autorității și al 
SESF, în vederea creării unei arhitecturi 
de supraveghere europene integrate, 
inclusiv, dacă este necesar, propuneri de 
modificare a tratatului și a legislației 
secundare.

Or. en
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Justificare

Pentru a conferi AES competența de a supraveghea direct la nivelul UE, este necesar să fie 
modificată întreaga legislație sectorială relevantă sau să se modifice restricțiile prevăzute în 
tratat privind libertatea de acțiune a autorităților. Comisia ar trebui să analizeze această 
opțiune atunci când face propuneri privind modul de dezvoltare a AES.

Amendamentul 792
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcția 
convergenței în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul gestionării și 
al soluționării crizelor în Comunitate și 
prezintă un raport Parlamentului și 
Consiliului, însoțit de eventuale propuneri 
de modificare a prezentului regulament. 
Evaluarea se va baza pe consultări largi, 
inclusiv ale Grupului părților interesate din 
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domeniul bancar.

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse vizează crearea unui angajament pentru Comisie de a prezenta 
propuneri în vederea clarificării conceptului de responsabilitate fiscală a statelor membre și 
a actualizării regulamentului, pentru a ține seama de potențialele îmbunătățiri aduse de 
punerea în aplicare a cadrului de reglementare comunitar pentru gestionarea crizelor în 
sectorul bancar prezentat recent Comisiei spre consultare.

Amendamentul 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcția 
convergenței în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul gestionării și 
al soluționării crizelor în Comunitate și 
prezintă un raport Parlamentului și 
Consiliului, însoțit de eventuale propuneri 
de modificare a prezentului regulament. 
Evaluarea se va baza pe consultări largi, 
inclusiv ale Grupului părților interesate din 
domeniul bancar.

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse vizează crearea unui angajament pentru Comisie de a prezenta 
propuneri în vederea clarificării conceptului de responsabilitate fiscală a statelor membre și 
a actualizării regulamentului, pentru a ține seama de potențialele îmbunătățiri aduse de 
punerea în aplicare a cadrului de reglementare comunitar pentru gestionarea crizelor în
sectorul bancar prezentat recent Comisiei spre consultare.
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Amendamentul 795
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor Autorității și 
evoluția în direcția convergenței și a 
integrării în materie de reglementare și de 
supraveghere în domeniul gestionării și al 
soluționării crizelor în Uniunea 
Europeană. De asemenea, raportul 
evaluează modul în care sistemul 
gestionează costurile derivate din 
funcționarea sa normală și în care poate 
fi realizată internalizarea lor deplină, 
luând în considerare o perspectivă ciclică. 
Evaluarea se va baza pe consultări largi, 
inclusiv ale Grupului părților interesate din 
domeniul bancar.

Or. en

Amendamentul 796
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia își întocmește raportul 
ținând seama de propunerile prezentate de 
Grupul părților interesate din domeniul 
bancar, de consiliul de supraveghere și de 
Comitetul comun. Aceste propuneri se 
anexează la raportul publicat de Comisie. 
Comisia analizează, de asemenea, opiniile 
altor grupuri de părți interesate.

Or. en
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Amendamentul 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Raportul Comisiei evaluează, printre 
altele: gradul de convergență a practicilor 
standard de supraveghere realizată de 
autoritățile naționale; funcționarea 
colegiilor de supraveghetori; mecanismul 
de supraveghere a instituțiilor 
transfrontaliere, în special a celor care au 
o dimensiune europeană; funcționarea 
articolului 23 privind măsurile de 
salvgardare și autoritatea de 
reglementare; convergența supravegherii 
în domeniile gestionării și soluționării 
crizelor în Uniune și dacă supravegherea 
prudențială ar trebui să fie combinată cu 
supravegherea modului în care 
întreprinderile își desfășoară activitatea 
sau separată de aceasta. El conține 
propuneri privind modul de dezvoltare în 
continuare a rolului Autorității și al 
SESF, în vederea creării unei arhitecturi 
de supraveghere europene integrate.

Or. en

Justificare

În vederea clarificării structurii textului.
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Amendamentul 798
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parlamentul European și Consiliul 
examinează prezentul regulament pe baza 
raportului menționat la alineatul (1) și 
stabilește dacă misiunile și organizarea 
Autorității trebuie revizuite.

Or. en


