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Amendamentul 266
Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente şi efective în materie de 
supraveghere în cadrul SESF şi al 
garantării aplicării comune, uniforme şi 
coerente a legislaţiei comunitare, 
Autoritatea emite orientări şi recomandări 
adresate autorităţilor naţionale de 
supraveghere sau instituţiilor financiare. 

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente şi eficace în materie de 
supraveghere în cadrul SESF şi al 
garantării aplicării comune, uniforme şi 
coerente a legislaţiei UE, Autoritatea emite 
orientări şi recomandări adresate 
autorităţilor naţionale de supraveghere sau 
instituţiilor financiare. În cazul în care 
Autoritatea are competenţe, conferite de 
dispoziţii legislative, de a elabora 
standarde tehnice în conformitate cu 
articolul 7, aceasta emite orientări şi 
recomandări numai după adoptarea 
standardelor.

Or. en

Justificare

Se dovedeşte a fi esenţial să se asigure faptul că orientările şi recomandările nu înlocuiesc 
standardele în cazurile în care dispoziţiile legislative prevăd existenţa unor standarde: 
aceasta este o chestiune de securitate juridică. În plus, în conformitate cu obiectivul suprem 
de a stabili norme unice consistente, stimulentele şi mandatul legislativ care vizează 
încurajarea Autorităţilor europene de supraveghere să elaboreze standarde ar trebui să fie 
foarte puternice.  

Amendamentul 267
Kay Swinburne

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul său, Autoritatea informează 
Parlamentul European, Consiliul şi 
Comisia cu privire la orientările şi 
recomandările emise. De asemenea, 
Autoritatea poate informa aceste instituţii 
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cu privire la orice autoritate naţională 
care nu a respectat orientările şi 
recomandările şi poate prezenta pe scurt 
modul în care Autoritatea intenţionează 
să garanteze respectarea în viitor a 
orientărilor şi recomandărilor de către 
autorităţile naţionale în cauză.

Or. en

Amendamentul 268
Corien Wortmann-Kool

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea lansează consultări publice 
deschise cu toate părţile interesate şi 
analizează eventualele costuri şi beneficii 
înainte de a emite orientări şi 
recomandări, în conformitate cu bunele 
practici stabilite în rândul autorităţilor 
naţionale. Autoritatea solicită avize sau 
recomandări din partea Grupului părţilor 
interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii 
ocupaţionale menţionat la articolul 22.

Or. en

Justificare

Sunt necesare consultări publice deschise cu participarea tuturor părţilor interesate, inclusiv 
recomandări din partea Grupului părţilor interesate din domeniul asigurărilor, 
reasigurărilor şi al fondurilor de pensii ocupaţionale, pentru a analiza eventualele costuri şi 
beneficii înainte de emiterea orientărilor şi a recomandărilor. 
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Amendamentul 269
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 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea lansează consultări publice 
deschise cu privire la orientările şi 
recomandările menţionate şi analizează 
eventualele costuri şi beneficii aferente. 
De asemenea, Autoritatea solicită avize 
sau recomandări din partea Grupului 
părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi al pensiilor ocupaţionale
menţionat la articolul 22.

Or. en

Amendamentul 270
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientările şi recomandările se publică pe 
pagina internet a Autorităţii.

Or. en

Amendamentul 271
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile naţionale de supraveghere
trebuie să facă toate eforturile necesare 
pentru a respecta aceste orientări şi 

Autorităţile competente şi instituţiile 
financiare depun toate eforturile necesare 
pentru a respecta aceste orientări şi 
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recomandări. recomandări.

Or. en

Amendamentul 272
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 273
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

După emiterea unei orientări sau a unei 
recomandări, toate entităţile financiare 
raportează anual, de o manieră clară şi 
detaliată, dacă respectă orientarea sau 
recomandarea respectivă.

Or. en
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Amendamentul 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul său anual, Autoritatea 
menţionează autorităţile naţionale care 
nu au respectat orientările şi 
recomandările emise de aceasta şi 
prezintă modul în care intenţionează să 
asigure respectarea în viitor a 
recomandărilor şi orientărilor sale. 
Autoritatea include aceleaşi informaţii cu 
privire la principalele entităţi financiare 
mari.

Or. en

Amendamentul 275
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 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În raportul privind activităţile sale, 
menţionat la articolul 32 alineatul (6),
Autoritatea informează Parlamentul 
European, Consiliul şi Comisia cu privire 
la orientările şi recomandările emise, 
indicând autorităţile naţionale care nu le 
respectă şi prezentând modul în care 
intenţionează să asigure respectarea lor în 
viitor.

Or. en
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Amendamentul 276
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu a aplicat corect legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2), mai 
precis nu a reuşit să garanteze faptul că o 
instituţie financiară îndeplineşte cerinţele 
prevăzute de respectiva legislaţie, 
Autoritatea are competenţele stabilite la 
alineatele (2), (3) şi (6) ale prezentului 
articol.

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu a aplicat corect legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2), 
aplicând-o de o manieră care aparent 
reprezintă o încălcare a legislaţiei UE, 
mai precis nu a reuşit să garanteze faptul că 
o instituţie financiară îndeplineşte cerinţele 
prevăzute de respectiva legislaţie, 
Autoritatea are competenţele stabilite la 
alineatele (2), (3) şi (6) ale prezentului 
articol.

Or. en

Amendamentul 277
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate naţională de
supraveghere nu a aplicat corect legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2), mai 
precis nu a reuşit să garanteze faptul că o 
instituţie financiară îndeplineşte cerinţele 
prevăzute de respectiva legislaţie, 
Autoritatea are competenţele stabilite la
alineatele (2), (3) şi (6) ale prezentului 
articol. 

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu a aplicat actele obligatorii 
din punct de vedere juridic şi legislaţia 
menţionate la articolul 1 alineatul (2) sau 
le-a aplicat de o manieră care aparent 
reprezintă o încălcare a legislaţiei UE, 
mai precis nu a reuşit să garanteze faptul că 
o instituţie financiară îndeplineşte cerinţele 
prevăzute de respectiva legislaţie, 
Autoritatea are competenţele stabilite la 
alineatele (2), (3) şi (6) ale prezentului 
articol.

Or. en
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Amendamentul 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu a aplicat corect legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2), mai 
precis nu a reuşit să garanteze faptul că o 
instituţie financiară îndeplineşte cerinţele 
prevăzute de respectiva legislaţie, 
Autoritatea are competenţele stabilite la 
alineatele (2), (3) şi (6) ale prezentului 
articol. 

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu a aplicat corect legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2), 
inclusiv standardele tehnice stabilite în 
conformitate cu articolul 7, mai precis nu 
a reuşit să garanteze faptul că o instituţie 
financiară îndeplineşte cerinţele prevăzute 
de respectiva legislaţie, Autoritate are 
competenţele stabilite la alineatele (2), (3) 
şi (6) ale prezentului articol. 

Or. en

Justificare

Pentru a garanta aplicarea consecventă a standardelor tehnice, Autoritatea ar trebui să aibă 
competenţa de a ancheta orice posibilă încălcare a aplicării acestora.

Amendamentul 279
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorităţi naţionale de supraveghere, a 
Comisiei sau din proprie iniţiativă şi după 
ce a informat autoritatea naţională de 
supraveghere vizată, Autoritatea poate 
cerceta presupusa aplicare incorectă a 
dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorităţi competente, a Parlamentului 
European, a Comisiei, a Consiliului, a 
Grupului părţilor interesate din domeniul 
asigurărilor şi reasigurărilor sau din 
proprie iniţiativă şi după ce a informat 
autoritatea competentă vizată, Autoritatea 
poate cerceta presupusa încălcare sau 
neaplicare a dreptului Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorităţii, 
autoritatea naţională de supraveghere nu s-
a conformat legislaţiei comunitare, 
Comisia, după ce a fost informată de 
Autoritate sau din proprie iniţiativă, poate 
lua o decizie prin care să îi ceară 
autorităţii naţionale de supraveghere să ia 
măsurile necesare pentru a respecta 
dreptul comunitar.

(4) Dacă, în termen de zece zile lucrătoare
de la primirea recomandării Autorităţii, 
autoritatea naţională de supraveghere nu s-
a conformat legislaţiei Uniunii, 
Autoritatea adoptă o decizie prin care 
stabileşte modul corect de aplicare a 
legislaţiei care face obiectul cercetării 
iniţiate de Autoritate.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiţii egale şi pentru a contribui la garantarea securităţii juridice în 
procesul de punere în aplicare a normelor unice de supraveghere din cadrul UE, Autoritatea 
ar trebui să fie în măsură să rectifice eventuale încălcări ale legislaţiei Uniunii Europene. În 
plus, amendamentele propuse ar avea ca efect evitarea intervenţiilor inutile din partea 
Comisiei deoarece acestea nu afectează procedura stabilită la alineatele (1), (2) şi (3), prin 
care autorităţilor naţionale li se permite să rectifice încălcarea prin aplicarea recomandării 
ABE în termen de o lună.

Amendamentul 281
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 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorităţii, 
autoritatea naţională de supraveghere nu s-
a conformat legislaţiei comunitare, 
Comisia, după ce a fost informată de 

(4) Dacă, în termen de zece zile lucrătoare
de la primirea recomandării Autorităţii,
prevăzute la alineatul (3), autoritatea 
naţională de supraveghere nu s-a conformat 
legislaţiei UE, Autoritatea ia o decizie prin 
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Autoritate sau din proprie iniţiativă, poate 
lua o decizie prin care să îi ceară autorităţii
naţionale de supraveghere să ia măsurile 
necesare pentru a respecta dreptul 
comunitar.

care să îi ceară autorităţii competente să ia 
măsurile necesare pentru a respecta dreptul 
UE. 

Or. en

Amendamentul 282
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorităţii, 
autoritatea naţională de supraveghere nu s-
a conformat legislaţiei comunitare, 
Comisia, după ce a fost informată de 
Autoritate sau din proprie iniţiativă, poate 
lua o decizie prin care să îi ceară autorităţii 
naţionale de supraveghere să ia măsurile 
necesare pentru a respecta dreptul 
comunitar.

(4) Dacă, în termen de douăzeci de zile 
lucrătoare de la primirea recomandării 
Autorităţii, autoritatea naţională de 
supraveghere nu s-a conformat legislaţiei 
comunitare, Comisia, după ce a fost 
informată de Autoritate sau din proprie 
iniţiativă, poate emite un aviz formal prin 
care să îi ceară autorităţii naţionale de 
supraveghere să ia măsurile necesare 
pentru a respecta dreptul UE.

Or. en

Amendamentul 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să ia această decizie în 
termen de cel mult trei luni de la adoptarea 
recomandării. Comisia poate prelungi 
această perioadă cu o lună.

Autoritatea ia această decizie în termen de 
cel mult o lună de la adoptarea 
recomandării.

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura condiţii egale şi pentru a contribui la garantarea securităţii juridice în 
procesul de punere în aplicare a normelor unice de supraveghere din cadrul UE, Autoritatea 
ar trebui să fie în măsură să rectifice eventuale încălcări ale legislaţiei Uniunii Europene. În 
plus, amendamentele propuse ar avea ca efect evitarea intervenţiilor inutile din partea 
Comisiei deoarece acestea nu afectează procedura stabilită la alineatele (1), (2) şi (3), prin 
care autorităţilor naţionale li se permite să rectifice încălcarea prin aplicarea recomandării 
ABE în termen de o lună.

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

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să ia această decizie în 
termen de cel mult trei luni de la adoptarea 
recomandării. Comisia poate prelungi 
această perioadă cu o lună.

Autoritatea ia această decizie în termen de 
cel mult o lună de la adoptarea 
recomandării. 

Or. en

Amendamentul 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că dreptul destinatarilor 
deciziei de a se exprima este respectat.

Autoritatea se asigură că dreptul 
destinatarilor deciziei de a se exprima este 
respectat.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiţii egale şi pentru a contribui la garantarea securităţii juridice în 
procesul de punere în aplicare a normelor unice de supraveghere din cadrul UE, Autoritatea 
ar trebui să fie în măsură să rectifice eventuale încălcări ale legislaţiei Uniunii Europene. În 
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plus, amendamentele propuse ar avea ca efect evitarea intervenţiilor inutile din partea 
Comisiei deoarece acestea nu afectează procedura stabilită la alineatele (1), (2) şi (3), prin 
care autorităţilor naţionale li se permite să rectifice încălcarea prin aplicarea recomandării 
ABE în termen de o lună.

Amendamentul 286
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 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că dreptul destinatarilor 
deciziei de a se exprima este respectat.

Autoritatea se asigură că dreptul 
destinatarilor deciziei de a se exprima este 
respectat.

Or. en

Amendamentul 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea şi autorităţile naţionale de 
supraveghere trebuie să-i transmită
Comisiei toate informaţiile necesare.

Autorităţile naţionale de supraveghere îi
transmit Autorităţii toate informaţiile 
necesare.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiţii egale şi pentru a contribui la garantarea securităţii juridice în 
procesul de punere în aplicare a normelor unice de supraveghere din cadrul UE, Autoritatea 
ar trebui să fie în măsură să rectifice eventuale încălcări ale legislaţiei Uniunii Europene. În 
plus, amendamentele propuse ar avea ca efect evitarea intervenţiilor inutile din partea 
Comisiei deoarece acestea nu afectează procedura stabilită la alineatele (1), (2) şi (3), prin 
care autorităţilor naţionale li se permite să rectifice încălcarea prin aplicarea recomandării 
ABE în termen de o lună.
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Amendamentul 288
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 9 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea şi autorităţile naţionale de 
supraveghere trebuie să-i transmită
Comisiei toate informaţiile necesare. 

Autorităţile naţionale de supraveghere îi
transmit Autorităţii toate informaţiile 
necesare. 

Or. en

Amendamentul 289
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menţionate la alineatul 
(4), autoritatea naţională de supraveghere 
informează Comisia şi Autoritatea cu 
privire la măsurile pe care le-a întreprins 
sau pe care are intenţia să le întreprindă 
pentru a pune în aplicare decizia Comisiei.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menţionate la alineatul 
(4), autoritatea naţională de supraveghere 
informează Comisia şi Autoritatea cu 
privire la măsurile pe care le-a întreprins 
sau pe care are intenţia să le întreprindă 
pentru a pune în aplicare avizul formal al
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menţionate la alineatul 
(4), autoritatea naţională de supraveghere 

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menţionate la alineatul 
(4), autoritatea naţională de supraveghere 
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informează Comisia şi Autoritatea cu 
privire la măsurile pe care le-a întreprins 
sau pe care are intenţia să le întreprindă 
pentru a pune în aplicare decizia Comisiei.

informează Comisia şi Autoritatea cu 
privire la măsurile pe care le-a întreprins 
sau pe care are intenţia să le întreprindă 
pentru a pune în aplicare decizia 
Autorităţii.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiţii egale şi pentru a contribui la garantarea securităţii juridice în 
procesul de punere în aplicare a normelor unice de supraveghere din cadrul UE, Autoritatea 
ar trebui să fie în măsură să rectifice eventuale încălcări ale legislaţiei Uniunii Europene.

Amendamentul 291
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 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menţionate la alineatul 
(4), autoritatea naţională de supraveghere 
informează Comisia şi Autoritatea cu 
privire la măsurile pe care le-a întreprins 
sau pe care are intenţia să le întreprindă 
pentru a pune în aplicare decizia Comisiei.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menţionate la alineatul 
(4), autoritatea naţională de supraveghere 
informează Comisia şi Autoritatea cu 
privire la măsurile pe care le-a întreprins 
sau pe care are intenţia să le întreprindă 
pentru a pune în aplicare decizia 
Autorităţii.

Or. en

Amendamentul 292
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională 

eliminat
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de supraveghere nu respectă decizia 
menţionată la alineatul (4) din prezentul 
articol în termenul menţionat la acelaşi
alineat şi când este necesară remedierea 
promptă a nerespectării de către 
autoritatea naţională de supraveghere în 
vederea menţinerii sau restabilirii 
condiţiilor neutre de concurenţă de pe 
piaţă sau în vederea garantării bunei 
funcţionări şi a integrităţii sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerinţele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislaţia menţionată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituţiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituţii 
financiare prin care să-i impună acesteia 
să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.
Decizia autorităţii trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4). 

Or. en

Amendamentul 293
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 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu respectă decizia 
menţionată la alineatul (4) din prezentul 
articol în termenul menţionat la acelaşi 
alineat şi când este necesară remedierea 
promptă a nerespectării de către autoritatea 
naţională de supraveghere în vederea 
menţinerii sau restabilirii condiţiilor neutre 

(6) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
naţională de supraveghere nu respectă 
decizia menţionată la alineatul (4) din 
prezentul articol în termenul menţionat la 
acelaşi alineat şi când este necesară 
remedierea promptă a nerespectării de către 
autoritatea naţională de supraveghere în 
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de concurenţă de pe piaţă sau în vederea 
garantării bunei funcţionări şi a integrităţii 
sistemului financiar, Autoritatea poate, în
cazul în care cerinţele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituţiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.

vederea menţinerii sau restabilirii 
condiţiilor neutre de concurenţă de pe piaţă 
sau în vederea garantării bunei funcţionări 
şi a integrităţii sistemului financiar, 
Autoritatea adoptă, în conformitate cu
legislaţia menţionată la articolul 1 alineatul 
(2), o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
dreptului UE, inclusiv încetarea oricărei 
activităţi.

Or. en

Amendamentul 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu respectă decizia 
menţionată la alineatul (4) din prezentul 
articol în termenul menţionat la acelaşi 
alineat şi când este necesară remedierea 
promptă a nerespectării de către autoritatea 
naţională de supraveghere în vederea 
menţinerii sau restabilirii condiţiilor neutre 
de concurenţă de pe piaţă sau în vederea 
garantării bunei funcţionări şi a integrităţii 
sistemului financiar, Autoritatea poate, în
cazul în care cerinţele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituţiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 

(6) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
naţională de supraveghere nu respectă 
decizia menţionată la alineatul (4) din 
prezentul articol în termenul menţionat la 
acelaşi alineat şi când este necesară 
remedierea promptă a nerespectării de către 
autoritatea naţională de supraveghere în 
vederea menţinerii sau restabilirii 
condiţiilor neutre de concurenţă de pe piaţă 
sau în vederea garantării bunei funcţionări 
şi a integrităţii sistemului financiar, 
Autoritatea adoptă, în conformitate cu
legislaţia menţionată la articolul 1 alineatul 
(2), o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.
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oricărei activităţi.

Or. en

Justificare

Competenţa de a adopta decizii individuale aplicabile direct instituţiilor financiare în cazul 
încălcării legislaţiei Uniunii Europene, împreună cu capacitatea proprie a ABE de a cerceta 
presupusa încălcare sau neaplicare a legislaţiei Uniunii Europene, vor asigura aplicarea 
corectă a legislaţiei UE şi a standardelor tehnice în toată Uniunea Europeană, promovând 
astfel condiţii de concurenţă egale. Pentru a asigura condiţii de concurenţă egale în cadrul 
pieţei unice europene, domeniul de aplicare a deciziilor individuale aplicabile direct 
instituţiilor financiare în cazul încălcării legislaţiei UE nu ar trebui limitat.

Amendamentul 295
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu respectă decizia
menţionată la alineatul (4) din prezentul 
articol în termenul menţionat la acelaşi 
alineat şi când este necesară remedierea 
promptă a nerespectării de către autoritatea 
naţională de supraveghere în vederea 
menţinerii sau restabilirii condiţiilor neutre 
de concurenţă de pe piaţă sau în vederea 
garantării bunei funcţionări şi a integrităţii 
sistemului financiar, Autoritatea poate, în 
cazul în care cerinţele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituţiilor financiare, adopta 
o decizie individuală adresată unei instituţii 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligaţiilor sale în temeiul dreptului 
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 
activităţi.

(6) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
naţională de supraveghere nu respectă 
avizul formal menţionat la alineatul (4) 
din prezentul articol în termenul menţionat 
la acelaşi alineat şi când este necesară 
remedierea promptă a nerespectării de către 
autoritatea naţională de supraveghere în 
vederea menţinerii sau restabilirii 
condiţiilor neutre de concurenţă de pe piaţă 
sau în vederea garantării bunei funcţionări 
şi a integrităţii sistemului financiar, 
Autoritatea poate, în cazul în care cerinţele 
aplicabile în respectivul caz prevăzute de 
legislaţia menţionată la articolul 1 alineatul 
(2) se aplică direct instituţiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
dreptului UE, inclusiv încetarea oricărei 
activităţi.
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Or. en

Amendamentul 296
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia autorităţii trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4).

Decizia Autorităţii trebuie să fie conformă 
cu avizul formal emis de Comisie în 
temeiul alineatului (4).

Or. en

Amendamentul 297
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 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia autorităţii trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4). 

Decizia Autorităţii trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată în temeiul alineatului 
(4). 

Or. en

Amendamentul 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia autorităţii trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4).

Decizia Autorităţii trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată în temeiul alineatului 
(4).
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Or. en

Justificare

Competenţa de a adopta decizii individuale aplicabile direct instituţiilor financiare în cazul 
încălcării legislaţiei Uniunii Europene, împreună cu capacitatea proprie a ABE de a cerceta 
presupusa încălcare sau neaplicare a legislaţiei Uniunii Europene, vor asigura aplicarea 
corectă a legislaţiei UE şi a standardelor tehnice în toată Uniunea Europeană, promovând 
astfel condiţii de concurenţă egale. Pentru a asigura condiţii de concurenţă egale în cadrul 
pieţei unice europene, domeniul de aplicare a deciziilor individuale aplicabile direct 
instituţiilor financiare în cazul încălcării legislaţiei UE nu ar trebui limitat.

Amendamentul 299
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 9 – alineatul 6 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care destinatarul deciziei 
refuză să se conformeze legislaţiei 
Uniunii sau unei decizii specifice a 
Autorităţii, aceasta poate să iniţieze 
proceduri în faţa instanţelor naţionale, 
inclusiv să depună cereri de măsuri 
provizorii.

Or. en

Amendamentul 300
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate cheltuielile juridice sau judiciare pe 
care le presupune procedura descrisă la 
primul paragraf sunt suportate de 
Comisie în numele Autorităţii.

Or. en
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Amendamentul 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (6) se aplică, după caz, tuturor 
instituţiilor financiare relevante care îşi 
desfăşoară activitatea în jurisdicţia în 
care se încalcă legislaţia.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiţii de concurenţă egale, în cazurile în care Autoritatea adoptă o 
decizie individuală adresată unei instituţii financiare, decizia respectivă ar trebui să se aplice 
şi tuturor celorlalţi actori de pe piaţă, atât interni, cât şi transfrontalieri, care îşi desfăşoară 
activitatea în statul membru în cauză. Principiul „respectă sau explică” ar trebui să se aplice 
măsurilor adoptate de autoritatea competentă pentru a da curs deciziilor Autorităţii, şi nu 
doar pentru a fi „compatibile” cu deciziile respective.

Amendamentul 302
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autorităţile 
naţionale de supraveghere în legătură cu 
faptele care fac obiectul deciziei în temeiul 
alineatului (4) sau (6) trebuie să fie 
compatibile cu respectivele decizii.

Atunci când adoptă o măsură în legătură 
cu chestiunile care fac obiectul unui aviz 
formal în temeiul alineatului (4) sau al 
unei decizii în temeiul alineatului (6), 
autorităţile competente respectă avizul 
formal corespunzător sau decizia 
corespunzătoare, după caz.

Or. en
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Amendamentul 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autorităţile 
naţionale de supraveghere în legătură cu 
faptele care fac obiectul deciziei în temeiul 
alineatului (4) sau (6) trebuie să fie 
compatibile cu respectivele decizii.

Atunci când adoptă o măsură în legătură 
cu chestiunile care fac obiectul unei 
decizii în temeiul alineatului (4) sau (6),
autorităţile naţionale de supraveghere 
respectă decizia corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiţii de concurenţă egale, în cazurile în care Autoritatea adoptă o 
decizie individuală adresată unei instituţii financiare, decizia respectivă ar trebui să se aplice 
şi tuturor celorlalţi actori de pe piaţă, atât interni, cât şi transfrontalieri, care îşi desfăşoară 
activitatea în statul membru în cauză. Principiul „respectă sau explică” ar trebui să se aplice 
măsurilor adoptate de autoritatea competentă pentru a da curs deciziilor Autorităţii, şi nu 
doar pentru a fi „compatibile” cu deciziile respective.

Amendamentul 304
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (6) se aplică tuturor 
instituţiilor financiare relevante care îşi 
desfăşoară activitatea în jurisdicţia în 
care se încalcă legislaţia.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiţii de concurenţă egale, în cazurile în care Autoritatea adoptă o 
decizie individuală adresată unei instituţii financiare în legătură cu aplicarea consecventă a 
normelor, decizia respectivă ar trebui să se aplice şi tuturor celorlalţi actori de pe piaţă, atât 
celor interni, cât şi celor transfrontalieri, care îşi desfăşoară activitatea în statul membru în 
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cauză.

Amendamentul 305
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 9 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În raportul său, Autoritatea 
menţionează autorităţile naţionale şi 
instituţiile financiare care nu au respectat 
deciziile menţionate la alineatele (4) şi (6).

Or. en

Amendamentul 306
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10
Măsuri în situaţii de urgenţă

eliminat

(1) În cazul unor evoluţii negative care 
pot periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie iniţiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorităţii, prin 
care să se stabilească existenţa unei 
situaţii de urgenţă în sensul prezentului 
regulament.
(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
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individuale cerându-le autorităţilor 
naţionale de supraveghere să ia măsurile 
necesare în conformitate cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a elimina orice riscuri care ar 
putea pune în pericol buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau 
a unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.
(3) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională 
de supraveghere nu respectă decizia 
Autorităţii menţionată la alineatul (2) în 
termenul prevăzut, Autoritatea poate, în 
cazul în care cerinţele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituţiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a 
se conforma obligaţiilor sale în temeiul 
respectivei legislaţii, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.
(4) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (3) prevalează asupra oricărei 
decizii adoptate anterior de autorităţile 
naţionale de supraveghere cu privire la 
aceeaşi chestiune.
Orice măsură luată de autorităţile 
naţionale de supraveghere în legătură cu 
faptele care fac obiectul deciziei în 
temeiul alineatului (2) sau (3) trebuie să 
fie compatibile cu respectivele decizii.

Or. en
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Amendamentul 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul
comunitar, Comisia, din proprie iniţiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorităţii, prin 
care să se stabilească existenţa unei situaţii 
de urgenţă în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar din Uniune, CERS, 
din proprie iniţiativă sau în urma unei 
cereri adresate de către Autoritate, 
Parlamentul European, Consiliu sau 
Comisie, poate emite o avertizare prin care 
să declare existenţa unei situaţii de 
urgenţă. Pe baza acestei avertizări, 
Autoritatea poate adopta, fără alte cerinţe, 
deciziile individuale menţionate la 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Amendamentul 308
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 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 

(1) În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
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stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul
comunitar, Comisia, din proprie iniţiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorităţii, prin 
care să se stabilească existenţa unei situaţii 
de urgenţă în sensul prezentului 
regulament.

stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar din Uniune, CERS, 
din proprie iniţiativă sau în urma unei 
cereri adresate de către Autoritate, 
Parlamentul European, Consiliu sau 
Comisie, poate emite o avertizare prin care 
să declare existenţa unei situaţii de urgenţă
pentru a-i permite Autorităţii să adopte, 
fără alte cerinţe, deciziile individuale 
menţionate la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 309
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie iniţiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorităţii, prin 
care să se stabilească existenţa unei situaţii 
de urgenţă în sensul prezentului 
regulament.

În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar din UE, Consiliul, în 
urma unor consultări corespunzătoare cu
Comisia, CERS şi, după caz, cu 
Autorităţile europene de supraveghere 
poate adopta o decizie adresată Autorităţii 
prin care să se stabilească existenţa unei 
situaţii de urgenţă în sensul prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 310
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie iniţiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorităţii, prin 
care să se stabilească existenţa unei situaţii 
de urgenţă în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar din Uniune, Comisia 
sau preşedintele Autorităţii, din proprie 
iniţiativă sau în urma unei cereri adresate 
de către Consiliu, CERS, Parlamentul 
European sau Grupul părţilor interesate,
poate adopta o decizie prin care să se 
stabilească existenţa unei situaţii de 
urgenţă în sensul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 311
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul
comunitar, Comisia, din proprie iniţiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorităţii, prin 
care să se stabilească existenţa unei situaţii 
de urgenţă în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar din Uniune, CERS, 
din proprie iniţiativă sau în urma unei 
cereri adresate de către Autoritate, 
Parlamentul European sau un stat 
membru, poate emite o avertizare prin care 
să declare existenţa unei situaţii de urgenţă 
în sensul prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 312
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie iniţiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorităţii, prin 
care să se stabilească existenţa unei situaţii 
de urgenţă în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluţii negative care pot 
periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar din Uniune, Consiliul, 
din proprie iniţiativă sau în urma unei 
cereri adresate de către Autoritate sau 
CERS poate adopta o decizie adresată 
Autorităţii prin care să se stabilească 
existenţa unei situaţii de urgenţă în sensul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 313
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Imediat ce emite un avertisment, 
Consiliul îl notifică simultan 
Parlamentului European, CERS, 
Comisiei şi Autorităţii europene de 
supraveghere.

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

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Imediat ce emite un avertisment, 
CERS îl notifică simultan Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei şi 
Autorităţii.

Or. en

Amendamentul 315
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităţilor 
naţionale de supraveghere să ia măsurile 
necesare în conformitate cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a elimina orice riscuri care ar putea 
pune în pericol buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

(2) Atunci când CERS a emis un 
avertisment în temeiul alineatului (1) sau 
când Parlamentul European, Consiliul 
sau Comisia, din proprie iniţiativă sau în 
urma unei solicitări din partea Autorităţii 
sau a unui stat membru, adoptă o decizie 
prin care se stabileşte existenţa unor 
circumstanţe similare sau justificate în
care se impune adoptarea unor măsuri 
coordonate de către autorităţile naţionale 
pentru a reacţiona la evoluţiile negative 
care pot periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar din UE, Autoritatea 
poate adopta, fără alte cerinţe, decizii 
individuale în conformitate cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a elimina orice riscuri care ar putea 
pune în pericol buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
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unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

Or. en

Amendamentul 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităţilor 
naţionale de supraveghere să ia măsurile 
necesare în conformitate cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a elimina orice riscuri care ar putea 
pune în pericol buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

(2) În cazul în care CERS consideră că 
este necesară adoptarea unor măsuri 
coordonate de către autorităţile naţionale 
pentru a reacţiona la evoluţii negative
care ar putea pune în pericol buna 
funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părţi a acestuia, 
Autoritatea adoptă decizii individuale 
cerându-le autorităţilor competente să ia 
măsurile necesare în conformitate cu 
legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) pentru a aborda astfel de 
evoluţii garantând faptul că instituţiile 
financiare şi autorităţile naţionale de 
supraveghere îndeplinesc cerinţele 
prevăzute în respectiva legislaţie.

Or. en

Justificare

Înfiinţarea pieţei unice a UE pentru servicii financiare impune adoptarea de măsuri 
coordonate pentru a putea face faţă eventualelor situaţii de urgenţă, întrucât o criză 
declanşată într-un stat membru se poate răspândi rapid dincolo de graniţele sale. Prin 
urmare, este necesar să se clarifice faptul că Autoritatea poate adopta decizii aplicabile 
direct autorităţilor competente naţionale, această posibilitate făcând parte din rolul 
Autorităţii de moderator şi coordonator al măsurilor naţionale.
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Amendamentul 317
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 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităţilor 
naţionale de supraveghere să ia măsurile 
necesare în conformitate cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a elimina orice riscuri care ar putea 
pune în pericol buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

(2) Atunci când CERS a adoptat o decizie 
în temeiul alineatului (1), Autoritatea poate 
adopta decizii individuale cerându-le 
autorităţilor naţionale de supraveghere să ia 
măsurile necesare în conformitate cu 
prezentul regulament şi cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a elimina orice riscuri care ar putea 
pune în pericol buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

Or. en

Amendamentul 318
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 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii
individuale cerându-le autorităţilor
naţionale de supraveghere să ia măsurile 
necesare în conformitate cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a elimina orice riscuri care ar putea 
pune în pericol buna funcţionare şi 

(2) Atunci când este declarată existenţa 
unei situaţii de urgenţă în temeiul 
alineatului (1), Autoritatea adoptă deciziile
individuale necesare pentru a se asigura 
că autorităţile naţionale de supraveghere 
iau măsurile necesare în conformitate cu 
legislaţia menţionată la articolul 1 alineatul 
(2) pentru a elimina orice riscuri care ar 
putea pune în pericol buna funcţionare şi 
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integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

Or. en

Amendamentul 319
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităţilor 
naţionale de supraveghere să ia măsurile 
necesare în conformitate cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a elimina orice riscuri care ar putea 
pune în pericol buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

(2) Atunci când este declarată existenţa 
unei situaţii de urgenţă în temeiul
alineatului (1), Autoritatea poate adopta 
decizii adresate autorităţilor competente 
din statele membre, cerându-le să ia 
măsurile necesare în conformitate cu 
legislaţia menţionată la articolul 1 alineatul 
(2) pentru a elimina orice riscuri care ar 
putea pune în pericol buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

Or. en
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Amendamentul 320
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităţilor 
naţionale de supraveghere să ia măsurile 
necesare în conformitate cu legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a elimina orice riscuri care ar putea 
pune în pericol buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părţi a acestuia, prin garantarea 
faptului că instituţiile financiare şi 
autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

(2) Atunci când este declarată existenţa 
unei situaţii de urgenţă în temeiul 
alineatului (1), Autoritatea poate adopta 
decizii adresate autorităţilor naţionale de 
supraveghere din statele membre, 
cerându-le să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislaţia menţionată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcţionare şi integritatea pieţelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părţi a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituţiile financiare 
şi autorităţile naţionale de supraveghere 
îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
respectiva legislaţie.

Or. en

Amendamentul 321
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unor evoluţii negative care 
pot periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar din 
UE sau a unei părţi a acestuia, 
Autoritatea facilitează în mod activ şi, 
atunci când este necesar, coordonează 
eventualele măsuri luate de către 
autorităţile naţionale de supraveghere 
competente relevante.
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Or. en

Amendamentul 322
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unor evoluţii negative care 
pot periclita grav buna funcţionare şi 
integritatea pieţelor financiare sau 
stabilitatea, întregului sistem financiar
din UE sau a unei părţi a acestuia, 
Autoritatea facilitează în mod activ şi, 
atunci când este necesar, coordonează 
eventualele măsuri luate de către 
autorităţile naţionale competente 
relevante.

Or. en

Amendamentul 323
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Consiliul revizuieşte decizia adoptată 
în temeiul alineatului (1) la intervale 
corespunzătoare, dar cel puţin o dată pe 
lună, şi declară încetarea situaţiei de 
urgenţă imediat ce se impune acest lucru.

Or. en
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Amendamentul 324
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Consiliul revizuieşte decizia adoptată 
în temeiul alineatului (1) la intervale 
corespunzătoare, dar cel puţin o dată pe 
lună, şi declară încetarea situaţiei de 
urgenţă imediat ce se impune acest lucru.

Or. en

Amendamentul 325
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională 
de supraveghere nu respectă decizia 
Autorităţii menţionată la alineatul (2) în 
termenul prevăzut, Autoritatea poate, în 
cazul în care cerinţele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituţiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a 
se conforma obligaţiilor sale în temeiul 
respectivei legislaţii, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.

eliminat

Or. en

Justificare

Posibilitatea ca AEAPO să adopte măsuri care vizează direct instituţiile financiare ar putea 
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pune instituţiile financiare în faţa unor conflicte de loialitate între autoritatea naţională, care 
asigură supravegherea zilnică, şi Autoritate. Pentru a evita insecuritatea juridică, toate 
deciziile ar trebui transmise întreprinderilor prin intermediul autorităţii naţionale de 
supraveghere. 

Amendamentul 326
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională 
de supraveghere nu respectă decizia 
Autorităţii menţionată la alineatul (2) în 
termenul prevăzut, Autoritatea poate, în 
cazul în care cerinţele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituţiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a 
se conforma obligaţiilor sale în temeiul 
respectivei legislaţii, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 327
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională 
de supraveghere nu respectă decizia 
Autorităţii menţionată la alineatul (2) în 

eliminat
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termenul prevăzut, Autoritatea poate, în 
cazul în care cerinţele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituţiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a 
se conforma obligaţiilor sale în temeiul 
respectivei legislaţii, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.

Or. en

Justificare

Posibilitatea ca AEAPO să adopte măsuri care vizează direct instituţiile financiare ar putea 
pune instituţiile financiare în faţa unor conflicte de loialitate între autoritatea naţională, care 
asigură supravegherea zilnică, şi Autoritate. Pentru a evita insecuritatea juridică, toate 
deciziile ar trebui transmise întreprinderilor prin intermediul autorităţii naţionale de 
supraveghere. 

Amendamentul 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu respectă decizia 
Autorităţii menţionată la alineatul (2) în 
termenul prevăzut, Autoritatea poate, în 
cazul în care cerinţele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituţiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
respectivei legislaţii, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.

(3) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
naţională de supraveghere nu respectă 
decizia Autorităţii menţionată la alineatul 
(2) în termenul prevăzut, Autoritatea 
adoptă, în temeiul legislaţiei menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), o decizie 
individuală adresată unei instituţii 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligaţiilor sale în temeiul respectivei 
legislaţii, inclusiv încetarea oricărei 
activităţi.
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Or. en

Justificare

Pentru a asigura stabilitatea pieţei unice europene, domeniul de aplicare al deciziilor 
individuale aplicabile direct instituţiilor financiare în situaţii de urgenţă nu ar trebui limitat.

Amendamentul 329
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 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu respectă decizia 
Autorităţii menţionată la alineatul (2) în 
termenul prevăzut, Autoritatea poate, în 
cazul în care cerinţele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituţiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
respectivei legislaţii, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.

(3) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
naţională de supraveghere nu respectă 
decizia Autorităţii menţionată la alineatul 
(2) în termenul prevăzut, Autoritatea 
adoptă, în conformitate cu cerinţele 
aplicabile prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2), o 
decizie individuală adresată unei instituţii 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligaţiilor sale în temeiul respectivei 
legislaţii, inclusiv încetarea oricărei 
activităţi.

Or. en

Amendamentul 330
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 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competenţelor (3) Fără a aduce atingere competenţelor 
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Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu respectă decizia 
Autorităţii menţionată la alineatul (2) în 
termenul prevăzut, Autoritatea poate, în 
cazul în care cerinţele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislaţia 
menţionată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituţiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituţii financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
respectivei legislaţii, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.

Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
naţională de supraveghere nu respectă 
decizia Autorităţii, Autoritatea adoptă, în 
conformitate cu cerinţele aplicabile 
prevăzute de legislaţia menţionată la 
articolul 1 alineatul (2), o decizie 
individuală adresată unei instituţii 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligaţiilor sale în temeiul respectivei 
legislaţii, inclusiv încetarea oricărei 
activităţi.

Or. en

Amendamentul 331
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 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care destinatarul deciziei 
refuză să se conformeze legislaţiei 
Uniunii sau unei decizii specifice a 
Autorităţii, aceasta poate să iniţieze 
proceduri în faţa instanţelor naţionale, 
inclusiv să depună cereri de măsuri 
provizorii.

Or. en

Justificare

Pentru a consolida competenţele Autorităţii în conformitate cu Raportul Giegold.
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Amendamentul 332
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (3) prevalează asupra oricărei 
decizii adoptate anterior de autorităţile 
naţionale de supraveghere cu privire la 
aceeaşi chestiune.

eliminat

Orice măsură luată de autorităţile 
naţionale de supraveghere în legătură cu 
faptele care fac obiectul deciziei în 
temeiul alineatului (2) sau (3) trebuie să 
fie compatibile cu respectivele decizii.

Or. en

Amendamentul 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autorităţile naţionale 
de supraveghere în legătură cu faptele care 
fac obiectul unei decizii în temeiul 
alineatului (2) sau (3) trebuie să fie
compatibile cu respectivele decizii.

Orice măsură luată de autorităţile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul unei decizii în temeiul alineatului 
(2) sau (3) trebuie să fie conformă cu 
respectivele decizii. Neconformitatea se 
justifică în mod corespunzător în scris de 
către autorităţile competente, justificarea 
fiind adresată CERS şi Autorităţi.

Or. en

Justificare

Principiul „respectă sau explică” ar stimula autorităţile naţionale competente să se 
conformeze deciziilor Autorităţii menite să soluţioneze posibile situaţii de urgenţă.
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Amendamentul 334
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia revizuieşte această decizie la 
intervale regulate, dar şi, de asemenea, la 
cererea AES, CERS sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

Se propune ca şi AES să poată avea drept de iniţiativă pentru a determina existenţa unei 
situaţi de urgenţă. 

Amendamentul 335
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 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) CERS revizuieşte decizia menţionată 
la alineatul (1) din proprie iniţiativă sau 
ca urmare a unei solicitări din partea 
Autorităţii, Parlamentului European, 
Consiliului sau Comisiei.

Or. en

Justificare

Pentru a acorda Autorităţii, Consiliului, Parlamentului European sau Comisiei dreptul de a 
solicita revizuirea deciziei de declarare a unei situaţii de urgenţă.
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Amendamentul 336
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 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) CERS revizuieşte decizia menţionată 
la alineatul (1) la intervale regulate, dar 
şi, de asemenea, la cererea Parlamentului 
European sau a Autorităţii.

Or. en

Amendamentul 337
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care CERS adoptă o 
decizie în temeiul alineatului (1), CERS 
revizuieşte decizia în cauză la intervale 
regulate, dar şi la cererea Autorităţii, 
Parlamentului European, Consiliului sau 
Comisiei şi declară încetarea situaţiei de 
urgenţă dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Situaţia de urgenţă declarată în conformitate cu articolul 10 ar trebui monitorizată cu 
stricteţe. În plus, CERS ar trebui să fie în măsură să declare încetarea situaţiei de urgenţă.  
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Amendamentul 338
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 10 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În raportul său, Autoritatea include 
deciziile individuale adresate autorităţilor 
naţionale şi instituţiilor financiare în 
temeiul alineatelor (3) şi (4).

Or. en

Amendamentul 339
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
În cazul în care o situaţie de urgenţă 
impune măsuri imediate, înainte ca CERS 
să adopte o decizie, Autoritatea poate 
adopta decizii care se aplică în mod 
general şi direct instituţiilor financiare. 
Aceste măsuri de urgenţă se aduc imediat 
la cunoştinţa CERS. În cazul în care 
CERS nu confirmă existenţa unei situaţii 
de urgenţă în termen de 15 zile de la 
această înştiinţare, măsurile în cauză 
devin caduce.

Or. en

Justificare

În unele cazuri trebuie luate măsuri cât mai rapid, fiind inoportună aşteptarea desfăşurării 
unei proceduri integrale de luare a deciziei de către CERS. Prin urmare, ar fi util ca AES să 
poată lua decizii de urgenţă, cu condiţia ca acestea să fie aduse imediat la cunoştinţa CERS 
şi să nu fie valabile mai mult de două săptămâni, cu excepţia cazului în care situaţia de 
urgenţă este confirmată de către CERS. 
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Amendamentul 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate națională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conținutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acțiune din partea unei alte autorități 
naționale de supraveghere în domenii în 
care legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în 
comun de către autoritățile naționale de 
supraveghere din mai mult decât un stat 
membru, Autoritatea, la cererea uneia sau 
mai multor autorități naționale de 
supraveghere în cauză, poate sprijini 
autoritățile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate națională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conținutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acțiune din partea unei alte autorități 
naționale de supraveghere în cazurile 
precizate în legislaţia menţionată la 
articolul 1 alineatul (2), Autoritatea, la 
cererea uneia sau mai multor autorități 
naționale de supraveghere în cauză, poate 
sprijini autoritățile în efortul acestora de a 
ajunge la un acord în conformitate cu 
procedura stabilită la alineatul (2). 

Or. en

Amendamentul 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate națională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conținutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acțiune din partea unei alte autorități 
naționale de supraveghere în domenii în 

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
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care legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autoritățile naționale de 
supraveghere din mai mult decât un stat 
membru, Autoritatea, la cererea uneia sau 
mai multor autorități naționale de 
supraveghere în cauză, poate sprijini 
autoritățile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai multe state membre, 
Autoritatea, la cererea uneia sau mai 
multor autorităţi naţionale de supraveghere 
în cauză, poate sprijini autorităţile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2), cu excepţia cazurilor în care 
legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) atribuie responsabilitatea 
finală autorităţii de supraveghere a 
grupului.

Or. de

Justificare

Solvabilitate II urmăreşte consolidarea rolului autorităţii de supraveghere a grupului. De 
exemplu, acesteia îi revine decizia finală în ceea ce priveşte aprobarea unui „model intern al 
grupului” în cazul în care autorităţile de supraveghere implicate nu ajung la un acord. 
Autoritatea de supraveghere a grupului răspunde de supravegherea la nivel de grup. Această 
responsabilitate clară nu ar trebui subminată de un mecanism care ar permite autorităţilor 
naţionale nemulţumite să implice AEAPO pentru a asigura adoptarea unei decizi diferite. 

Amendamentul 342
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate națională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conținutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acțiune din partea unei alte autorități 
naționale de supraveghere în domenii în 
care legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autoritățile naționale de 

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
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supraveghere din mai mult decât un stat 
membru, Autoritatea, la cererea uneia sau 
mai multor autorități naționale de 
supraveghere în cauză, poate sprijini 
autoritățile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

supraveghere din mai multe state membre
şi nu atribuie responsabilitatea finală 
autorităţii de supraveghere a grupului, 
Autoritatea, din proprie iniţiativă sau la 
cererea uneia sau mai multor autorităţi 
naţionale de supraveghere în cauză, poate 
prelua iniţiativa de a sprijini autorităţile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

În cazul în care legislaţia sectorială atribuie deja responsabilitatea finală autorităţii de 
supraveghere a grupului, cum se prevede în Directiva Solvabilitate II, este important să se 
precizeze faptul că acest lucru prevalează în faţa competenţelor AES. În caz contrar, ar exista 
pericolul unei confuzii în ceea ce priveşte caracterul prioritar al legislaţiei sectoriale şi al 
competenţelor AES, competenţele acesteia din urmă decurgând din legislaţia sectorială.

Amendamentul 343
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în 
comun de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai mult decât un stat 
membru, Autoritatea, la cererea uneia sau 
mai multor autorităţi naţionale de 
supraveghere în cauză, poate sprijini 
autorităţile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate națională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conținutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acțiune din partea unei alte autorități 
naționale de supraveghere în cazurile 
precizate în legislaţia menţionată la 
articolul 1 alineatul (2), Autoritatea, la 
cererea uneia sau mai multor autorități 
naționale de supraveghere în cauză, poate 
sprijini autoritățile în efortul acestora de a 
ajunge la un acord în conformitate cu 
procedura stabilită la alineatul (2).
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stabilită la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 344
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai mult decât un stat 
membru, Autoritatea, la cererea uneia sau 
mai multor autorităţi naţionale de 
supraveghere în cauză, poate sprijini 
autorităţile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2). 

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai multe state membre
şi nu atribuie responsabilitatea finală 
autorităţii de supraveghere a grupului, 
Autoritatea, la cererea uneia sau mai 
multor autorităţi naţionale de supraveghere 
în cauză, poate sprijini autorităţile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

În cazul în care AES adoptă măsuri directe împotriva instituţiilor financiare, acestea s-ar 
putea regăsi într-o situaţie de conflict de loialitate între autoritatea naţională de 
supraveghere zilnică şi AES. Acest lucru ar putea duce la situaţia în care întreprinderile sunt 
obligate să aplice decizii contradictorii/incoerente. Pentru a evita insecuritatea juridică, 
toate deciziile ar trebui transmise întreprinderilor prin intermediul autorităţii naţionale de 
supraveghere.
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Amendamentul 345
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 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai mult decât un stat 
membru, Autoritatea, la cererea uneia sau 
mai multor autorităţi naţionale de 
supraveghere în cauză, poate sprijini 
autorităţile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai multe state membre, 
Autoritatea, din proprie iniţiativă sau la 
cererea uneia sau mai multor autorităţi 
naţionale de supraveghere în cauză, preia 
iniţiativa de a sprijini autorităţile în efortul 
acestora de a ajunge la un acord în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatele (2)-(4).

Or. en

Amendamentul 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate națională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conținutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acțiune din partea unei alte autorități 
naționale de supraveghere în domenii în 

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
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care legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autoritățile naționale de 
supraveghere din mai mult decât un stat 
membru, Autoritatea, la cererea uneia sau 
mai multor autorități naționale de 
supraveghere în cauză, poate sprijini 
autoritățile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai multe state membre
şi nu atribuie responsabilitatea finală 
autorităţii de supraveghere a grupului, 
Autoritatea, la cererea uneia sau mai 
multor autorităţi naţionale de supraveghere 
în cauză, poate sprijini autorităţile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

Or. it

Justificare

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

Amendamentul 347
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 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
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coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai mult decât un stat 
membru, Autoritatea, la cererea uneia sau 
mai multor autorităţi naţionale de 
supraveghere în cauză, poate sprijini 
autorităţile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai multe state membre, 
Autoritatea, din proprie iniţiativă sau la 
cererea uneia sau mai multor autorităţi 
naţionale de supraveghere în cauză, poate
prelua iniţiativa de a sprijini autorităţile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatele (2)-(4).

Or. en

Amendamentul 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate națională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conținutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acțiune din partea unei alte autorități 
naționale de supraveghere în domenii în 
care legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autoritățile naționale de 
supraveghere din mai mult decât un stat 
membru, Autoritatea, la cererea uneia sau 
mai multor autorități naționale de 
supraveghere în cauză, poate sprijini 
autoritățile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai multe state membre, 
Autoritatea, la cererea a cel puţin o treime 
dintre autorităţile naţionale de 
supraveghere care trebuie să coopereze, 
poate sprijini autorităţile în efortul acestora 
de a ajunge la un acord, în conformitate cu 
procedura stabilită la alineatul (2).

Or. de

Justificare

Directiva Solvabilitate II din 2009 urmăreşte consolidarea rolului autorităţii de supraveghere 
a grupului, care cunoaşte foarte bine cazul examinat. Autoritatea de supraveghere a grupului 
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răspunde de supravegherea la nivel de grup. Această responsabilitate clară nu ar trebui 
subminată de un mecanism care ar permite autorităţilor naţionale nemulţumite să implice 
AEAPO pentru a asigura adoptarea unei decizi diferite. 

Amendamentul 349
Gianni Pittella

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate națională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conținutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acțiune din partea unei alte autorități 
naționale de supraveghere în domenii în 
care legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autoritățile naționale de 
supraveghere din mai mult decât un stat 
membru, Autoritatea, la cererea uneia sau 
mai multor autorități naționale de 
supraveghere în cauză, poate sprijini 
autoritățile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate naţională de supraveghere nu 
este de acord cu procedura sau cu 
conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acţiune din partea unei alte autorităţi 
naţionale de supraveghere în domenii în 
care legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2) prevede cooperarea, 
coordonarea sau luarea de decizii în comun 
de către autorităţile naţionale de 
supraveghere din mai multe state membre
şi nu atribuie responsabilitatea finală 
autorităţii de supraveghere a grupului, 
Autoritatea, la cererea uneia sau mai 
multor autorităţi naţionale de supraveghere 
în cauză, poate sprijini autorităţile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2). 

Or. it

Amendamentul 350
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 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, (3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
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autorităţile naţionale de supraveghere în 
cauză nu au reuşit să ajungă la un acord, 
Autoritatea poate lua o decizie cerându-le 
acestora, în vederea soluţionării 
problemei, să adopte anumite măsuri sau 
să se abţină de la a acţiona, în 
conformitate cu legislaţia comunitară.

autorităţile naţionale de supraveghere în 
cauză nu au reuşit să ajungă la un acord, 
Autoritatea ia o decizie, în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (1) al doilea 
paragraf, în vederea soluţionării 
dezacordului şi le cere acestora să rezolve 
problema în conformitate cu legislaţia 
Uniunii, decizia având un caracter 
obligatoriu pentru autorităţile competente 
vizate.

Or. en

Amendamentul 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autorităţile naţionale de supraveghere în 
cauză nu au reuşit să ajungă la un acord, 
Autoritatea poate lua o decizie cerându-le 
acestora, în vederea soluţionării problemei, 
să adopte anumite măsuri sau să se abţină 
de la a acţiona, în conformitate cu 
legislaţia comunitară.

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autorităţile naţionale de supraveghere în 
cauză nu au reuşit să ajungă la un acord, 
Autoritatea poate lua o decizie cerându-le 
acestora, în vederea soluţionării problemei, 
să adopte anumite măsuri sau să se abţină 
de la a acţiona pentru a asigura 
respectarea legislaţiei Uniunii, decizia 
având un caracter obligatoriu pentru 
autorităţile competente vizate.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o supraveghere eficientă şi eficace, precum şi securitate juridică, şi pentru a 
promova o atmosferă de încredere în rândul autorităţilor de supraveghere, deciziile adoptate 
de Autoritate în vederea soluţionării dezacordurilor ar trebui să fie obligatorii pentru 
destinatarul/destinatarii lor. Cadrul juridic al UE nu permite acordarea de competenţe 
discreţionare Autorităţii. Prin urmare, competenţa Autorităţii de a soluţiona dezacorduri în 
ceea ce priveşte chestiunile de supraveghere nu poate fi „în conformitate cu” legislaţia 
comunitară. Dimpotrivă, competenţa de soluţionare a dezacordurilor ar trebui să aibă ca 
obiectiv asigurarea respectării legislaţiei Uniunii. 
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Amendamentul 352
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autorităţile naţionale de supraveghere în 
cauză nu au reuşit să ajungă la un acord, 
Autoritatea poate lua o decizie cerându-le 
acestora, în vederea soluţionării problemei, 
să adopte anumite măsuri sau să se abţină 
de la a acţiona, în conformitate cu 
legislaţia comunitară.

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autorităţile naţionale de supraveghere în 
cauză nu au reuşit să ajungă la un acord,
Autoritatea poate lua o decizie cerându-le 
acestora, în vederea soluţionării problemei, 
să adopte anumite măsuri sau să se abţină 
de la a acţiona pentru a asigura 
respectarea legislaţiei Uniunii.

Or. en

Amendamentul 353
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională 
de supraveghere nu respectă decizia 
Autorităţii, nereuşind astfel să garanteze 
faptul că o instituţie financiară respectă 
cerinţele care îi sunt direct aplicabile în 
temeiul legislaţiei menţionate la articolul 
1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o 
decizie individuală adresată unei instituţii 
financiare prin care să-i impună acesteia 
să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi. 

eliminat

Or. en
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Amendamentul 354
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 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate naţională de 
supraveghere nu respectă decizia 
Autorităţii, nereuşind astfel să garanteze 
faptul că o instituţie financiară respectă 
cerinţele care îi sunt direct aplicabile în 
temeiul legislaţiei menţionate la articolul 1 
alineatul (2), Autoritatea poate adopta o 
decizie individuală adresată unei instituţii 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligaţiilor sale în temeiul dreptului 
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 
activităţi.

(4) Fără a aduce atingere competenţelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
naţională de supraveghere nu respectă 
decizia Autorităţii, nereuşind astfel să 
garanteze faptul că un participant pe piaţa
financiară respectă cerinţele care îi sunt 
direct aplicabile în temeiul legislaţiei 
menţionate la articolul 1 alineatul (2), 
Autoritatea adoptă o decizie individuală 
adresată unui participant pe piaţa 
financiară prin care să-i impună acestuia
să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligaţiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 
oricărei activităţi.

Or. en

Amendamentul 355
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 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea contribuie la promovarea 
funcționării eficiente și consecvente a 
colegiilor autorităților de supraveghere și la 
favorizarea coerenței aplicării legislației 
comunitare de către toate colegiile.

(1) Autoritatea contribuie la promovarea şi
monitorizarea funcţionării eficiente, 
eficace şi consecvente a colegiilor 
autorităţilor de supraveghere şi la 
favorizarea coerenţei aplicării legislaţiei 
Uniunii Europene de către toate colegiile.

Or. en
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Amendamentul 356
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În colaborare cu supraveghetorii din 
colegiile autorităţilor de supraveghere,
Autoritatea determină şi colectează, după 
caz, toate informaţiile utile provenind de la 
autorităţile naţionale de supraveghere, 
pentru a facilita lucrările respectivelor 
colegii.

(3) Autoritatea acordă asistenţă 
autorităţilor de supraveghere din colegiile 
autorităţilor de supraveghere şi determină 
şi colectează, după caz, toate informaţiile 
utile provenind de la autorităţile naţionale 
de supraveghere, pentru a facilita lucrările 
respectivelor colegii. Autoritatea ţine 
seama pe deplin de acordurile existente 
între autorităţile naţionale competente şi 
autorităţile de supraveghere din ţări terţe, 
luând în considerare principalele Grupuri 
de gestionare a crizelor din cadrul 
colegiilor internaţionale care au acces 
deplin la informaţii. Autoritatea face 
parte din Grupurile de gestionare a 
crizelor.

Or. en

Amendamentul 357
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va institui şi administra un sistem 
central care va pune aceste informaţii la 
dispoziţia autorităţilor naţionale de 
supraveghere din colegiile autorităţilor de 
supraveghere.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 358
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 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea poate emite standarde 
tehnice, orientări şi recomandări adoptate 
în temeiul articolelor 7 şi 8 în vederea 
armonizării modului de funcţionare a 
supravegherii şi a celor mai bune practici 
adoptate de colegiile de supraveghetori.

Or. en

Amendamentul 359
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Rolul de mediator care adoptă decizii 
cu efecte obligatorii ar trebui să le 
permită noilor Autorităţi să soluţioneze 
dezacordurile dintre autorităţile naţionale 
competente în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 11.

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să fie în măsură să soluţioneze un dezacord (curent) între două 
autorităţi de supraveghere, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 11. 
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Amendamentul 360
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 12 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Rolul de mediator care adoptă decizii 
cu efecte obligatorii ar trebui să le 
permită noilor Autorităţi să soluţioneze 
dezacordurile dintre autorităţile naţionale 
de supraveghere în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 11. În 
cazul în care autorităţile naţionale de 
supraveghere ale unei instituţii 
transfrontaliere nu pot ajunge la un 
acord, Autoritatea ar trebui împuternicită 
să adopte decizii în materie de 
supraveghere aplicabile instituţiei în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 361
Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Supravegherea instituţiilor financiare cu 

o dimensiune europeană
Autorităţile naţionale desfăşoară o 
supraveghere prudenţială a instituţiilor 
financiare cu o dimensiune europeană.
Autoritatea, în colaborare cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice şi cu 
autorităţile competente, elaborează un 
şablon informaţional adresat instituţiilor 
semnificative în vederea asigurării unei 
bune gestionări a riscurilor sistemice ale 
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acestora.
Pentru a contribui la protejarea 
deponenţilor europeni, Autoritatea 
facilitează o mai bună coordonare între 
sistemele de garantare a depozitelor 
existente în Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Evoluţia Autorităţii

Autoritatea evoluează în conformitate cu 
cele mai bune practici recunoscute la 
nivelul UE şi la nivel internaţional. O 
astfel de abordare ar putea fi crearea unui 
nou nivel de supraveghere directă de către 
Autoritate. Pentru a evita distorsiunile la 
nivel internaţional şi pentru a consolida 
Sistemul european de supraveghere 
financiară, introducerea supravegherii 
directe ar trebui evaluată cu atenţie şi 
luată în considerare pentru a adăuga 
valoare sarcinii de supraveghere a 
instituţiilor financiare mari, multe dintre 
care au caracter mondial şi îşi desfăşoară 
activitatea în Uniunea Europeană. Acest 
lucru este deosebit de pertinent în cazul 
instituţiilor financiare mari care au 
activităţi bancare en gros sau de altă 
natură în măsură să prezinte un risc 
sistemic pentru piaţa internă, precum şi în 
cazul instituţiilor financiare cu caracter 
sistemic definite şi identificate la nivel 
internaţional. Această chestiune va fi 
analizată mai profund cu ocazia primei 
revizuiri a prezentului regulament, 
prevăzută la articolul 66, revizuire care ar 
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trebui să aibă loc cel târziu la trei ani 
după intrarea în vigoare a 
regulamentului.

Or. en

Amendamentul 363
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 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Supravegherea instituţiilor financiare cu 

o dimensiune europeană
(1) Acţionând în calitate de agenţi ai 
Autorităţii şi urmând instrucţiunile emise 
de aceasta, autorităţile naţionale 
desfăşoară activităţi de supraveghere 
prudenţială a instituţiilor financiare care 
au o dimensiune europeană, pentru a 
garanta aplicarea unor norme de 
supraveghere identice pe tot teritoriul 
Uniunii Europene. 
(2) Autoritatea prezintă proiectul de 
norme de supraveghere elaborat de 
aceasta Comisiei şi, simultan, 
Parlamentului European şi Consiliului. 
Comisia aprobă proiectul de norme de 
supraveghere pe baza procedurii stabilite 
la articolul 7 sau 8. 
(3) O decizie adoptată de consiliul de 
supraveghere în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 29 
alineatul (1) identifică instituţiile 
semnificative din domeniul asigurărilor 
care au o dimensiune europeană. 
Criteriile pentru identificarea acestor 
instituţii financiare ţin seama de criteriile 
stabilite de Consiliul pentru stabilitate 
financiară, Fondul Monetar Internaţional 
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şi Banca Reglementelor Internaţionale.
(4) În colaborare cu Comitetul european 
pentru riscuri sistemice, autoritatea 
elaborează un şablon informaţional 
adresat instituţiilor semnificative din 
domeniul asigurărilor, în vederea 
garantării unei bune gestionări a 
riscurilor sistemice ale acestora. 
(5) Pentru a garanta răspunderea comună 
a instituţiilor de asigurări cu o 
dimensiune europeană, pentru a proteja 
interesele deţinătorilor de poliţe şi ale 
beneficiarilor din Uniune şi pentru a 
reduce costurile suportate de contribuabili 
în cazul unei crize financiare sistemice, se 
înfiinţează un Fond european de 
garantare a asigurărilor (Fondul). 
Fondul va avea un rol şi în acordarea de 
asistenţă instituţiilor financiare din UE 
care se confruntă cu dificultăţi, în cazul 
în care aceste dificultăţi ar putea periclita 
stabilitatea financiară a pieţei financiare 
unice europene. Fondul este finanţat prin 
contribuţii din partea instituţiilor în 
cauză. Aceste contribuţii le înlocuiesc pe 
cele făcute în folosul unor fonduri 
naţionale de garantare a asigurărilor cu 
caracter similar. 
(6) În cazul în care resursele acumulate 
pe baza contribuţiilor făcute de societăţile 
de asigurări nu sunt suficiente pentru 
soluţionarea crizei, Fondul are 
capacitatea de a-şi mări resursele emiţând 
titluri de creanţă. În circumstanţe 
excepţionale, statele membre pot facilita 
emisiunea de titluri de creanţă de către 
Fond cu ajutorul garanţiilor şi în 
schimbul unei plăţi care să reflecte în
mod adecvat riscul asumat. Aceste 
garanţii sunt asumate în comun de statele 
membre, în conformitate cu criteriile 
stabilite la alineatul (7).
(7) În cazul în care, în circumstanţe 
extreme şi excepţionale şi în contextul 
unei crize sistemice, una sau mai multe 
instituţii devin insolvabile, iar resursele 
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disponibile nu sunt suficiente, statele 
membre afectate abordează această 
situaţie în conformitate cu principiile 
stabilite în cadrul unui memorandum de 
înţelegere, modificat în mod 
corespunzător. 
(8) Calitatea de membru al Fondului 
înlocuieşte calitatea de membru în 
fondurile naţionale de garantare a 
asigurărilor în cazul instituţiilor 
financiare ale UE care participă la acesta. 
Fondul este gestionat de un consiliu 
numit de Autoritatea europeană de 
supraveghere (asigurări şi pensii 
ocupaţionale) pe o perioadă de cinci ani. 
Membrii consiliului sunt aleşi din rândul 
angajaţilor autorităţilor naţionale. 
Fondul creează, de asemenea, un consiliu 
consultativ compus din reprezentanţii 
instituţiilor de asigurări care participă la 
Fond.

Or. en

Amendamentul 364
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 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Supravegherea instituţiilor financiare cu 

o dimensiune europeană
(1) Pentru a supraveghea instituţiile 
financiare cu o dimensiune europeană 
care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
Uniunii Europene, Autoritatea are rolul 
de autoritate competentă principală. 
Autoritatea acţionează prin intermediul 
autorităţilor competente naţionale, care 
vor îndeplini rolul de autoritate delegată. 
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(2) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 7a-7d pentru 
definirea caracteristicilor instituţiilor 
financiare cu o dimensiune europeană. 
Aceste acte iau forma unei decizii care 
cuprinde o listă a instituţiilor considerate 
instituţii financiare cu o dimensiune 
europeană care îşi desfăşoară activitatea 
pe teritoriul Uniunii Europene. 
(3) Criteriile pentru identificarea acestor 
instituţii financiare ţin seama cel puţin de 
următoarele caracteristici: cota de piaţă 
deţinută în statele membre în care 
instituţia financiară îşi desfăşoară 
activitatea, valoarea totală a activelor, 
cota de piaţă din valoarea totală a 
activelor UE şi proprietarul final cu 
sediul pe teritoriul UE sau în afara 
acestuia.
În cazul în care o asemenea instituţie 
financiară acoperă sectoare diferite, 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(Comitetul comun) decide cu privire la 
structura din cadrul Autorităţii care să 
aibă rol de autoritate competentă 
principală.

Or. en

Amendamentul 365
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 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12b
Supravegherea instituţiilor financiare 

transfrontaliere
(1) Pentru a asigura responsabilitatea 
comună a instituţiilor financiare care au 
o dimensiune europeană, pentru a proteja 
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interesele deponenţilor europeni şi pentru 
a reduce costurile suportate de 
contribuabili în cazul unei crize 
financiare sistemice, se înfiinţează un 
Fond european pentru protecţie 
financiară (Fondul). Fondul are rolul de 
a sprijini instituţiile financiare din UE 
care se confruntă cu dificultăţi, în cazul 
în care aceste dificultăţi ar putea constitui 
o ameninţare pentru stabilitatea 
financiară a pieţei financiare unice 
europene. Fondul este finanţat prin 
contribuţii din partea instituţiilor în 
cauză. Contribuţiile le pot înlocui pe cele 
destinate fondurilor naţionale de natură 
similară.
(2) În cazul în care resursele acumulate 
pe baza contribuţiilor făcute de 
participanţii pe pieţe nu sunt suficiente 
pentru a soluţiona criza, Fondul are 
capacitatea de a-şi mări resursele emiţând 
titluri de creanţă. În circumstanţe 
excepţionale, statele membre pot facilita 
emisiunea de titluri de creanţă de către 
Fond cu ajutorul garanţiilor şi în 
schimbul unei plăţi care să reflecte în 
mod adecvat riscul asumat. Aceste 
garanţii sunt acordate de statele membre 
în comun, în conformitate cu criteriile 
stabilite la alineatul (3).
(3) În cazul în care, în circumstanţe 
extreme şi excepţionale şi în contextul 
unei crize sistemice, una sau mai multe 
instituţii devin insolvabile, iar resursele 
disponibile nu sunt suficiente, statele 
membre afectate abordează această 
situaţie pe baza următoarelor criterii: 
impactul economic al crizei asupra 
statelor membre afectate şi asupra 
depozitelor şi activelor şi distribuţia 
acestor fluxuri de venituri ale instituţiilor 
afectate.
(4) Calitatea de membru al Fondului 
înlocuieşte calitatea de membru în cadrul 
sistemelor naţionale existente pentru 
instituţiile financiare din UE care 
participă la acesta. Fondul este gestionat 
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de un consiliu numit de Autoritatea 
europeană de supraveghere (valori 
mobiliare şi pieţe) pe o perioadă de cinci 
ani. Membrii consiliului sunt aleşi din 
rândul angajaţilor autorităţilor naţionale. 
Fondul creează, de asemenea, un consiliu 
consultativ compus din reprezentanţii 
instituţiilor financiare care participă la 
Fond.

Or. en

Amendamentul 366
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile naţionale de supraveghere 
pot, prin acorduri bilaterale, delega
sarcini şi responsabilităţi altor autorităţi 
naţionale de supraveghere. 

(1) Statele membre permit autorităţilor 
competente să delege sarcini şi 
responsabilităţi altor autorităţi naţionale de 
supraveghere pe baza unui acord bilateral 
şi cu respectarea condiţiilor stabilite la 
prezentul articol. Statele membre pot crea 
mecanisme specifice care trebuie 
respectate înainte ca autorităţile lor 
competente să încheie astfel de acorduri şi 
pot limita mandatul delegării la nivelul 
necesar pentru supravegherea eficientă a 
instituţiilor şi grupurilor financiare 
transfrontaliere.

Or. en
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Amendamentul 367
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile naţionale de supraveghere
pot, prin acorduri bilaterale, delega sarcini 
şi responsabilităţi altor autorităţi naţionale 
de supraveghere. 

(1) Autorităţile competente pot delega, pe 
baza unui acord, sarcini şi responsabilităţi 
altor autorităţi competente. 

Or. en

Amendamentul 368
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea facilitează delegarea de 
sarcini şi responsabilităţi între autorităţile 
naţionale de supraveghere prin 
identificarea sarcinilor şi responsabilităţilor 
care pot fi delegate sau realizate în comun 
şi prin promovarea celor mai bune practici. 

(2) Autoritatea facilitează delegarea de 
sarcini şi responsabilităţi între autorităţile 
naţionale de supraveghere prin 
identificarea sarcinilor şi responsabilităţilor 
care pot fi delegate sau realizate în comun,
prin promovarea celor mai bune practici şi 
prin elaborarea de cadre multilaterale 
corespunzătoare. 

Or. en

Amendamentul 369
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea facilitează delegarea de 
sarcini şi responsabilităţi între autorităţile 
naţionale de supraveghere prin 

(2) Autoritatea stimulează şi facilitează 
delegarea de sarcini şi responsabilităţi între 
autorităţile naţionale de supraveghere prin 
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identificarea sarcinilor şi responsabilităţilor 
care pot fi delegate sau realizate în comun 
şi prin promovarea celor mai bune practici. 

identificarea sarcinilor şi responsabilităţilor 
care pot fi delegate sau realizate în comun 
şi prin promovarea celor mai bune practici. 

Or. en

Amendamentul 370
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Delegarea de responsabilităţi duce la 
realocarea competenţelor prevăzute de 
legislaţia menţionată la articolul 1 
alineatul (2). Legislaţia aplicabilă în 
jurisdicţia autorităţii delegate 
reglementează procedura, aplicarea şi 
controlul administrativ şi judiciar al 
responsabilităţilor delegate.

Or. en

Justificare

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.



AM\811328RO.doc 67/73 PE439.921v01-00

RO

Amendamentul 371
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea publică toate acordurile de 
delegare încheiate de autorităţile naţionale 
de supraveghere prin modalităţile adecvate, 
pentru a se asigura că toate părţile 
interesate sunt informate corespunzător. 

Autoritatea publică toate acordurile de 
delegare încheiate de autorităţile naţionale 
de supraveghere prin modalităţile adecvate, 
pentru a se asigura că toate părţile 
interesate sunt informate corespunzător. 
Aceste acorduri menţionează 
responsabilităţile respective ale 
autorităţilor competente implicate.

Or. en

Amendamentul 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Nu se permite semnarea de acorduri 
bilaterale privind delegarea de competenţe 
către instituţiile identificate, conform 
articolului 12a, drept instituţii financiare 
transfrontaliere semnificative.

Or. en
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Amendamentul 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) încurajarea dezvoltării de bune 
practici, inclusiv a unui dialog eficient şi 
constructiv între autorităţile naţionale şi 
părţile interesate relevante, inclusiv 
consumatorii şi sindicatele care reprezintă 
angajaţii din sector, drept componente ale 
unei culturi de supraveghere comune;

Or. en

Justificare

Autorităţile de supraveghere la nivel naţional pot beneficia considerabil în urma implicării în 
activitatea lor a unor părţi interesate relevante, precum angajaţii şi consumatorii. Angajaţii 
din sectoarele vizate pot aduce informaţii importante cu privire la practicile de lucru efective 
ale întreprinderilor - structuri de remunerare, sisteme de stimulare, competenţe, condiţii de 
lucru - şi la impactul acestor practici asupra profilului de risc al întreprinderii.

Amendamentul 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) asigurarea luării în considerare de 
către autorităţi a informaţiilor prezentate 
de angajaţi privind practicile de lucru ale 
întreprinderilor referitoare la structurile 
de remunerare, stimulente, competenţe şi 
condiţiile de muncă;

Or. en

Justificare

Autorităţile de supraveghere la nivel naţional pot beneficia considerabil în urma implicării în 
activitatea lor a unor părţi interesate relevante, precum angajaţii şi consumatorii. Angajaţii 
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din sectoarele vizate pot aduce informaţii importante cu privire la practicile de lucru efective 
ale întreprinderilor - structuri de remunerare, sisteme de stimulare, competenţe, condiţii de 
lucru - şi la impactul acestor practici asupra profilului de risc al întreprinderii.

Amendamentul 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 14 –alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) participarea la elaborarea unor 
standarde de supraveghere de înaltă calitate 
şi uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare;

(c) participarea la elaborarea unor 
standarde de supraveghere de înaltă calitate 
şi uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare şi de contabilitate;

Or. en

Justificare

Autorităţile de supraveghere la nivel naţional pot beneficia considerabil în urma implicării în 
activitatea lor a unor părţi interesate relevante, precum angajaţii şi consumatorii. Angajaţii 
din sectoarele vizate pot aduce informaţii importante cu privire la practicile de lucru efective 
ale întreprinderilor - structuri de remunerare, sisteme de stimulare, competenţe, condiţii de 
lucru - şi la impactul acestor practici asupra profilului de risc al întreprinderii.

Amendamentul 376
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 14 –alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) participarea la elaborarea unor 
standarde de supraveghere de înaltă calitate 
şi uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare;

(c) înaintarea de recomandări 
organismelor corespunzătoare la nivelul 
UE şi la nivel internaţional pentru a 
facilita elaborarea unor standarde de 
supraveghere de înaltă calitate şi uniforme, 
inclusiv a standardelor de raportare şi de 
contabilitate;

Or. en
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Justificare

AES ar trebui să facă recomandări organismelor europene şi internaţionale care stabilesc 
standarde, în cazul în care se impune armonizarea standardelor internaţionale, însă nu ar 
trebui să se implice direct în elaborarea de noi standarde în cazul în care această sarcină 
este deja atribuită unui organism european sau internaţional.

Amendamentul 377
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) revizuirea aplicării standardelor tehnice
relevante adoptate de Comisie, a 
orientărilor şi recomandărilor emise de 
Autoritate şi propunerea de amendamente
atunci când este necesar;

(d) analiza aplicării standardelor relevante 
adoptate sau aprobate de Comisie, a 
orientărilor şi recomandărilor emise de 
Autoritate şi propunerea de modificări
atunci când este necesar;

Or. en

Amendamentul 378
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea organizează periodic 
analize inter pares ale unor activităţi sau 
ale tuturor activităţilor autorităţilor 
naţionale de supraveghere, pentru a spori 
consecvenţa rezultatelor supravegherii. În 
acest scop, Autoritatea elaborează metode 
pentru a permite evaluarea obiectivă şi 
compararea autorităţilor analizate.

(1) Autoritatea organizează şi efectuează 
periodic analize inter pares ale unor 
activităţi sau ale tuturor activităţilor 
autorităţilor naţionale de supraveghere, 
pentru a spori consecvenţa rezultatelor 
supravegherii. În acest scop, Autoritatea 
elaborează metode pentru a permite 
evaluarea obiectivă şi compararea 
autorităţilor analizate.

Or. en
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Amendamentul 379
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gradul de adecvare al acordurilor 
instituţionale, al alocării resurselor şi al 
competenţelor personalului autorităţii 
naţionale de supraveghere, în special din 
punctul de vedere al aplicării efective a 
legislaţiei menţionate la articolul 1 
alineatul (2) şi al capacităţii de a răspunde 
la evoluţiile pieţei;

(a) gradul de adecvare al acordurilor 
privind resursele şi guvernanţa ale 
autorităţii naţionale de supraveghere, în 
special din punctul de vedere al aplicării 
efective a standardelor şi legislaţiei 
menţionate la articolul 1 alineatul (2) şi al 
capacităţii de a răspunde la evoluţiile 
pieţei;

Or. en

Amendamentul 380
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gradul de convergenţă atins în aplicarea 
legislaţiei comunitare şi în ceea ce priveşte 
practicile de supraveghere, inclusiv 
standardele tehnice, orientările şi 
recomandările adoptate în temeiul 
articolelor 7 şi 8, precum şi măsura în care 
practicile de supraveghere îndeplinesc 
obiectivele dreptului comunitar;

(b) gradul de convergenţă atins în aplicarea 
legislaţiei UE şi în ceea ce priveşte 
practicile de supraveghere, inclusiv 
standardele tehnice, orientările şi 
recomandările adoptate în temeiul 
articolelor 7 şi 8, precum şi măsura în care 
practicile de supraveghere îndeplinesc 
obiectivele dreptului UE;

Or. en
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Amendamentul 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite recomandări către autorităţile 
naţionale de supraveghere implicate.

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite orientări şi recomandări, în 
conformitate cu articolul 8, către 
autorităţile competente implicate sau poate 
adopta o decizie destinată autorităţilor 
competente sau un proiect de standarde 
tehnice în conformitate cu articolele 7-7d.

Or. en

Amendamentul 382
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite recomandări către autorităţile 
naţionale de supraveghere implicate.

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite recomandări către autorităţile 
naţionale de supraveghere implicate sau 
poate adopta alte măsuri corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 383
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea pune la dispoziţia 
publicului rezultatele analizelor inter 
pares şi cele mai bune practici care pot fi 
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identificate pe baza acestor analize.

Or. en

Justificare

Pentru a promova transparenţa, rezultatele analizelor inter pares şi cele mai bune practici 
care pot fi identificate pe baza acestor analize ar trebui puse la dispoziţia publicului.


