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Amendamentul 412
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a 
reușit să garanteze faptul că o instituție 
financiară îndeplinește cerințele prevăzute 
de respectiva legislație, Autoritate are 
competențele stabilite la alineatele (2), (3) 
și (6) ale prezentului articol. 

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat sau a aplicat actele obligatorii 
din punct de vedere juridic și legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) 
într-un mod care pare să reprezinte o 
încălcare a dreptului Uniunii Europene, 
mai precis nu a reușit să garanteze faptul că 
o instituție financiară îndeplinește cerințele 
prevăzute de respectivă legislație, 
Autoritatea are competențele stabilite la 
alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului 
articol.

Or. en

Amendamentul 413
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea consecventă a normelor 
comunitare

Încălcarea dreptului Uniunii Europene

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a 
reușit să garanteze faptul că o instituție 
financiară îndeplinește cerințele prevăzute 
de respectiva legislație, Autoritate are 
competențele stabilite la alineatele (2), (3) 
și (6) ale prezentului articol. 

Atunci când o autoritate competentă nu a 
aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), într-un mod care 
pare să fie o încălcare a dreptului Uniunii 
Europene, mai precis nu a reușit să 
garanteze faptul că o instituție financiară 
îndeplinește cerințele prevăzute de 
respectiva legislație, Autoritatea are 
competențele stabilite la alineatele (2), (3) 
și (6) ale prezentului articol.
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Or. en

Amendamentul 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a 
reușit să garanteze faptul că o instituție 
financiară îndeplinește cerințele prevăzute 
de respectiva legislație, Autoritate are 
competențele stabilite la alineatele (2), (3) 
și (6) ale prezentului articol. 

(1) Atunci când o autoritate competentă nu 
a aplicat corect legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), inclusiv 
standardele tehnice adoptate în 
conformitate cu articolul 7, mai precis nu 
a reușit să garanteze faptul că o instituție 
financiară îndeplinește cerințele prevăzute 
de respectiva legislație, Autoritatea are 
competențele stabilite la alineatele (2), (3) 
și (6) ale prezentului articol.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura aplicarea consecventă a standardelor tehnice, Autoritatea ar trebui să aibă 
competența de a cerceta orice încălcare potențială a aplicării acestora.

Amendamentul 415
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Comisiei sau din 
proprie inițiativă și după ce a informat 
autoritatea competentă vizată, Autoritatea 
poate cerceta presupusa aplicare incorectă
a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Comisiei, a 
Parlamentului European, a Consiliului, a 
Grupului părților interesate din domeniul 
bancar sau din proprie inițiativă și după ce 
a informat autoritatea competentă vizată, 
Autoritatea poate cerceta presupusa 
încălcare sau neaplicare a dreptului 
Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 416
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Comisiei sau din 
proprie inițiativă și după ce a informat 
autoritatea competentă vizată, Autoritatea 
poate cerceta presupusa aplicare incorectă 
a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Comisiei, a 
Parlamentului European, a Consiliului 
ori a Grupului părților interesate din 
domeniul bancar sau din proprie inițiativă 
și după ce a informat autoritatea 
competentă vizată, Autoritatea poate 
cerceta presupusa aplicare incorectă a 
dreptului Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Operatorii de pe piață pot verifica cu ușurință felul în care regulamentul UE a fost pus în 
aplicare în statele membre, drept pentru care Grupul părților interesate din domeniul bancar
ar trebui să aibă dreptul să formuleze o cerere privind aplicarea dreptului. În vederea 
menținerii echilibrului instituțional, ar trebui să fie posibilă inițierea cercetărilor și la 
cererea Parlamentului European și a Consiliului.
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Amendamentul 417
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 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Comisiei sau din 
proprie inițiativă și după ce a informat 
autoritatea competentă vizată, Autoritatea 
poate cerceta presupusa aplicare incorectă 
a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Comisiei, a 
Parlamentului European, a Consiliului 
ori a Grupului părților interesate din 
domeniul bancar sau din proprie inițiativă 
și după ce a informat autoritatea 
competentă vizată, Autoritatea poate 
cerceta presupusa aplicare incorectă a 
dreptului Uniunii.

Or. en

Justificare

Corectarea unei erori apărute în textul inițial.

Amendamentul 418
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Comisiei sau din 
proprie inițiativă și după ce a informat 
autoritatea competentă vizată, Autoritatea 
poate cerceta presupusa aplicare incorectă 
a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Comisiei, a 
Parlamentului European, a Consiliului
sau din proprie inițiativă și după ce a 
informat autoritatea competentă vizată, 
Autoritatea poate cerceta presupusa 
aplicare incorectă a dreptului Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 419
Vicky Ford

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 Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat 
legislației comunitare, Comisia, după ce a 
fost informată de Autoritate sau din proprie 
inițiativă, poate lua o decizie prin care să îi 
ceară autorității competente să ia măsurile 
necesare pentru a respecta dreptul 
comunitar.

(4) Dacă, în termen de douăzeci de zile 
lucrătoare de la primirea recomandării 
Autorității, autoritatea competentă nu s-a 
conformat legislației comunitare, Comisia, 
după ce a fost informată de Autoritate sau 
din proprie inițiativă, poate emite un aviz 
oficial prin care să îi ceară autorității 
competente să ia măsurile necesare pentru 
a respecta dreptul Uniunii Europene.
Avizul oficial al Comisiei ține seama de 
recomandarea Autorității.

Or. en

Amendamentul 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat 
legislației comunitare, Comisia, după ce a 
fost informată de Autoritate sau din 
proprie inițiativă, poate lua o decizie prin 
care să îi ceară autorității competente să 
ia măsurile necesare pentru a respecta 
dreptul comunitar.

(4) Dacă, în termen de zece zile lucrătoare
de la primirea recomandării Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat 
dreptului Uniunii Europene, Autoritatea 
ia o decizie care prevede aplicarea corectă 
a legislației cercetate de Autoritate.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile și pentru a contribui la garantarea 
certitudinii juridice a punerii în aplicare a cadrului de supraveghere unic european, 
Autoritatea ar trebui să fie în măsură să stabilească orice încălcare potențială a dreptului 
Uniunii Europene. În plus, amendamentele propuse ar evita orice intervenție inutilă a 
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Comisiei, de vreme ce nu aduc atingere procedurii prevăzute la alineatele (1)-(3) care permit 
autorităților naționale să inițieze procedura privind încălcarea dreptului, în conformitate cu 
recomandarea ABE, în termen de o lună.

Amendamentul 421
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 Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat 
legislației comunitare, Comisia, după ce a 
fost informată de Autoritate sau din 
proprie inițiativă, poate lua o decizie prin 
care să îi ceară autorității competente să 
ia măsurile necesare pentru a respecta 
dreptul comunitar.

(4) Dacă, în termen de zece zile lucrătoare
de la primirea recomandării Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat 
dreptului Uniunii Europene, Autoritatea 
ia o decizie care prevede aplicarea corectă 
a legislației cercetate de Autoritate.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile și pentru a contribui la garantarea 
certitudinii juridice a punerii în aplicare a cadrului de supraveghere unic european, 
Autoritatea ar trebui să fie în măsură să stabilească orice încălcare potențială a dreptului 
Uniunii Europene. În plus, amendamentele propuse ar evita orice intervenție inutilă a 
Comisiei, de vreme ce nu aduc atingere procedurii prevăzute la alineatele (1)-(3) care permit 
autorităților naționale să inițieze procedura privind încălcarea dreptului, în conformitate cu 
recomandarea ABE, în termen de o lună.

Amendamentul 422
Marta Andreasen

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 Autorității, 

(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorității, 
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autoritatea competentă nu s-a conformat 
legislației comunitare, Comisia, după ce a 
fost informată de Autoritate sau din 
proprie inițiativă, poate lua o decizie prin 
care să îi ceară autorității competente să ia 
măsurile necesare pentru a respecta dreptul 
comunitar.

autoritatea competentă nu s-a conformat 
dreptului comunitar, Autoritatea poate lua 
o decizie prin care să îi ceară autorității 
competente să ia măsurile necesare pentru 
a respecta dreptul comunitar.

Or. en

Justificare

Autoritatea de supraveghere ar trebui să comunice direct cu autoritatea națională 
competentă în domeniul său de competență.

Amendamentul 423
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

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile și pentru a contribui la garantarea 
certitudinii juridice a punerii în aplicare a cadrului de supraveghere unic european, 
Autoritatea ar trebui să fie în măsură să stabilească orice încălcare potențială a dreptului 
Uniunii Europene. În plus, amendamentele propuse ar evita orice intervenție inutilă a 
Comisiei, de vreme ce nu aduc atingere procedurii prevăzute la alineatele (1)-(3) care permit 
autorităților naționale să inițieze procedura privind încălcarea dreptului, în conformitate cu 
recomandarea ABE, în termen de o lună.
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Amendamentul 424
Vicky Ford

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.

Comisia trebuie să emită acest aviz oficial
în termen de cel mult o lună de la 
adoptarea recomandării. Comisia poate 
prelungi această perioadă cu o lună. 

Or. en

Amendamentul 425
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 condiții concurențiale echitabile și pentru a contribui la garantarea 
certitudinii juridice a punerii în aplicare a cadrului de supraveghere unic european, 
Autoritatea ar trebui să fie în măsură să stabilească orice încălcare potențială a dreptului 
Uniunii Europene. În plus, amendamentele propuse ar evita orice intervenție inutilă a 
Comisiei, de vreme ce nu aduc atingere procedurii prevăzute la alineatele (1)-(3) care permit 
autorităților naționale să inițieze procedura privind încălcarea dreptului, în conformitate cu 
recomandarea ABE, în termen de o lună.
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Amendamentul 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea și autoritățile competente 
trebuie să-i transmită Comisiei toate 
informațiile necesare. 

Autoritățile competente transmit 
Autorității toate informațiile necesare.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile și pentru a contribui la garantarea 
certitudinii juridice a punerii în aplicare a cadrului de supraveghere unic european, 
Autoritatea ar trebui să fie în măsură să stabilească orice încălcare potențială a dreptului 
Uniunii Europene. În plus, amendamentele propuse ar evita orice intervenție inutilă a 
Comisiei, de vreme ce nu aduc atingere procedurii prevăzute la alineatele (1)-(3) care permit 
autorităților naționale să inițieze procedura privind încălcarea dreptului, în conformitate cu 
recomandarea ABE, în termen de o lună.

Amendamentul 427
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea și autoritățile competente 
trebuie să-i transmită Comisiei toate 
informațiile necesare. 

Autoritățile competente transmit 
Autorității toate informațiile necesare
pentru a preveni apariția unui pericol 
moral.

Or. en
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Amendamentul 428
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 menționate la alineatul 
(4), autoritatea competentă informează 
Comisia și Autoritatea cu privire la 
măsurile pe care le-a întreprins sau pe care 
are intenția să le întreprindă pentru a pune 
în aplicare decizia Comisiei.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea deciziei menționate la alineatul 
(4), autoritatea competentă informează 
Comisia și Autoritatea cu privire la 
măsurile pe care le-a întreprins sau pe care 
are intenția să le întreprindă pentru a pune 
în aplicare decizia Autorității.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile și pentru a contribui la garantarea 
certitudinii juridice a punerii în aplicare a cadrului de supraveghere unic european, 
Autoritatea ar trebui să fie în măsură să stabilească orice încălcare potențială a dreptului 
Uniunii Europene.

Amendamentul 429
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia 
menționată la alineatul (4) din prezentul 
articol în termenul menționat la același 
alineat și când este necesară remedierea 
promptă a nerespectării de către 
autoritatea competentă în vederea 
menținerii sau restabilirii condițiilor 
neutre de concurență de pe piață sau în 
vederea garantării bunei funcționări și a 
integrității sistemului financiar, 
Autoritatea poate, în cazul în care 

eliminat
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cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia 
să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 
oricărei activități.
Decizia autorității trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4). 

Or. en

Justificare

Nu consider că este adecvat ca AES să adopte decizii obligatorii direct aplicabile instituțiilor 
financiare individuale. Având în vedere că autoritatea națională competentă este 
responsabilă pentru supravegherea de zi cu zi a instituțiilor financiare, din punct de vedere
juridic este de preferat ca AES să oblige autoritatea națională să modifice practicile pieței în 
urma unei hotărâri într-o chestiune privind aplicarea dreptului Uniunii Europene.

Amendamentul 430
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia 
menționată la alineatul (4) din prezentul 
articol în termenul menționat la același 
alineat și când este necesară remedierea 
promptă a nerespectării de către 
autoritatea competentă în vederea 
menținerii sau restabilirii condițiilor 
neutre de concurență de pe piață sau în 
vederea garantării bunei funcționări și a 
integrității sistemului financiar, 
Autoritatea poate, în cazul în care 

eliminat



PE440.017v02-00 14/76 AM\812976RO.doc

RO

cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia 
să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 
oricărei activități.
Decizia autorității trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4). 

Or. en

Amendamentul 431
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului 
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat, în cazul în 
care această nerespectare afectează în 
mod semnificativ sistemul financiar al 
statelor membre, altul decât cel al 
autorității competente relevante, și când 
este necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea
competentă respectivă în vederea menținerii 
sau restabilirii condițiilor neutre de 
concurență de pe piață sau în vederea 
garantării bunei funcționări și a integrității 
sistemului financiar, Autoritatea poate, în 
cazul în care cerințele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct instituțiilor financiare, adopta 
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activități. o decizie individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului 
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

Or. en

Amendamentul 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului 
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea, în conformitate cu 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2), adoptă o decizie individuală adresată 
unei instituții financiare prin care să-i 
impună acesteia să ia măsurile necesare 
pentru a se conforma obligațiilor sale în 
temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

Or. en

Justificare

Competența de a adopta decizii individuale direct aplicabile instituțiilor financiare în caz de 
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încălcare a dreptului Uniunii Europene, împreună cu capacitatea proprie a ABE de a cerceta 
presupusa încălcare sau neaplicarea dreptului Uniunii Europene, asigură aplicarea corectă 
a legislației și a standardelor tehnice ale UE în jurisdicțiile UE care promovează condiții 
concurențiale echitabile.

Amendamentul 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului 
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea, în conformitate cu 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2), adoptă o decizie individuală adresată 
unei instituții financiare prin care să-i 
impună acesteia să ia măsurile necesare 
pentru a se conforma obligațiilor sale în 
temeiul dreptului Uniunii, inclusiv 
încetarea oricărei activități.

Or. en

Justificare

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
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the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Amendamentul 434
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului 
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia menționată 
la alineatul (4) din prezentul articol în 
termenul menționat la același alineat și 
când este necesară remedierea promptă a 
nerespectării în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului 
Uniunii Europene, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

Or. en
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Amendamentul 435
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului 
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia menționată la alineatul 
(4) din prezentul articol în termenul 
menționat la același alineat și când este 
necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piață sau în vederea garantării bunei 
funcționări și a integrității sistemului 
financiar, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului 
comunitar, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

Or. en

Justificare

Mențiunea „în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct” trebuie menținut în text din motive 
juridice.



AM\812976RO.doc 19/76 PE440.017v02-00

RO

Amendamentul 436
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Amendamentul 437
Udo Bullmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice cheltuieli legale sau judiciare legate 
de procedura descrisă mai sus ar trebui să 
fie suportate de Comisie, în numele 
Autorității.

Or. en
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Amendamentul 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile adoptate în temeiul alineatului 
(6) se aplică, dacă este necesar, tuturor 
instituțiilor financiare relevante care își 
desfășoară activitatea în jurisdicția în 
care are loc nerespectarea.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile, în cazul în care Autoritatea adoptă o 
decizie individuală adresată unei instituții financiare, această decizie ar trebui să se aplice, 
de asemenea, tuturor operatorilor de pe piață, interni și transfrontalieri, care își desfășoară 
activitatea în statul membru în cauză. Principiul „aplică sau explică” ar trebui să se aplice 
acțiunilor întreprinse de autoritățile competente pentru a da curs deciziilor Autorității, nu 
doar să fie „compatibil” cu aceste decizii.

Amendamentul 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile adoptate în temeiul alineatului 
(6) se aplică, dacă este necesar, tuturor 
instituțiilor financiare relevante care își 
desfășoară activitatea în jurisdicția în 
care are loc nerespectarea.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile, în cazul în care Autoritatea adoptă o 
decizie individuală adresată unei instituții financiare, această decizie ar trebui să se aplice, 
de asemenea, tuturor operatorilor de pe piață, interni și transfrontalieri, care își desfășoară 
activitatea în statul membru în cauză. Principiul „aplică sau explică” ar trebui să se aplice 
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acțiunilor întreprinse de autoritățile competente pentru a da curs deciziilor Autorității, nu 
doar să fie „compatibil” cu aceste decizii.

Amendamentul 440
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile adoptate în temeiul alineatului 
(6) se aplică tuturor instituțiilor 
financiare relevante care își desfășoară 
activitatea în jurisdicția în care are loc 
nerespectarea.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile, în cazul în care Autoritatea adoptă o 
decizie individuală adresată unei instituții financiare, această decizie ar trebui să se aplice, 
de asemenea, tuturor operatorilor de pe piață, interni și transfrontalieri, care își desfășoară 
activitatea în statul membru în cauză.

Amendamentul 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (4) 
sau (6) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

În cazul în care se iau măsuri referitoare 
la chestiuni care fac obiectul deciziei în 
temeiul alineatului (4) sau (6), autoritățile 
competente respectă această decizie.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile, în cazul în care Autoritatea adoptă o 
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decizie individuală adresată unei instituții financiare, această decizie ar trebui să se aplice, 
de asemenea, tuturor operatorilor de pe piață, interni și transfrontalieri, care își desfășoară 
activitatea în statul membru în cauză. Principiul „aplică sau explică” ar trebui să se aplice 
acțiunilor întreprinse de autoritățile competente pentru a da curs deciziilor Autorității, nu 
doar să fie „compatibil” cu aceste decizii..

Amendamentul 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (4) 
sau (6) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

În cazul în care se iau măsuri referitoare 
la chestiuni care fac obiectul deciziei în 
temeiul alineatului (4) sau (6), autoritățile 
competente respectă această decizie.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții concurențiale echitabile, în cazul în care Autoritatea adoptă o 
decizie individuală adresată unei instituții financiare, această decizie ar trebui să se aplice, 
de asemenea, tuturor operatorilor de pe piață, interni și transfrontalieri, care își desfășoară 
activitatea în statul membru în cauză. Principiul „aplică sau explică” ar trebui să se aplice 
acțiunilor întreprinse de autoritățile competente pentru a da curs deciziilor Autorității, nu 
doar să fie „compatibil” cu aceste decizii.

Amendamentul 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În raportul său anual, Autoritatea 
indică autoritățile naționale și instituțiile 
financiare care nu au respectat deciziile 
menționate la alineatele (4) și (6).

Or. en
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Amendamentul 444
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În raportul său anual, Autoritatea 
poate indica autoritățile naționale și 
instituțiile financiare care nu au respectat 
deciziile menționate la alineatele (4) și (6).

Or. en

Justificare

Pot exista situații în care Autoritatea consideră că nu este adecvat să dezvăluie ce autorități 
sau instituții nu au respectat deciziile sale. În orice caz, acest lucru trebuie să rămână la 
latitudinea Autorității.

Amendamentul 445
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri în situații de urgență eliminat
(1)În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei 
situații de urgență în sensul prezentului 
regulament.
(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
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Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistem financiar sau a unei părți a 
acestuia, prin garantarea faptului că 
instituțiile financiare și autoritățile 
competente îndeplinesc cerințele 
prevăzute în respectiva legislație.
(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia Autorității 
menționată la alineatul (2) în termenul 
prevăzut, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia 
să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
respectivei legislații, inclusiv încetarea 
oricărei activități.
(4) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (3) prevalează asupra oricărei 
decizii adoptate anterior de autoritățile 
competente cu privire la aceeași 
chestiune.
Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) 
sau (3) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

Or. en
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Amendamentul 446
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei 
situații de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii Europene, Autoritatea facilitează 
în mod activ și, acolo unde este necesar, 
coordonează toate acțiunile întreprinse de 
autoritățile de supraveghere naționale 
competente relevante.

Or. en

Justificare

Nu consider că este adecvat ca cea care declară o situație de urgență să fie Comisia 
Europeană. Având în vedere implicațiile pentru statele membre, Consiliul ar trebui să fie cel 
care să ia o decizie cu privire la starea de urgență, luând în considerare CERS, care ar trebui 
să fie responsabil cu riscurile sistemice.

Amendamentul 447
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii Europene, Consiliul,
consultându-se cu CERS și, acolo unde 
este cazul, cu Autoritățile europene de 
supraveghere, în urma unei cereri 



PE440.017v02-00 26/76 AM\812976RO.doc

RO

care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

adresate de către Autoritate sau de CERS, 
poate adopta o decizie adresată Autorității, 
prin care să se stabilească existența unei 
situații de urgență în sensul prezentului 
regulament. Decizia este revizuită de 
Consiliu la intervale corespunzătoare, 
acesta declarând încetarea situației de 
urgență la momentul potrivit.

Or. en

Amendamentul 448
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Consiliul, în urma unor 
consultări adecvate cu Comisia, CERS și, 
acolo unde este cazul, cu Autoritățile 
europene de supraveghere, poate adopta o 
decizie adresată Autorității, prin care să se 
stabilească existența unei situații de 
urgență în sensul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Consiliul este cel mai în măsură pentru a evalua o urgență, mai ales că acesta deleagă 
ulterior competențele sale AES. Acțiunile Consiliului în recenta criză demonstrează faptul că 
acest lucru poate fi realizat în mod eficient și rapid, acolo unde este cazul.
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Amendamentul 449
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(4) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Consiliul, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate sau CERS, poate adopta o 
decizie adresată Autorității, prin care să se 
stabilească existența unei situații de 
urgență în sensul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Consiliul este cel mai în măsură pentru a evalua o urgență, mai ales că acesta deleagă 
ulterior competențele sale AES. Acțiunile Consiliului în recenta criză demonstrează faptul că 
acest lucru poate fi realizat în mod eficient și rapid, acolo unde este cazul.

Amendamentul 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, CERS, din proprie inițiativă sau 
în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliu, Parlamentul 
European sau Comisie, poate emite un 
avertisment prin care să se declare 
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de urgență în sensul prezentului 
regulament.

existența unei situații de urgență. Acest 
avertisment permite Autorității, fără nicio 
altă obligație, să adopte deciziile 
individuale menționate 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 451
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
Uniunii Europene, CERS, din proprie 
inițiativă sau în urma unei cereri adresate 
de către Autoritate, Parlamentul European 
sau un stat membru poate emite un 
avertisment prin care să se declare 
existența unei situații de urgență în sensul 
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 452
Marta Andreasen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență astfel încât Autoritatea să 
acționeze fără nicio altă obligație și fără
întârziere.

Or. en

Justificare

CERS trebuie să poată adopta o decizie rapid în caz de urgență și să comunice direct 
Autorității de supraveghere.

Amendamentul 453
Marta Andreasen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, CERS poate adopta o decizie 
adresată Autorității, prin care să se 
stabilească existența unei situații de 
urgență în sensul prezentului regulament.
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de urgență în sensul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

CERS ar trebui să aibă libertatea de a acționa cu promptitudine în caz de urgență.

Amendamentul 454
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia sau președintele 
Autorității, din proprie inițiativă sau în 
urma unei cereri adresate de către Consiliu, 
CERS, Parlamentul European sau Grupul 
părților interesate, poate adopta o decizie 
adresată Autorității, prin care să se 
stabilească existența unei situații de 
urgență în sensul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 455
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea, în totalitate sau în parte, a 
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sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, din proprie inițiativă 
sau în urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Consiliul sau CERS poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

sistemului financiar de pe teritoriul 
comunitar, Comisia, în urma unei 
recomandări din partea CERS, poate 
adopta o decizie adresată Autorității, prin 
care să se stabilească existența unei situații 
de urgență în sensul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

CERS este organismul cel mai potrivit să declare o stare de urgență. Cu toate acestea, de 
vreme ce evaluarea existenței sau inexistenței unei urgențe presupune multă libertate 
decizională, în temeiul dispozițiilor din tratat, Comisia trebuie să fie entitatea juridică care 
să ia decizia finală și trebuie să i se acorde un anumit grad de libertate decizională în acest 
sens. În conformitate cu dispozițiile din tratat, este, de asemenea, necesar ca Autoritatea să 
dobândească, printr-o decizie a Comisiei, competențele suplimentare acordate în temeiul 
articolului 10.

Amendamentul 456
Carl Haglund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor evoluții de acest gen, 
Autoritatea facilitează și, acolo unde este 
cazul, coordonează toate acțiunile
întreprinse de autoritățile naționale de 
supraveghere competente relevante.

Or. en
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Amendamentul 457
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a putea îndeplini această funcție 
de facilitare și coordonare, Autoritatea 
este pe deplin informată cu privire la toate 
evoluțiile relevante și este invitată să 
participe în calitate de observator la toate
reuniunile relevante ale autorităților 
naționale de supraveghere competente 
relevante.

Or. en

Justificare

Nu consider că este adecvat ca cea care declară o situație de urgență să fie Comisia 
Europeană. Având în vedere implicațiile pentru statele membre, Consiliul ar trebui să fie cel 
care să ia o decizie cu privire la starea de urgență, luând în considerare CERS, care ar trebui 
să fie responsabil cu riscurile sistemice.

Amendamentul 458
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Consiliul, consultându-se cu Comisia 
și CERS și, acolo unde este cazul, cu
autoritățile europene de supraveghere, 
poate adopta o decizie adresată 
Autorității,  prin care să se stabilească 
existența unei situații de urgență în sensul 
prezentului regulament, în urma unei 
cereri a Autorității, a Comisiei sau a 
CERS. Consiliul revizuiește decizia la 
intervale corespunzătoare și cel puțin o 
dată pe lună și declară încetarea situației 
de urgență la momentul potrivit.
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Or. en

Justificare

Nu consider că este adecvat ca cea care declară o situație de urgență să fie Comisia 
Europeană. Având în vedere implicațiile pentru statele membre, Consiliul ar trebui să fie cel 
care să ia o decizie cu privire la starea de urgență, luând în considerare CERS, care ar trebui 
să fie responsabil cu riscurile sistemice.

Amendamentul 459
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Imediat ce emite un avertisment, 
Consiliul informează simultan 
Parlamentul European, CERS, Comisia și 
Autoritatea europeană de supraveghere în 
această privință.

Or. en

Amendamentul 460
Diogo Feio

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Imediat ce emite un avertisment, 
Consiliul informează simultan 
Parlamentul European, CERS, Comisia și 
Autoritatea europeană de supraveghere în 
această privință..

Or. en



PE440.017v02-00 34/76 AM\812976RO.doc

RO

Amendamentul 461
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Concluzia CERS face obiectul unui 
schimb de opinii ex-post între președintele 
CERS, Parlamentul European și 
comisarul competent și este aplicată cât 
mai curând posibil.

Or. en

Justificare

CERS și Comisia trebuie să explice Parlamentului de ce au considerat că este necesar să 
declare o situație de urgență, pentru a asigura un control democratic al acestui proces.

Amendamentul 462
Olle Schmidt

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 autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când Consiliul a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice evoluții de acest gen care ar putea 
pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia în Uniunea 
Europeană, prin garantarea faptului că 
instituțiile financiare și autoritățile 
competente îndeplinesc cerințele prevăzute 
în respectiva legislație.
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Or. en

Justificare

Nu consider că este adecvat ca decizia referitoare la acest aspect să fie luată de Comisia 
Europeană.

Amendamentul 463
Carl Haglund

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 autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când Consiliul a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice evoluții de acest gen care ar putea 
pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia în Uniunea 
Europeană, prin garantarea faptului că 
instituțiile financiare și autoritățile 
competente îndeplinesc cerințele prevăzute 
în respectiva legislație.

Or. en

Amendamentul 464
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 autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 

(2) Atunci când CERS a emis un 
avertisment în temeiul alineatului (1) sau 
când Comisia sau Consiliul, din proprie 
inițiativă sau în urma unei cereri a 
Autorității, a Parlamentului European 
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conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

sau a unui stat membru, adoptă o decizie 
prin care să se stabilească existența unor 
circumstanțe similare sau justificate în 
care este necesară acțiunea coordonată a 
autorităților naționale pentru a reacționa 
la evoluții adverse care ar putea periclita 
grav buna funcționare și integritatea 
piețelor financiare sau stabilitatea 
întregului sistem financiar sau a unei 
părți a acestuia în Uniunea Europeană,
Autoritatea poate adopta, fără nicio altă 
obligație, decizii individuale în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en

Amendamentul 465
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 autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când CERS consideră că este 
necesară acțiunea coordonată a 
autorităților naționale pentru a reacționa 
la evoluții adverse care ar putea pune în 
pericol buna funcționare și integritatea 
piețelor financiare sau stabilitatea 
întregului sistem financiar sau a unei părți 
a acestuia, Autoritatea adoptă decizii 
individuale prin care autorităților 
competente li se solicită să ia măsurile 
necesare în conformitate cu legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a reacționa la orice evoluții de 
acest gen, prin garantarea faptului că 
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instituțiile financiare și autoritățile 
competente îndeplinesc cerințele prevăzute 
în respectiva legislație.

Or. en

Justificare

Crearea pieței unice a serviciilor financiare a UE impune o acțiune coordonată pentru a face 
față situațiilor de urgență potențiale, deoarece criza dintr-un stat membru s-ar putea 
răspândi rapid peste frontiere. Prin urmare, trebuie clarificat faptul că posibilitatea ca 
Autoritatea să ia decizii direct aplicabile autorităților naționale competente se numără 
printre funcțiile Autorității de facilitare și coordonare ale acțiunilor naționale.

Amendamentul 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când CERS consideră că este 
necesară acțiunea coordonată a 
autorităților naționale pentru a reacționa 
la evoluții adverse care ar putea pune în 
pericol buna funcționare și integritatea 
piețelor financiare sau stabilitatea 
întregului sistem financiar sau a unei părți 
a acestuia, Autoritatea adoptă decizii 
individuale prin care autorităților 
competente li se solicită să ia măsurile 
necesare în conformitate cu legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) 
pentru a reacționa la orice evoluții de 
acest gen, prin garantarea faptului că 
instituțiile financiare și autoritățile 
competente îndeplinesc cerințele prevăzute 
în respectiva legislație.

Or. en

Justificare

Crearea pieței unice a serviciilor financiare a UE impune o acțiune coordonată pentru a face 
față situațiilor de urgență potențiale, deoarece criza dintr-un stat membru s-ar putea 
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răspândi rapid peste frontiere. Prin urmare, trebuie clarificat faptul că posibilitatea ca 
Autoritatea să ia decizii direct aplicabile autorităților naționale competente se numără 
printre funcțiile Autorității de facilitare și coordonare ale acțiunilor naționale.

Amendamentul 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 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 autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când CERS a adoptat o decizie 
în temeiul alineatului (1), Autoritatea poate 
adopta decizii individuale cerându-le 
autorităților competente să ia măsurile 
necesare în conformitate cu prezentul 
regulament și legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en

Amendamentul 468
Thomas Mann

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 autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 

(2) Atunci când este declarată existența 
unei situații de urgență în temeiul 
alineatului (1) și când este necesară 
acțiunea coordonată a autorităților 
naționale, având în vedere în special 
impactul corespunzător asupra bugetului 
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articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistem financiar sau a unei părți a 
acestuia, prin garantarea faptului că 
instituțiile financiare și autoritățile 
competente îndeplinesc cerințele prevăzute 
în respectiva legislație.

statelor membre, pentru a reacționa la 
evoluții adverse care ar putea pune în 
pericol buna funcționare și integritatea 
piețelor financiare sau stabilitatea 
întregului sistem financiar sau a unei părți 
a acestuia în Uniunea Europeană, 
Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a reacționa 
la orice evoluții de acest gen, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en

Amendamentul 469
Vicky Ford

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 autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când este declarată existența 
unei situații de urgență în temeiul 
alineatului (1), Autoritatea poate adopta 
decizii adresate autorităților competente 
ale statelor membre prin care le solicită să 
ia măsurile necesare în conformitate cu 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) pentru a elimina orice riscuri care ar 
putea pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia, prin garantarea 
faptului că participanții la piețele financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en
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Amendamentul 470
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 autorităților 
competente să ia măsurile necesare în 
conformitate cu legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina 
orice riscuri care ar putea pune în pericol 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului sistem 
financiar sau a unei părți a acestuia, prin 
garantarea faptului că instituțiile financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când este declarată existența 
unei situații de urgență în temeiul 
alineatului (1), Autoritatea poate adopta 
decizii adresate autorităților competente 
ale statelor membre prin care le solicită să 
ia măsurile necesare în conformitate cu 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) pentru a elimina orice riscuri care ar 
putea pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia, prin garantarea 
faptului că participanții la piețele financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en

Amendamentul 471
Diogo Feio

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unor evoluții adverse care ar 
putea pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau 
a unei părți a acestuia în Uniunea 
Europeană, Autoritatea facilitează în mod 
activ și, acolo unde este necesar, 
coordonează orice acțiune întreprinsă de 
autoritățile naționale de supraveghere 
competente relevante.

Or. en
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Amendamentul 472
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unor evoluții adverse care ar 
putea pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau 
a unei părți a acestuia în Uniunea 
Europeană, Autoritatea facilitează în mod 
activ și, acolo unde este necesar, 
coordonează orice acțiune întreprinsă de 
autoritățile naționale de supraveghere 
competente relevante..

Or. en

Amendamentul 473
Diogo Feio

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Consiliul revizuiește decizia în 
temeiul alineatului (1) la intervale 
corespunzătoare și cel puțin o dată pe 
lună și declară încetarea situației de 
urgență la momentul potrivit.

Or. en

Justificare

Starea de „urgență” trebuie revizuită în mod continuu de Consiliu, împreună, acolo unde este 
cazul, cu CERS și AES. Când este cazul, starea de urgență trebuie să fie ridicată.
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Amendamentul 474
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Consiliul revizuiește decizia în 
temeiul alineatului (1) la intervale 
corespunzătoare și cel puțin o dată pe 
lună și declară încetarea situației de 
urgență la momentul potrivit.

Or. en

Justificare

Starea de „urgență” trebuie revizuită în mod continuu de Consiliu, împreună, acolo unde este 
cazul, cu CERS și AES. Când este cazul, starea de urgență trebuie să fie ridicată.

Amendamentul 475
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia Autorității 
menționată la alineatul (2) în termenul 
prevăzut, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia 
să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
respectivei legislații, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

eliminat
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Or. en

Justificare

Nu este adecvat ca AES să adopte decizii obligatorii direct aplicabile instituțiilor individuale. 
Având în vedere că autoritatea națională competentă este responsabilă pentru supravegherea 
de zi cu zi a instituțiilor financiare, din punct de vedere juridic este de preferat ca AES să 
oblige autoritatea națională să modifice practicile pieței în urma unei hotărâri privind o 
situație de urgență.

Amendamentul 476
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia Autorității 
menționată la alineatul (2) în termenul 
prevăzut, Autoritatea poate, în cazul în 
care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia 
să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
respectivei legislații, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 477
Diogo Feio

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității menționată 
la alineatul (2) în termenul prevăzut, 
Autoritatea poate, în cazul în care cerințele 
aplicabile în respectivul caz prevăzute de 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) se aplică direct instituțiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituții financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
respectivei legislații, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității menționată 
la alineatul (2) în termenul prevăzut, în 
cazul în care această nerespectare 
afectează în mod semnificativ sistemul 
financiar al statelor membre, altul decât 
cel al autorității competente relevante,
Autoritatea poate, în cazul în care cerințele 
aplicabile în respectivul caz prevăzute de 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) se aplică direct instituțiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituții financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
respectivei legislații, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

Or. en

Amendamentul 478
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității menționată 
la alineatul (2) în termenul prevăzut, 
Autoritatea poate, în cazul în care 
cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității menționată 
la alineatul (2) în termenul prevăzut, 
Autoritatea adoptă, în conformitate cu 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2), o decizie individuală adresată unei 
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articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
instituțiilor financiare, adopta o decizie 
individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul respectivei 
legislații, inclusiv încetarea oricărei 
activități.

instituții financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
respectivei legislații, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura stabilitatea pieței unice a UE, domeniul de aplicare a deciziilor individuale
direct aplicabile instituțiilor financiare în situații de urgență nu ar trebui limitat.

Amendamentul 479
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 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

. În cazul în care destinatarul deciziei 
refuză să respecte dreptul Uniunii sau o 
decizie specifică a Autorității, aceasta 
poate să inițieze proceduri în instanțele 
naționale, inclusiv să solicite luarea unor 
măsuri provizorii.

Or. en

Justificare

În vederea consolidării competenței Autorității în conformitate cu raportul Giegold.
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Amendamentul 480
Vicky Ford

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 autoritățile 
competente cu privire la aceeași 
chestiune.

eliminat

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) 
sau (3) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

Or. en

Amendamentul 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) 
sau (3) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) 
sau (3) trebuie să respecte respectivele 
decizii. Nerespectarea se justifică în mod 
corespunzător în scris de autoritățile 
competente față de CERS și Autoritate.

Or. en

Justificare

Principiul „aplică sau explică” ar oferi autorităților naționale competente un stimulent în
vederea respectării deciziilor Autorităților care vizează rezolvarea situațiilor de urgență 
potențiale.
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Amendamentul 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) 
sau (3) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) 
sau (3) trebuie să respecte respectivele 
decizii. Nerespectarea se justifică în mod 
corespunzător în scris de autoritățile 
competente față de CERS și Autoritate.

Or. en

Justificare

Principiul „aplică sau explică” ar oferi autorităților naționale competente un stimulent în 
vederea respectării deciziilor Autorităților care vizează rezolvarea situațiilor de urgență 
potențiale.

Amendamentul 483
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia își poate revoca decizia în 
temeiul alineatului (1) la recomandarea 
Comitetului european pentru riscuri 
sistemice sau la cererea Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

CERS este organismul cel mai adecvat pentru a pune capăt situației de urgență. Parlamentul 
și Consiliul ar trebui să poată solicita terminarea perioadei de criză declarate. Cu toate 
acestea, deoarece evaluarea posibilității ca situația de urgență să se fi terminat sau nu 
presupune un grad ridicat de libertate decizională, în conformitate cu dispozițiile din tratat, 
Comisia trebuie să fie entitatea juridică care să revoce decizia și trebuie să i se garanteze un 
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anumit grad de libertate decizională în acest sens.

Amendamentul 484
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 revizuiește decizia menționată 
la alineatul (1) din proprie inițiativă sau 
în urma unei cereri a Autorității, a 
Consiliului, a Parlamentului European 
sau a Comisiei.

Or. en

Justificare

Pentru a acorda Autorității, Consiliului, Parlamentului European sau Comisiei dreptul de a 
solicita revizuirea deciziei de a declara o situație de urgență.

Amendamentul 485
Corien Wortmann-Kool

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care CERS a adoptat o 
decizie în temeiul alineatului (1), CERS 
revizuiește această decizie la intervale 
regulate și la cererea Autorității, a 
Parlamentului, a Consiliului sau a 
Comisiei și declară încetarea situației de 
urgență la momentul potrivit.

Or. en

Justificare

Situația de urgență declarată în conformitate cu articolul 10 ar trebui monitorizată 
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îndeaproape. În plus, CERS ar trebui să poată declara încetarea situației de urgență.

Amendamentul 486
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia revizuiește această decizie la 
intervale regulate și la cererea AES, a 
CERS sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

Se propune ca inițiativa stabilirii existenței unei situații de urgență să revină AES, de 
asemenea.

Amendamentul 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În raportul său anual, Autoritatea 
include deciziile individuale adresate 
autorităților naționale și instituțiilor 
financiare în conformitate cu alineatele 
(3) și (4).

Or. en
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Amendamentul 488
Marianne Thyssen

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Atunci când urgența unei situații 
presupune luarea unor măsuri imediate și 
nu se poate aștepta decizia CERS, 
Autoritatea poate adopta decizii care sunt 
aplicabile în general și în mod direct 
participanților de pe piața financiară. 
Aceste măsuri de urgență sunt notificate 
imediat CERS. Dacă CERS nu confirmă 
situația de urgență în termen de 15 zile, 
măsurile expiră.

Or. en

Justificare

Există cazuri în care trebuie luate măsuri într-o perioadă foarte scurtă de timp și în care ar fi 
dificil să se aștepte o procedură decizională completă a CERS. Prin urmare, ar fi util ca AES 
să li se permită să ia decizii de urgență, cu condiția ca acestea să fie notificate imediat CERS, 
să nu fie valabile mai mult de două săptămâni, sau după ce starea de urgență a fost 
confirmată de CERS.

Amendamentul 489
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 competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 

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

un stat membru și nu alocă
responsabilitatea supremă 
supraveghetorului de grup, Autoritatea, 
din proprie inițiativă sau la cererea uneia 
sau mai multor autorități competente în 
cauză, poate lua inițiativa de a sprijini 
autoritățile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

Or. en

Justificare

În cazul în care legislația sectorială alocă deja responsabilitatea supremă unui 
supraveghetor de grup, este important să se clarifice faptul că aceasta are prioritate în fața 
competenței AES. Dacă situația ar fi diferită, s-ar crea confuzie între prioritatea legislației 
sectoriale și competența AES, care derivă, în cele din urmă, din legislația sectorială.

Amendamentul 490
Thomas Mann

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 competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 
uneia sau mai multor autorități competente 
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 competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, din proprie 
inițiativă sau la cererea uneia sau mai 
multor autorități competente în cauză, ia 
inițiativa de a sprijini autoritățile în efortul 
acestora de a ajunge la un acord, cu 
respectarea intereselor naționale și în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatele (2)-(4).
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Or. en

Amendamentul 491
Vicky Ford

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 competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 
uneia sau mai multor autorități competente 
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 competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 
uneia sau mai multor autorități competente 
în cauză, poate lua inițiativa de a sprijini 
autoritățile în efortul acestora de a ajunge 
la un acord, în conformitate cu procedura 
stabilită la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 492
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 competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 

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

sau mai multor autorități competente 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 493
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 competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai mult decât 
un stat membru, Autoritatea, la cererea 
uneia sau mai multor autorități competente 
în cauză, poate sprijini autoritățile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

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

Or. en

Justificare

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the „binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
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shall only indicate the powers of the EBA to provide „binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of „binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

Amendamentul 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 
reușit să ajungă la un acord, Autoritatea 
poate lua o decizie cerându-le acestora, în 
vederea soluționării problemei, să adopte 
anumite măsuri sau să se abțină de la a 
acționa, în conformitate cu legislația
comunitară. 

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 
reușit să ajungă la un acord, Autoritatea 
poate lua o decizie cerându-le acestora, în 
vederea soluționării problemei, să adopte 
anumite măsuri sau să se abțină de la a 
acționa, cu efecte obligatorii pentru 
autoritățile competente în cauză, pentru a 
asigura conformitatea cu dreptul Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura supravegherea eficientă și eficace și certitudinea juridică și pentru a 
promova încrederea în cadrul comunității de supraveghere, deciziile Autorității privind 
soluționarea dezacordurilor ar trebui să fie obligatorii pentru destinatar(i). Cadrul juridic al 
UE nu permite acordarea unor competențe nelimitate Autorității. Competența Autorității de a 
soluționa dezacordurile privind chestiuni referitoare la supraveghere pot, prin urmare, să nu 
fie „în conformitate cu” dreptul comunitar. Această competență de soluționare ar trebui, mai 
curând, să vizeze asigurarea respectării dreptului UE.

Amendamentul 495
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 
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reușit să ajungă la un acord, Autoritatea 
poate lua o decizie cerându-le acestora, în 
vederea soluționării problemei, să adopte 
anumite măsuri sau să se abțină de la a 
acționa, în conformitate cu legislația 
comunitară. 

reușit să ajungă la un acord, Autoritatea 
poate lua o decizie cerându-le acestora, în 
vederea soluționării problemei, să adopte 
anumite măsuri sau să se abțină de la a 
acționa, pentru a asigura conformitatea cu 
dreptul comunitar.

Or. en

Amendamentul 496
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (3) prevalează asupra oricărei 
decizii adoptate anterior de autoritățile 
naționale de supraveghere cu privire la 
aceeași chestiune.

Or. en

Amendamentul 497
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Autoritatea poate include în raportul 
său o descriere a dezacordurilor dintre 
autoritățile competente, înțelegerile la 
care s-a ajuns și deciziile adoptate în 
vederea soluționării dezacordurilor 
respective.

Or. en
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Amendamentul 498
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia 
Autorității, nereușind astfel să garanteze 
faptul că o instituție financiară respectă 
cerințele care îi sunt direct aplicabile în 
temeiul legislației menționate la articolul 
1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o 
decizie individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia 
să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu consider că este adecvat ca AES să adopte decizii obligatorii direct aplicabile instituțiilor 
individuale. Având în vedere că autoritatea națională competentă este responsabilă pentru 
supravegherea de zi cu zi a instituțiilor financiare, din punct de vedere juridic este de preferat 
ca AES să oblige autoritatea națională să modifice practicile pieței în urma unei hotărâri 
într-un proces de mediere în conformitate cu articolul 11.

Amendamentul 499
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia 
Autorității, nereușind astfel să garanteze 

eliminat
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faptul că o instituție financiară respectă 
cerințele care îi sunt direct aplicabile în 
temeiul legislației menționate la articolul 
1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o 
decizie individuală adresată unei instituții 
financiare prin care să-i impună acesteia 
să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
dreptului comunitar, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

Or. en

Amendamentul 500
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea include în raportul său 
anual o descriere a dezacordurilor dintre 
autoritățile competente, înțelegerile la 
care s-a ajuns și deciziile adoptate în 
vederea soluționării dezacordurilor 
respective.

Or. en

Amendamentul 501
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea participă în calitate de 
observator la colegiile autorităților de 
supraveghere după cum consideră că acest 
lucru este necesar. În ceea ce privește 
această participare, Autoritatea este 
considerată drept „autoritate competentă” 
în sensul legislației relevante și trebuie să 
primească, la cerere, toate informațiile 
necesare schimbate între membrii 

(2) Autoritatea participă în calitate de 
observator la colegiile autorităților de 
supraveghere după cum consideră că acest 
lucru este necesar pentru interesul 
european. În ceea ce privește această 
participare, Autoritatea este considerată 
drept „autoritate competentă” în sensul 
legislației relevante și trebuie să primească, 
la cerere, toate informațiile necesare 
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colegiului. schimbate între membrii colegiului. 

Or. en

Amendamentul 502
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În colaborare cu supraveghetorii din 
colegiile autorităților de supraveghere, 
Autoritatea determină și colectează, după 
caz, toate informațiile utile provenind de la 
autoritățile competente, pentru a facilita 
lucrările respectivelor colegii.

(3) Autoritatea asistă supraveghetorii din 
colegiile autorităților de supraveghere și 
determină și colectează, după caz, toate 
informațiile utile provenind de la 
autoritățile competente, pentru a facilita 
lucrările respectivelor colegii. Autoritatea 
ține pe deplin seama de acordurile 
existente între autoritățile naționale 
competente și autoritățile de supraveghere 
din țările terțe, luând în considerare 
principalele grupuri de gestionare a 
crizelor din colegiile internaționale care 
au un acces deplin la informații. 
Autoritatea ar trebui să fie membră a 
grupurilor de gestionare a crizelor.

Ea instituie și administrează un sistem 
central care va pune aceste informații la 
dispoziția autorităților competente din 
colegiile autorităților de supraveghere. 

Or. en

Amendamentul 503
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În colaborare cu supraveghetorii din 
colegiile autorităților de supraveghere, 

(3) Autoritatea asistă supraveghetorii din 
colegiile autorităților de supraveghere și 
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Autoritatea determină și colectează, după 
caz, toate informațiile utile provenind de la 
autoritățile competente, pentru a facilita 
lucrările respectivelor colegii.

determină și colectează, după caz, toate 
informațiile utile provenind de la 
autoritățile competente, pentru a facilita 
lucrările respectivelor colegii.

Ea instituie și administrează un sistem 
central care va pune aceste informații la 
dispoziția autorităților competente din 
colegiile autorităților de supraveghere. 

Autoritatea ține pe deplin seama de 
acordurile existente între autoritățile 
naționale competente și autoritățile de 
supraveghere din țările terțe.

Or. en

Justificare

Nu este adecvat ca AES să gestioneze colegiile de supraveghetori și să funcționeze ca baze de 
informații. Acestea sunt sarcini care ar trebui să țină de competența autorității de 
supraveghere din țara de origine. UE găzduiește numeroase instituții financiare care nu își 
au sediul într-un stat membru UE, drept care articolul ar trebui modificat pentru a ține seama 
de acordurile existente, pentru a nu destabiliza acordurile globale de la nivel de colegiu.

Amendamentul 504
Corien Wortmann-Kool

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un rol de mediere, obligatoriu din 
punct de vedere juridic, ar trebui să 
permită noilor Autorități să soluționeze 
litigiile dintre autoritățile naționale 
competente pe baza procedurii instituite la 
articolul 11.

Or. en

Justificare

Autoritatea ar trebui să poată să soluționeze un litigiu (existent) între două autorități de 
supraveghere pe baza procedurii instituite la articolul 11.

Amendamentul 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
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Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Supravegherea instituțiilor financiare 

care au o dimensiune europeană
(1) Acționând în calitate de agenți ai 
Autorității și urmând instrucțiunile emise 
de aceasta, autoritățile naționale 
desfășoară activități de supraveghere 
prudențială a instituțiilor financiare care 
au o dimensiune europeană, pentru a 
garanta aplicarea unor norme de 
supraveghere identice pe tot teritoriul 
Uniunii Europene. 
(2) Autoritatea prezintă Comisiei proiectul 
normelor de supraveghere elaborat de 
aceasta, prezentându-l concomitent 
Parlamentului European și Consiliului. 
Comisia aprobă proiectul normelor 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 instituțiile 
financiare semnificative care au o 
dimensiune europeană. Criteriile de 
identificare a unor instituții financiare de 
acest fel țin seama de criteriile stabilite de 
CSF, de FMI și de BRI.
(4) Autoritatea, în colaborare cu 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice, elaborează un șablon 
informațional adresat instituțiilor 
semnificative, în vederea asigurării unei 
bune gestionări a riscurilor sistemice ale 
acestora. 
(5) Pentru a asigura responsabilitatea 
comună a instituțiilor financiare care au 
o dimensiune europeană, pentru a proteja 
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interesele deponenților europeni și a 
reduce costurile suportate de contribuabili 
în cazul unei crize financiare sistemice, se 
înființează un Fond european pentru 
protecție financiară (Fondul). Fondului îi 
va reveni un rol și în asistarea instituțiilor 
UE care se confruntă cu dificultăți, în 
cazul în care aceste dificultăți ar putea 
periclita stabilitatea financiară a pieței 
financiare unice europene. Fondul este 
finanțat prin intermediul contribuțiilor 
din partea instituțiilor în cauză. 
Contribuția fiecărei instituții financiare 
va fi calculată în conformitate cu criteriile 
privind buna gestionare. Aceste 
contribuții le înlocuiesc pe cele făcute în 
folosul unor fonduri naționale cu caracter 
similar. 
(6) În cazul în care resursele acumulate 
pe baza contribuțiilor făcute de bănci nu 
sunt suficiente pentru soluționarea crizei, 
Fondul are capacitatea de a-și mări 
resursele cu ajutorul emisiunii de titluri 
de creanță. În circumstanțe excepționale, 
statele membre pot facilita emisiunea de 
titluri de creanță de către Fond cu 
ajutorul garanțiilor și în schimbul unei 
plăți care să reflecte în mod adecvat riscul 
asumat. Aceste garanții sunt comune 
statelor membre, în conformitate cu 
criteriile stabilite la alineatul (7).
(7) În cazul în care, în circumstanțe 
extreme și excepționale, în contextul unei 
crize sistemice, una sau mai multe 
instituții devin insolvabile, iar resursele 
disponibile nu sunt suficiente, statele 
membre afectate abordează această 
situație în conformitate cu principiile 
stabilite în Memorandumul de înțelegere 
în vigoare, astfel cum a fost modificat. 
Mecanismele de partajare a sarcinii ar 
putea include unul dintre următoarele 
criterii sau o combinație a acestora: 
depozitele instituției, activele instituției 
(fie sub formă de valori contabile, valori 
de piață sau valori ponderate în funcție de 
riscuri) și ponderea fluxurilor din cadrul 
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sistemului de plăți al instituției. 
(8) Calitatea de membru al Fondului 
înlocuiește calitatea de membru în 
sistemele naționale de garantare a 
depozitelor în cazul instituțiilor UE care 
participă la acesta. Fondul este gestionat 
de un consiliu numit de Autoritatea 
europeană de supraveghere (pentru 
bănci) pe o perioadă de cinci ani. 
Membrii consiliului sunt aleși din rândul 
angajaților autorităților naționale. 
Fondul înființează, de asemenea, un 
consiliu consultativ compus din 
reprezentanții instituțiilor financiare care 
participă la Fond.

Or. en

Amendamentul 506
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Supravegherea instituțiilor financiare 
care au o dimensiune europeană

(1) Acționând în calitate de agenți ai 
Autorității și urmând instrucțiunile emise 
de aceasta, autoritățile naționale 
desfășoară activități de supraveghere 
prudențială a instituțiilor financiare care 
au o dimensiune europeană, pentru a 
garanta aplicarea unor norme de 
supraveghere identice pe tot teritoriul 
Uniunii Europene. 
(2) Autoritatea prezintă Comisiei proiectul 
normelor de supraveghere elaborat de 
aceasta, prezentându-l concomitent 
Parlamentului European și Consiliului. 
Comisia aprobă proiectul normelor de 
supraveghere pe baza procedurii stabilite 
la articolul 7 sau 8. 
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(3) O decizie adoptată de Consiliul de 
supraveghere în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 29 
alineatul (1) identifică instituțiile 
financiare semnificative care au o 
dimensiune europeană. Criteriile de 
identificare a unor instituții financiare de 
acest fel țin seama de criteriile stabilite de 
CSF, de FMI și de BRI.
(4) Autoritatea, în colaborare cu 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice, elaborează un șablon 
informațional adresat instituțiilor 
semnificative, în vederea asigurării unei 
bune gestionări a riscurilor sistemice ale 
acestora. 
(5) Pentru a proteja interesele 
deponenților și pentru a apăra stabilitatea 
piețelor financiare, Autoritatea 
garantează că instituțiile financiare care 
au o dimensiune europeană își pot 
îndeplini angajamentele în statele 
membre în care își desfășoară activitatea. 
Prin urmare, Autoritatea se asigură că 
sistemele de depozite și fondurile 
naționale sunt instituite și create în așa fel 
încât instituțiile care au o dimensiune 
europeană să-și poată îndeplini 
angajamentele asumate în statele membre 
în care își desfășoară activitatea. 
Autoritatea are responsabilitatea de a 
veghea ca, prin aceste mijloace, statele 
membre și autoritățile lor naționale să 
protejeze piețele financiare unice 
împotriva riscurilor sistemice. 

Or. en

Justificare

Mecanismele de guvernanță ale unui fond UE nu au fost analizate suficient, ceea ce ar putea 
avea consecințe nedorite. Decizia privind oportunitatea instituirii unui fond UE ar trebui 
analizată în cadrul lucrărilor Comisiei în ceea ce privește intervenția în caz de crize
transfrontaliere.



PE440.017v02-00 64/76 AM\812976RO.doc

RO

Amendamentul 507
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Supravegherea instituțiilor financiare 

care au o dimensiune europeană
Autoritățile naționale exercită o 
supraveghere prudențială a instituțiilor 
financiare care au o dimensiune 
europeană.
Autoritatea, în colaborare cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice și cu 
autoritățile competente, elaborează un 
șablon informațional adresat instituțiilor 
semnificative, în vederea asigurării unei 
bune gestionări a riscurilor sistemice ale 
acestora.
Pentru a contribui la protejarea 
deponenților europeni, Autoritatea 
facilitează o mai bună coordonare între 
sistemele de garantare a depozitelor care 
funcționează în Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Evoluția Autorității

Autoritatea evoluează în conformitate cu 
cele mai bune practici de la nivel 
european și internațional. O abordare de 
acest gen ar putea fi instituirea unui nou 
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nivel de supraveghere directă de către 
Autoritate. Pentru a evita denaturările pe 
plan internațional și pentru a consolida 
Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari, introducerea supravegherii 
directe ar trebui evaluată și analizată cu 
atenție pentru a aduce un plus de valoare 
supravegherii marilor instituții 
financiare, multe dintre acestea având o 
natură globală și desfășurându-și 
activitatea în UE. Acest lucru se aplică în 
primul rând tuturor acelor instituții 
financiare mari care prestează servicii 
bancare pentru societăți sau care 
desfășoară alte activități care ar putea 
prezenta riscuri sistemice pentru piața 
internă, precum și acelor instituții 
financiare sistemice definite și identificate 
la nivel internațional. Chestiunea trebuie
analizată în continuare în cadrul primei 
revizuiri a prezentului regulament, așa 
cum este prevăzut la articolul 66, care ar 
trebui realizată în termen de cel mult trei 
ani de la intrarea acestuia în vigoare.

Or. en

Amendamentul 509
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Autoritatea evoluează în conformitate cu 
cele mai bune practici de la nivel 
european și internațional. O abordare de 
acest gen ar putea fi instituirea unui nou 
nivel de supraveghere directă de către 
Autoritate. Pentru a evita denaturările pe 
plan internațional și pentru a consolida 
Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari, introducerea supravegherii 
directe ar trebui evaluată și analizată cu 
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atenție pentru a aduce un plus de valoare 
supravegherii marilor bănci 
transfrontaliere și altor instituții 
financiare care își desfășoară activitatea
în UE. Acest lucru se aplică în primul 
rând băncilor transfrontaliere care ar 
putea prezenta riscuri sistemice pentru 
piața internă, precum și altor instituții 
financiare sistemice definite și identificate 
la nivel internațional. Chestiunea trebuie
analizată în continuare în cadrul primei 
revizuiri a prezentului regulament, așa 
cum este prevăzut la articolul 66, care ar 
trebui realizată în termen de cel mult trei 
ani de la intrarea acestuia în vigoare.

Or. en

Justificare

Noua supraveghere europeană trebuie analizată și evaluată în special în ceea ce privește 
instituțiile financiare transfrontaliere care ar putea prezenta riscuri sistemice pentru piața 
internă. Analiza ar trebui să aibă loc în termen de cel mult trei ani.

Amendamentul 510
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente pot, prin 
acorduri bilaterale, delega sarcini și 
responsabilități altor autorități de 
supraveghere competente. 

(1) Statele membre permit autorităților 
competente să delege sarcini și 
responsabilități altor autorități, prin 
acorduri bilaterale, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la acest articol. Statele membre 
pot stabili dispoziții specifice care trebuie 
respectate înainte ca autoritățile 
competente ale acestora să încheie astfel 
de acorduri și care limitează domeniul 
delegării la ceea ce este necesar pentru 
supravegherea eficace a instituțiilor și 
grupurilor financiare transfrontaliere.

Or. en
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Amendamentul 511
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente pot, prin 
acorduri bilaterale, delega sarcini și 
responsabilități altor autorități de 
supraveghere competente.

(1) Autoritățile competente pot, prin 
acorduri între ele însele, delega sarcini și 
responsabilități altor autorități de 
supraveghere competente.

Or. en

Amendamentul 512
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea facilitează delegarea de 
sarcini și responsabilități între autoritățile 
competente prin identificarea sarcinilor și 
responsabilităților care pot fi delegate sau 
realizate în comun și prin promovarea celor 
mai bune practici. 

(2) Autoritatea facilitează delegarea de 
sarcini și responsabilități între autoritățile
competente prin identificarea sarcinilor și 
responsabilităților care pot fi delegate sau 
realizate în comun, prin promovarea celor 
mai bune practici și prin pregătirea unor 
cadre multilaterale adecvate.

Or. en

Amendamentul 513
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea facilitează delegarea de 
sarcini și responsabilități între autoritățile 

(2) Autoritatea stimulează și facilitează 
delegarea de sarcini și responsabilități între 
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competente prin identificarea sarcinilor și 
responsabilităților care pot fi delegate sau 
realizate în comun și prin promovarea celor 
mai bune practici. 

autoritățile competente prin identificarea 
sarcinilor și responsabilităților care pot fi 
delegate sau realizate în comun și prin 
promovarea celor mai bune practici. 

Or. en

Amendamentul 514
Peter Skinner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Delegarea responsabilităților are ca 
urmare realocarea competențelor stabilite 
în legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2). Legislația autorității 
delegate reglementează procedura, 
aplicarea și revizuirea administrativă și 
judiciară în ceea ce privește 
responsabilitățile 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.
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Amendamentul 515
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea publică toate acordurile de 
delegare încheiate de autoritățile 
competente prin modalitățile adecvate, 
pentru a se asigura că toate părțile 
interesate sunt informate corespunzător. 

Autoritatea publică toate acordurile de 
delegare încheiate de autoritățile 
competente prin modalitățile adecvate, 
pentru a se asigura că toate părțile 
interesate sunt informate corespunzător. 
Aceste acorduri menționează 
responsabilitatea respectivă a autorităților 
competente implicate.

Or. en

Amendamentul 516
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 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Autoritatea deleagă autorităților din 
statele membre sarcinile și 
responsabilitățile de supraveghere a 
supravegherii prudențiale a instituțiilor 
financiare care au o dimensiune 
europeană menționate la articolul 12a.

Or. en

Justificare

Pentru a lua în considerare delegarea de către Autoritate a supravegherii instituțiilor 
financiare care au o dimensiune europeană.
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Amendamentul 517
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea joacă un rol activ în 
elaborarea unei culturi europene comune în 
materie de supraveghere și a unor practici 
de supraveghere consecvente, precum și în 
garantarea unor proceduri uniforme și a 
unor demersuri coerente pe tot teritoriul 
Comunității și efectuează cel puțin 
următoarele activități:

(1) Autoritatea joacă un rol activ în 
elaborarea unei culturi europene comune în 
materie de supraveghere și a unor practici 
de supraveghere consecvente, precum și în 
garantarea unor proceduri uniforme și a 
unor demersuri coerente pe tot teritoriul 
Uniunii Europene și efectuează cel puțin 
următoarele activități:

Or. en

Amendamentul 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) încurajează crearea unor bune 
practici, inclusiv a unui dialog eficace și 
constructiv între autoritățile naționale și 
părțile interesate relevante, inclusiv 
consumatorii și sindicatele care reprezintă
angajații din acest sector, ca părți 
constitutive ale unei culturi de 
supraveghere comune.

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere de la nivel național pot beneficia mult de pe urma implicării 
părților interesate relevante, precum angajații și consumatorii, în activitatea lor. Angajații 
din sectoarele respective pot furniza cunoștințe importante despre practicile comerciale reale 
ale companiilor - structurile de remunerare, sistemele de acordare a stimulentelor, calificări, 
condiții de lucru - și impactul acestor practici asupra profilului de risc al companiei.



AM\812976RO.doc 71/76 PE440.017v02-00

RO

Amendamentul 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) garantează faptul că autoritățile țin 
seama de informațiile furnizate de 
angajați despre practicile comerciale ale 
companiilor în ceea ce privește structurile 
de remunerare, stimulentele, calificările și 
condițiile de lucru.

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere de la nivel național pot beneficia mult de pe urma implicării 
părților interesate relevante, precum angajații și consumatorii, în activitatea lor. Angajații 
din sectoarele respective pot furniza cunoștințe importante despre practicile comerciale reale 
ale companiilor - structurile de remunerare, sistemele de acordare a stimulentelor, calificări, 
condiții de lucru - și impactul acestor practici asupra profilului de risc al companiei.

Amendamentul 520
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 
și uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare;

(c) consilierea organismelor europene și 
internaționale corespunzătoare pentru a 
contribui la facilitarea elaborării unor 
standarde de supraveghere de înaltă calitate 
și uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare și de contabilitate;

Or. en

Justificare

AES ar trebui să furnizeze consiliere pentru organismele europene și internaționale de 
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stabilire a standardelor internaționale atunci când este necesară armonizarea standardelor 
internaționale, dar nu ar trebui să se implice în mod direct în elaborarea unor standarde noi 
atunci când această sarcină este deja alocată unui organism european sau internațional.

Amendamentul 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 
și uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare;

(c) participarea la elaborarea unor
standarde de supraveghere de înaltă calitate 
și uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare, ținând cont de principiul 
proporționalității;

Or. en

Justificare

Autoritatea bancară europeană trebuie să țină seama de diferitele modele comerciale care 
există în sectorul serviciilor financiare. Standardele tehnice nu ar trebui să difere pentru 
același tip de instituție financiară de la un stat membru la altul, dar trebuie să asigure un 
grad de flexibilitate pentru a recunoaște existența cooperativelor controlate în mod 
democratic, ale căror modele comerciale evită foarte mult asumarea de riscuri și care joacă 
un rol important în combaterea excluderii sociale în comunitățile locale.

Amendamentul 522
Vicky Ford

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 
și uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare;

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

Or. en
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Amendamentul 523
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 
și uniforme, inclusiv a standardelor de 
raportare;

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

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere de la nivel național pot beneficia mult de pe urma implicării 
părților interesate relevante, precum angajații și consumatorii, în activitatea lor. Angajații 
din sectoarele respective pot furniza cunoștințe importante despre practicile comerciale reale 
ale companiilor - structurile de remunerare, sistemele de acordare a stimulentelor, calificări, 
condiții de lucru - și impactul acestor practici asupra profilului de risc al companiei.

Amendamentul 524
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 și recomandărilor emise de 
Autoritate și propunerea de amendamente 
atunci când este necesar;

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

Or. en
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Amendamentul 525
Udo Bullmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea organizează periodic 
analize inter pares ale unor activități sau 
ale tuturor activităților autorităților 
competente, pentru a spori consecvența 
rezultatelor supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea elaborează metode pentru a 
permite evaluarea obiectivă și compararea 
autorităților analizate.

(1) Autoritatea organizează și realizează
periodic analize inter pares ale unor 
activități sau ale tuturor activităților 
autorităților competente, pentru a spori 
consecvența rezultatelor supravegherii. În 
acest scop, Autoritatea elaborează metode 
pentru a permite evaluarea obiectivă și 
compararea autorităților analizate.

Or. en

Amendamentul 526
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gradul de adecvare al acordurilor 
instituționale, al alocării resurselor și al 
competențelor personalului autorității 
competente, în special din punctul de 
vedere al aplicării efective a legislației 
menționate la articolul 1 alineatul (2) și al 
capacității de a răspunde la evoluțiile 
pieței;

(a) gradul de adecvare al acordurilor 
privind resursele și guvernanța ale 
autorității competente, în special din 
punctul de vedere al aplicării efective a
standardelor și a legislației menționate la 
articolul 1 alineatul (2) și al capacității de a 
răspunde la evoluțiile pieței;

Or. en
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Amendamentul 527
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) gradul de convergență atins în aplicarea 
dreptului Uniunii Europene și în ceea ce 
privește practicile de supraveghere, 
inclusiv standardele de reglementare și de 
supraveghere, orientările și recomandările 
adoptate în temeiul articolelor 7 și 8, 
precum și măsura în care practicile de 
supraveghere îndeplinesc obiectivele 
dreptului Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 528
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 autoritățile 
competente implicate.

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite recomandări sau adopta alte 
măsuri adecvate pentru autoritățile 
competente implicate.

Or. en

Amendamentul 529
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite recomandări către autoritățile 

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite orientări și recomandări 
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competente implicate. pentru autoritățile competente implicate.

Or. en

Justificare

AES ar trebui să urmărească nu numai să facă recomandări specifice, ci și să emită orientări 
mai generale pentru încurajarea practicilor armonizate. Cu toate acestea, acest lucru ar 
trebui să rămână voluntar, având în vedere obstacolele juridice din calea impunerii 
armonizării peste limitele prevăzute la articolul 7.

Amendamentul 530
Corien Wortmann-Kool

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea publică rezultatul 
analizelor inter pares și bunele practici 
care pot fi identificate în urma realizării
acestora.

Or. en

Justificare

În vederea promovării transparenței, rezultatul analizelor inter pares și bunele practici care 
pot fi identificate în urma realizării acestora trebuie publicate.


