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 1. Context

De la lansarea Planului de acțiune privind serviciile financiare, Parlamentul a îndeplinit un rol 
esențial în realizarea pieței unice pentru servicii financiare, promovând în mod activ 
armonizarea, transparența și concurența loială și asigurând, în același timp, protecția 
investitorilor și a consumatorilor.
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Cu mult înaintea apariției crizei financiare, Parlamentul a solicitat periodic consolidarea unui 
mediu concurențial cu adevărat echitabil pentru toate părțile interesate la nivelul Uniunii 
Europene, subliniind deficiențe majore în domeniul supravegherii, de către Uniunea 
Europeană, a piețelor financiare mai integrate ca oricând [a se vedea, în acest context, raportul 
García-Margallo y Marfil referitor la Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a 
cadrului pentru piețele financiare: plan de acțiune (2000)1, raportul Van den Burg privind 
normele de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană (2002)2, raportul Van den Burg 
privind politica în domeniul serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea Albă (2007)3 și 
raportul Van den Burg & Dăianu conținând recomandări către Comisie privind urmărirea 
rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere (2008)4]. În plus, 
legislația a prezentat deja principiile-cheie sau a indicat tendința generală către ceea ce ar 
trebui să reprezinte viitoarea organizare în domeniul supravegherii în Uniunea Europeană [a 
se vedea raportul Skinner referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind inițierea și exercitarea activității de asigurare și de 
reasigurare (reformare) (2009)5 și raportul Gauzès referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating al creditelor6].

În toate rezoluțiile sale, Parlamentul a solicitat Comisiei să analizeze modalitatea de avansare 
către o structură de supraveghere mai integrată, concomitent cu realizarea unei piețe unice 
integrate pentru servicii financiare. De asemenea, s-a constatat necesitatea unei supravegheri 
eficiente a riscurilor sistemice și prudențiale ale principalilor operatori de pe piață. În vederea 
protejării stabilității financiare, analiza macroprudențială și gestionarea crizei ar trebui 
integrate în mandat.

Comisia a convocat un grup de experți la nivel înalt pentru a formula propuneri de consolidare 
a mecanismelor europene de supraveghere. Grupul De Larosière și-a prezentat raportul în luna 
februarie 2009, iar la 23 septembrie 2009 Comisia a înaintat propuneri legislative concrete în 
vederea:
– instituirii unui Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), constând dintr-o 

rețea de autorități naționale de supraveghere financiară colaborând cu noile Autorități 
europene de supraveghere (AES), create prin transformarea actualelor comitete europene 
de supraveghere7 în Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EN
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=EN
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//RO
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=RO&ring=A6-2008-0359#top
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//EN&language=RO

6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0279+0+DOC+XML+V0//EN&language=RO#top

7 În prezent, Comitetul european al inspectorilor bancari (CEIB), Comitetul european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale (CEIAPO) și 

Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CAERPVM).
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asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare 
și piețe (AEVMP) și

– înființării unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS) care va monitoriza și 
evalua pericolele potențiale pentru stabilitatea financiară care rezultă în urma evoluțiilor 
macroeconomice și a celor din cadrul sistemului financiar în ansamblu. În acest scop, 
misiunea CERS ar fi aceea de a emite din timp avertismente cu privire la riscurile 
sistemice susceptibile de a apărea și, dacă este necesar, recomandări cu privire la măsurile 
care se impun în vederea gestionării riscurilor respective1.

Curtea de Justiție2 a apreciat că articolul 95 din Tratatul CE care se referă la adoptarea de 
măsuri pentru apropierea legislației privind instituirea și funcționarea pieței interne furnizează 
o bază juridică adecvată pentru înființarea unui „organism comunitar menit să contribuie la 
implementarea unui proces de armonizare”, în situația în care sarcinile atribuite unui astfel de 
organism sunt strâns legate de obiectul actelor de apropiere a legislațiilor naționale.

Aceste propuneri legislative au fost urmate, la 26 octombrie 2009, de o primă propunere de 
directivă „omnibus” de modificare a 11 directive în vederea unei definiri mai clare a sarcinilor 
în cadrul arhitecturii de supraveghere propuse. Pentru a finaliza exercițiul, o a doua propunere 
de directivă „omnibus” va fi prezentată în următoarele câteva luni.

Următoarele părți ale prezentului document de lucru oferă o perspectivă generală asupra 
conținutului și chestiunilor ridicate de propunerile Comisiei, distingând între organismul de 
supraveghere macroprudențială și cel de supraveghere microprudențială.

2. Supravegherea macroprudențială

2.1. Propunerile Comisiei de înființare a CERS și de atribuire de sarcini Băncii 
Centrale Europene

Principalele caracteristici ale propunerilor pot fi prezentate după cum urmează:

Obiectivul CERS va fi următorul:
1. prevenirea sau reducerea riscurilor sistemice din sistemul financiar, pentru evitarea 

episoadelor de dificultăți financiare de amploare;
2. contribuția la funcționarea armonioasă a pieței interne și
3. garantarea unei contribuții durabile a sectorului financiar la creșterea economică.

În acest scop, CERS va răspunde de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar în 
Comunitate (definit ca totalitatea instituțiilor financiare, a piețelor și a infrastructurilor 
piețelor).

CERS va avea următoarele atribuții:
1. identificarea și/sau colectarea, după caz, și analizarea tuturor informațiilor relevante;

                                               
1 Ar trebui remarcat că prezentul document de lucru se concentrează asupra propunerilor de înființare a SESF prin transformarea comitetelor europene de 

supraveghere în AES. Propunerea de înființare a CERS va fi abordată într-o altă expunere de motive.

2 Cauza C-217/04, Regatul Unit/Parlamentul European și Consiliu, hotărârea din 2 mai 2006.
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2. identificarea și clasificarea riscurilor în funcție de prioritate;
3. emiterea de avertismente atunci când riscurile sunt considerate importante;
4. formularea de recomandări pentru acțiunile de remediere, după caz;
5. monitorizarea reacțiilor la avertismente și recomandări;
6. cooperarea îndeaproape cu SESF și, dacă este cazul, furnizarea către AES a unor 

informații referitoare la riscurile sistemice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 
acestora;

7. colaborarea cu instituțiile internaționale, în special cu Fondul Monetar Internațional și cu 
Consiliul pentru stabilitate financiară, precum și cu organismele relevante din țări terțe, 
pe probleme legate de supravegherea macroprudențială;

8. îndeplinirea altor atribuții conexe, în conformitate cu legislația comunitară.

CERS va fi abilitat:
1. să solicite AES informații, sub formă individuală, de rezumat sau sub formă colectivă, cu 

privire la instituțiile financiare; dacă informațiile solicitate nu sunt la dispoziția AES sau 
nu sunt puse la dispoziție în timp util, CERS poate solicita date din partea autorităților 
naționale de supraveghere, a băncilor centrale naționale sau a altor autorități ale statelor 
membre;

2. să emită avertismente și recomandări de natură generală sau specifică, vizând întreaga 
Comunitate (Comisia), unul sau mai multe dintre statele membre, una sau mai multe AES 
sau una sau mai multe autorități naționale de supraveghere.

CERS va avea următoarea componență:
1. Consiliul general (61 de membri, 33 de membri cu drept de vot, dintre care 29 de 

reprezentanți ai băncilor centrale): 2 reprezentanți ai BCE, 1 reprezentant al fiecăreia 
dintre cele 27 de bănci centrale naționale, 1 membru al Comisiei Europene, 3 președinți 
ai AES, 1 supraveghetor național din cadrul fiecăreia dintre cele 27 de autorități naționale 
de supraveghere competente, în funcție de tema abordată (fără drept de vot), 1 
reprezentant al Consiliului - președintele Comitetului Economic și Financiar (fără drept 
de vot); cel puțin 4 reuniuni pe an;

2. Comitetul director (12 membri, dintre care 7 reprezentanți ai băncilor centrale):
președinte + vicepreședinte, 5 alți membri ai Consiliului general care sunt, de asemenea, 
membri ai Consiliului general al BCE, 1 membru al Comisiei Europene, 3 președinți ai 
AES, 1 reprezentant al Consiliului (președintele Comitetului economic și financiar); 
reuniuni convocate cel puțin trimestrial;

3. Secretariatul: asigurat de BCE, șeful secretariatul este numit de BCE;
4. Comitetul consultativ tehnic (61 de membri + șeful Secretariatului): 1 reprezentant al 

fiecăreia dintre cele 27 de bănci centrale naționale, 1 reprezentant al BCE, 27 de 
supraveghetori naționali, 3 reprezentanți ai AES, 2 reprezentanți ai Comisiei, 1 
reprezentant al Consiliului (Comitetul economic și financiar); președintele este numit de 
Consiliul general, mandatul nu are o durată determinată;

5. Președintele și vicepreședintele CERS: reprezentanți ai băncilor centrale, aleși pentru un 
mandat de 5 ani de către și dintre membrii Consiliului general, care sunt, de asemenea, 
membri ai Consiliului general al BCE. Președintele prezidează reuniunile Consiliului 
general și ale Comitetului director.

6. Președintele Comitetului consultativ tehnic: numit de Consiliul general, în urma unei 
propuneri a președintelui CERS; mandatul nu are o durată determinată.
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Membrii CERS își vor îndeplini atribuțiile cu imparțialitate și nu trebuie să solicite și nici să 
accepte instrucțiuni din partea statelor membre. Statele membre nu trebuie să încerce să 
influențeze membrii CERS în îndeplinirea atribuțiilor acestora. Toate reuniunile CERS vor fi 
confidențiale.

Comisia nu poate evalua costurile financiare și numărul de personal al BCE care lucrează în 
relație cu CERS.

2.2. Chestiuni ridicate de propuneri
Propunerile ridică o serie de chestiuni, printre care:
– definirea stabilității financiare, caracterul adecvat al sferei de aplicare a mandatului și al 

competențelor, în vederea atingerii stabilității financiare;
– evaluarea adecvată a statelor membre din zona euro și din afara acesteia;
– lipsa personalității juridice și răspunderea CERS;
– echilibrul instituțional între instituțiile comunitare;
– implicarea băncilor centrale și ponderea relativă a actorilor implicați în general;
– echilibrul între supravegherea activităților sectorului bancar de către CERS și 

supravegherea la nivel macroprudențial a sectoarelor asigurărilor și valorilor mobiliare;
– posibilul conflict de interese între obiectivul principal al BCE de menținere a stabilității 

prețurilor și obiectivele CERS;
– răspunderea versus independența BCE;
– efectul cu caracter neobligatoriu al avertismentelor și recomandărilor;
– absența competenței de a aplica sancțiuni;
– nivelul până la care avertismentele și recomandările pot fi făcute publice;
– procedurile de vot cu privire la publicarea avertismentelor și a recomandărilor;
– dimensiunea internațională (coordonare și reprezentare);
– implicarea CERS în procesul decizional în situații de urgență;
– cooperarea dintre AES și CERS, în special cu privire la fluxurile de informații și 

procesarea datelor;
– finanțarea activităților CERS, nivelul de participare a statelor membre din zona euro și din 

afara acesteia, precum și a țărilor SEE;
– accesul la documente și confidențialitatea procedurilor;
– reprezentarea permanentă a Consiliului;
– absența reprezentanților Parlamentului;
– evoluția viitoare și clauza de revizuire;
– procedura de numire a președintelui/vicepreședintelui.

3. Supravegherea microprudențială

3.1. Propunerile Comisiei de înființare a ABE, AEVMP, AEAPO
Potrivit Comisiei, principalele diferențe dintre cele trei AES propuse se referă la obiectivele și
sfera de acțiune a acestora, precum și la termenii definiți, pe care Comisia le-a aliniat la 
specificitatea fiecărui sector și la legislația comunitară existentă.

În plus, Comisia propune ca AEVMP să fie responsabilă de înregistrarea agențiilor de rating 
al creditelor, precum și de suspendarea/anularea acestor înregistrări. Responsabilitățile și 
prerogativele AEVMP în ceea ce privește agențiile de rating al creditelor vor fi definite într-o 
modificare a regulamentului referitor la agențiile de rating al creditelor.
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Principalele caracteristici ale propunerilor pot fi prezentate după cum urmează:
AES vor fi organisme comunitare cu personalitate juridică și vor avea sediile la Londra 
(ABE), Frankfurt (AEAPO) și Paris (AEVMP).

Obiectivul AES va fi acela de a contribui la:
1. îmbunătățirea funcționării pieței interne, incluzând, în special, un nivel ridicat, eficient și 

consistent de reglementare și supraveghere;
2. protejarea: deponenților și investitorilor (ABE), a titularilor de polițe de asigurare și a 

altor beneficiari (AEAPO) și a investitorilor (AEVMP);
3. garantarea integrității, eficienței și bunei funcționări a piețelor financiare;
4. protejarea stabilității sistemului financiar; 
5. consolidarea coordonării internaționale în domeniul supravegherii.

AES vor avea următoarele sarcini:
1. contribuția la elaborarea de standarde și practici comune de înaltă calitate în materie de 

reglementare și supraveghere, în special prin furnizarea de avize (solicitate sau nu) către 
instituțiile comunitare și prin elaborarea de orientări, recomandări și proiecte de standarde 
tehnice;

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

3. facilitarea delegării de sarcini și responsabilități între autoritățile competente;
4. cooperarea îndeaproape cu CERS, în special prin furnizarea către CERS a informațiilor 

necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale și prin garantarea faptului că avertismentelor 
și recomandărilor CERS li se dă curs în mod corespunzător;

5. realizarea de analize inter pares ale autorităților competente, pentru a consolida 
consecvența rezultatelor în materie de supraveghere;

6. monitorizarea și evaluarea evoluțiilor pieței în domeniile sale de competență;
7. realizarea oricăror altor sarcini specifice prevăzute de regulamente sau de legislația 

comunitară.

AES vor fi abilitate:
1. să elaboreze proiecte de standarde tehnice și să le prezinte Comisiei pentru aprobare 

parțială sau cu modificări (Comisia a propus o procedură de comitologie care nu va 
implica Parlamentul, contrar practicilor uzuale);

2. să emită orientări și recomandări adresate autorităților competente sau instituțiilor 
financiare;

3. să emită recomandări adresate autorităților competente, precizând măsurile necesare în 
vederea respectării dreptului comunitar;

4. să ia decizii individuale adresate autorităților competente:
(a) să ia măsurile necesare 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 
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respectiva legislație, în baza unei decizii a Comisiei adresată uneia dintre AES, 
prin care să se stabilească existența unei situații de urgență;

(b) solicitând unei autorități competente să adopte anumite măsuri sau să se abțină 
de la a acționa, în vederea soluționării dezacordurilor cu privire la o procedură 
sau la conținutul unei măsuri sau la lipsa de acțiune din partea unei alte autorități 
competente;

5. să ia decizii individuale adresate instituțiilor financiare în cazul în care autoritatea 
națională competentă nu respectă:

(a) decizia Comisiei de a se conforma normelor de drept comunitar;
(b) o decizie a uneia dintre AES într-o situație de urgență, în cazul în care Comisia a 

adoptat o decizie prin care s-a stabilit existența unei situații de urgență;
(c) o decizie a uneia dintre AES de soluționare a unui dezacord;

6. să emită avize către Parlament, către Consiliu sau către Comisie.

Garanții
AES se vor asigura că nicio decizie adoptată cu privire la o situație de urgență sau la 
soluționarea unui dezacord nu afectează în niciun fel responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre. Dacă un stat membru consideră că nu este cazul și dacă decizia este menținută, 
acesta poate solicita Consiliului să adopte cu majoritate calificată menținerea sau revocarea 
deciziei.

Componență
AES vor cuprinde:
1. Consiliul de supraveghere (32 de membri): președinte; 27 de supraveghetori naționali, 1 

reprezentant al Comisiei, 1 reprezentant al CERS, 1 reprezentant al fiecărei AES; 
hotărând cu majoritate calificată sau cu majoritate simplă;

2. Consiliul de administrație (6 membri): președinte, 1 reprezentant al Comisiei, 4 membri 
din Consiliul de supraveghere; 

3. Președintele, expert independent numit pe o perioadă de 5 ani de către Consiliul de 
supraveghere, sub rezerva confirmării de către Parlament; 

4. Directorul executiv, expert independent numit pe o perioadă de 5 ani de către Consiliul de 
supraveghere;

5. Comisia de apel (6 membri): organism comun celor trei AES; 
6. Grupul părților interesate (30 de membri);

AES vor face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari și vor coopera cu 
CERS.

În exercitarea atribuțiilor, președintele, directorul executiv, membrii cu drept de vot ai 
Consiliului de supraveghere și membrii Consiliului de administrație trebuie să acționeze
independent și obiectiv în interesul Comunității și nu trebuie să solicite și nici să accepte
instrucțiuni din partea instituțiilor sau organelor comunitare, din partea guvernului unui stat 
membru sau din partea oricărei alte entități publice sau private.

Venitul
Venitul AES va consta în principal din:
1. contribuții obligatorii din partea autorităților publice naționale competente în domeniul 

supravegherii instituțiilor financiare;
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2. o subvenție comunitară prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea 
Comisie);

3. orice tarife plătite către Autoritate în cazurile specificate de dispozițiile în domeniu ale 
dreptului comunitar.

Personal pe an
2011 2012 2013 2014

ABE 40 62 80 90
AEAPO 40 62 73 90
AEVMP 43 60 76 89

Pentru 2014, raportul personal operațional și management/personal auxiliar este 5:1.

3.2. Chestiuni ridicate de propuneri
Propunerile ridică o serie de chestiuni, printre care:
– numărul de autorități și repartizarea atribuțiilor și a responsabilităților;
– răspunderea fiecărei autorități;
– finanțarea pe termen mediu și lung;
– dimensiunea internațională (coordonare și reprezentare);
– procedurile de luare a deciziilor într-o situație de urgență, procesul decizional în general 

(majoritatea simplă față de majoritatea calificată);
– competențele de colectare de informații; 
– competențele referitoare la viitoarea legislație sectorială;
– utilizarea comitologiei cu privire la deciziile Comisiei; rolul Parlamentului;
– cooperarea și coordonarea între cele trei autorități;
– cooperarea între autorități și CERS;
– cooperarea între autorități și autoritățile naționale de supraveghere;
– procedura și monitorizarea analizelor inter pares;
– definirea riscului transfrontalier; 
– garanțiile;
– competența decizională față de instituțiile financiare; absența competenței de a aplica 

sancțiuni;
– rolul în cadrul colegiilor autorităților de supraveghere; relevanța pentru instituțiile 

financiare de mari dimensiuni care operează la nivel transfrontalier;
– rolul, participarea și alcătuirea grupului părților interesate;
– evoluția viitoare și clauza de revizuire.

4. Omnibus I și II
4.1. Omnibus I

În paralel cu regulamentele de instituire a ABE, AEAPO, AEVMP, precum și a CERS și în 
vederea unei funcționări eficiente a cadrului de supraveghere propus, Comisia înaintat o 
propunere de directivă „omnibus” (Omnibus I) de modificare a legislației existente.

Modificările vizează:
– definirea sferei adecvate de aplicare a standardelor tehnice, ca instrument suplimentar de 

convergență în materie de supraveghere;
– integrarea atribuțiilor autorităților cu privire la medierea și soluționarea dezacordurilor;
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– optimizarea și integrarea diferitelor texte legislative în noua organizare în materie de 
supraveghere;

Textele legislative modificate de Omnibus I se referă, în principal, la valori mobiliare și 
aspecte bancare (Directiva 2006/48/CE și Directiva 2006/49/CE privind cerințele de capital, 
Directiva 2002/87/CE privind conglomeratele financiare, Directiva 2003/41/CE privind 
instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale, Directiva 2003/6/CE privind abuzul de 
piață, Directiva 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, Directiva 2003/71/CE 
privind prospectul,
Directiva 1998/26/CE privind caracterul definitiv al decontării, Directiva 2004/109/CE 
privind transparența, Directiva 2005/60/CE privind spălarea banilor și Directiva 2009/65/CE 
privind OPCVM).

4.2. Omnibus II
Dacă este cazul, Comisia va propune noi modificări ale legislației actuale într-o altă directivă 
„omnibus” (Omnibus II). Este probabil ca Omnibus II, directivă prevăzută a fi adoptată la 
începutul anului viitor, să se axeze, în principal, pe legislația privind asigurările, precum 
directiva solvabilitate II și directiva privind intermedierea de asigurări.

4.3. Chestiuni ridicate de propuneri
– natura și sfera de acțiune a alinierii propuse;
– concomitența cu revizuiri ale directivei privind prospectul, ale directivei privind abuzul de 

piață, ale directivei privind piețele instrumentelor financiare și ale directivei privind 
cerințele de capital;

– utilizarea de texte neconsolidate pentru propunerea de amendamente.


