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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor 
de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de 
rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 1093/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0520),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0223/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale 
(A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Divergențele dintre normele naționale 
în materie de rezoluție din diferite state 
membre și dintre practicile administrative 
aferente ale acestora, precum și lipsa unui 
proces unificat de luare a deciziilor la 
nivelul Uniunii pentru rezoluția băncilor 

(2) Divergențele dintre normele naționale 
în materie de rezoluție din diferite state 
membre și dintre practicile administrative 
aferente ale acestora, precum și lipsa unui 
proces unificat de luare a deciziilor la 
nivelul Uniunii pentru rezoluția băncilor 
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transfrontaliere contribuie la această lipsă 
de încredere și la instabilitatea pieței, 
deoarece nu asigură securitatea și 
previzibilitatea în ceea ce privește 
rezultatul posibil al unei situații de 
dificultate majoră. Deciziile în materie de 
rezoluție luate doar la nivel național ar 
putea duce la denaturări ale concurenței și, 
în cele din urmă, la subminarea pieței 
interne.

transfrontaliere contribuie la această lipsă 
de încredere și la instabilitatea pieței, 
deoarece nu asigură securitatea și 
previzibilitatea în ceea ce privește 
rezultatul posibil al unei situații de 
dificultate majoră. Deciziile în materie de 
rezoluție luate doar la nivel național și în 
contextul unor cadre juridice 
nearmonizate ar putea duce la denaturări 
ale concurenței și, în cele din urmă, la 
subminarea pieței interne.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Legătura dintre state și sectorul 
bancar, care, pe parcursul crizei, a avut 
efecte devastatoare asupra economiei din 
întreaga Uniune, ar trebui eliminată 
pentru a reduce fragmentarea actuală a 
piețelor interne. Deși uniunea bancară va 
fi finalizată numai după instituirea unui 
sistem european comun de garantare a 
depozitelor, crearea unui mecanism unic 
de rezoluție este deja un pas esențial în 
această direcție.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atât timp cât normele în materie de 
rezoluție, practicile și abordările privind 

(5) Atât timp cât normele în materie de 
rezoluție, practicile și abordările privind 
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repartizarea sarcinilor în acest domeniu 
rămân la nivel național, iar resursele 
financiare necesare pentru finanțarea 
rezoluției sunt colectate și cheltuite la nivel 
național, piața internă va rămâne 
fragmentată. Mai mult, autoritățile 
naționale de supraveghere au stimulente 
puternice pentru a reduce la minimum 
impactul potențial al crizelor bancare 
asupra economiilor lor naționale prin 
adoptarea de măsuri unilaterale menite să 
izoleze unele operațiunile bancare (ring 
fencing), de exemplu prin limitarea 
transferurilor și a creditelor intragrup sau 
prin impunerea majorării lichidităților și a 
unor cerințe de capital mai stricte filialelor 
din jurisdicțiile lor care aparțin unor 
întreprinderi-mamă aflate în dificultate 
majoră. Acest lucru restrânge activitățile 
transfrontaliere ale băncilor, creând astfel 
obstacole în calea exercitării libertăților 
fundamentale și denaturând concurența pe 
piața internă.

repartizarea sarcinilor în acest domeniu 
rămân la nivel național, iar resursele 
financiare necesare pentru finanțarea 
rezoluției sunt colectate și cheltuite la nivel 
național, piața internă va rămâne 
fragmentată. Mai mult, autoritățile 
naționale de supraveghere au stimulente 
puternice pentru a reduce la minimum 
impactul potențial al crizelor bancare 
asupra economiilor lor naționale prin 
adoptarea de măsuri unilaterale menite să 
izoleze unele operațiunile bancare (ring 
fencing), de exemplu prin limitarea 
transferurilor și a creditelor intragrup sau 
prin impunerea majorării lichidităților și a 
unor cerințe de capital mai stricte filialelor 
din jurisdicțiile lor care aparțin unor 
întreprinderi-mamă aflate în dificultate 
majoră. Problemele naționale și litigioase 
dintre statele de origine reduc în mod 
considerabil eficacitatea proceselor de 
rezoluție transfrontaliere. Acest lucru 
restrânge activitățile transfrontaliere ale 
băncilor, creând astfel obstacole în calea 
exercitării libertăților fundamentale și 
denaturând concurența pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Directiva [ ] Parlamentului European și 
a Consiliului a armonizat, într-o anumită 
măsură, normele naționale în materie de 
rezoluție bancară și a prevăzut obligația 
autorităților de rezoluție de a coopera 
atunci când tratează situațiile de dificultate 
majoră ale băncilor transfrontaliere. Cu 
toate acestea, armonizarea pe care o oferă 
Directiva [ ] nu este completă, iar procesul 
de luare a deciziilor nu este centralizat. 

(6) Directiva [ ] Parlamentului European și 
a Consiliului1 constituie un pas esențial în 
armonizarea normelor naționale în 
materie de rezoluție bancară și a prevăzut 
obligația autorităților de rezoluție de a 
coopera atunci când tratează situațiile de 
dificultate majoră ale băncilor 
transfrontaliere. Cu toate acestea, 
armonizarea pe care o oferă Directiva [ ] 
nu este absolută, iar procesul de luare a 
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Directiva [ ] prevede, în esență, punerea la 
dispoziția autorităților naționale din fiecare 
stat membru a unor instrumente și 
competențe comune în materie de 
rezoluție, dar lasă o anumită marjă de 
apreciere respectivelor autorități naționale 
în ceea ce privește aplicarea instrumentelor 
și utilizarea mecanismelor de finanțare 
naționale în sprijinul procedurilor de 
rezoluție. Directiva [ ] nu împiedică 
adoptarea de decizii separate și potențial 
contradictorii de către statele membre în 
ceea ce privește rezoluția grupurilor 
transfrontaliere, decizii care pot afecta 
costurile totale ale procesului de rezoluție. 
În plus, deoarece prevede mecanisme de 
finanțare naționale, directiva nu reduce 
suficient dependența băncilor de sprijinul 
finanțat din bugetele naționale și nu 
împiedică adoptarea unor abordări diferite 
de către statele membre pentru utilizarea 
mecanismelor de finanțare.

deciziilor nu este centralizat. Directiva [ ] 
prevede, în esență, punerea la dispoziția 
autorităților naționale din fiecare stat 
membru a unor instrumente și competențe 
comune în materie de rezoluție, dar lasă o 
anumită marjă de apreciere respectivelor 
autorități naționale în ceea ce privește 
aplicarea instrumentelor și utilizarea 
mecanismelor de finanțare naționale în 
sprijinul procedurilor de rezoluție. În 
pofida sarcinilor de mediere încredințate
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană),
Directiva [ ] nu împiedică în totalitate 
adoptarea de decizii separate și potențial 
contradictorii de către statele membre în 
ceea ce privește rezoluția grupurilor 
transfrontaliere, decizii care pot afecta 
costurile totale ale procesului de rezoluție. 
În plus, deoarece prevede mecanisme de 
finanțare naționale, directiva nu reduce 
suficient dependența băncilor de sprijinul 
finanțat din bugetele naționale și nu 
împiedică în totalitate adoptarea unor 
abordări diferite de către statele membre 
pentru utilizarea mecanismelor de 
finanțare. În consecință, ar trebui să existe 
o tendință progresivă către un regim de 
insolvență la nivelul Uniunii.
____________________
1 Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului de instituire a unui cadru 
pentru redresarea și rezoluția instituțiilor 
de credit și a întreprinderilor de investiții 
și de modificare a Directivelor 
Consiliului 77/91/CEE și 82/891/CE, a 
Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 
2011/35/CE și a Regulamentului (UE) nr. 
1093/2010, JO C , p. .

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Fondul unic de rezoluție bancară 
(denumit în continuare „fondul”) este un 
element esențial, în absența căruia un 
mecanism unic de rezoluție nu ar putea 
funcționa în mod corespunzător. Existența 
unor sisteme diferite de finanțare națională 
ar denatura aplicarea normelor uniforme
de rezoluție bancară în cadrul pieței 
interne. Fondul ar trebui să contribuie la 
asigurarea uniformității practicilor 
administrative de finanțare a rezoluției și să 
evite situația în care practicile naționale 
divergente creează obstacole pentru 
exercitarea libertăților fundamentale sau 
denaturează concurența pe piața internă. 
Fondul ar trebui să fie finanțat în mod 
direct de bănci și pus în comun la nivelul 
Uniunii, astfel încât resursele pentru 
rezoluție să poată fi alocate în mod obiectiv 
în toate statele membre, sporindu-se astfel 
stabilitatea financiară și limitându-se 
legătura dintre percepția poziției bugetare a 
statelor membre, luate separat, și costurile 
de finanțare ale băncilor și a 
întreprinderilor care își desfășoară 
activitatea în statele membre respective.

(11) Fondul unic de rezoluție bancară 
(denumit în continuare „fondul”) este un 
element esențial, în absența căruia un 
mecanism unic de rezoluție nu ar putea 
funcționa în mod corespunzător. Existența 
unor sisteme diferite de finanțare națională 
ar denatura aplicarea normelor unice de 
rezoluție bancară în cadrul pieței interne. 
Dacă finanțarea procesului de rezoluție 
este menținută la nivel național, legătura 
dintre state și sectorul bancar nu se va 
rupe, iar investitorii vor continua să 
stabilească condiții de împrumut în 
funcție de locul în care băncile sunt 
stabilite, și nu de bonitatea acestora. Ar 
persista totodată fragmentarea pronunțată 
ce caracterizează piața financiară în 
prezent. Fondul ar trebui să contribuie la 
asigurarea uniformității practicilor 
administrative de finanțare a rezoluției și să 
evite situația în care practicile naționale 
divergente creează obstacole pentru 
exercitarea libertăților fundamentale sau 
denaturează concurența pe piața internă. 
Fondul ar trebui să fie finanțat în mod 
direct de bănci și pus în comun la nivelul 
Uniunii, astfel încât resursele pentru 
rezoluție să poată fi alocate în mod obiectiv 
în toate statele membre, sporindu-se astfel 
stabilitatea financiară și limitându-se 
legătura dintre percepția poziției bugetare a 
statelor membre, luate separat, și costurile 
de finanțare ale băncilor și a 
întreprinderilor care își desfășoară 
activitatea în statele membre respective. 
Pentru a distruge și mai mult această 
legătură, ar trebui interzis ca deciziile 
mecanismului unic de rezoluție să 
afecteze direct responsabilitățile fiscale 
ale statelor membre.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În calitate de instanță de supraveghere 
în cadrul MUS, BCE este organismul cel 
mai în măsură pentru a determina dacă o 
instituție de credit se confruntă sau este 
susceptibilă de a se confrunta cu dificultăți 
majore și dacă nu există nicio perspectivă 
rezonabilă ca o măsură alternativă din 
sectorul privat sau ca o măsură alternativă 
de supraveghere să împiedice, într-un 
interval de timp rezonabil, apariția unei 
situații de dificultate majoră pentru 
instituția respectivă. Comitetul, în urma 
notificării BCE, ar trebui să ofere Comisiei 
o recomandare. Având în vedere 
necesitatea de a găsi un echilibru între 
diferitele interese aflate în joc, Comisia ar 
trebui să decidă dacă să inițieze sau nu 
procedura de rezoluție în ceea ce privește o 
anumită instituție și ar trebui, de asemenea, 
să decidă cu privire la un cadru de rezoluție 
clar și detaliat prin care să se stabilească 
măsurile de rezoluție care urmează să fie 
adoptate de către Comitet. În limitele 
trasate de acest cadru, Comitetul ar trebui 
să decidă cu privire la o schemă de 
rezoluție și să transmită instrucțiuni 
autorităților naționale de rezoluție în ceea 
ce privește instrumentele și competențele 
de rezoluție care trebuie aplicate la nivel 
național.

(16) În calitate de instanță de supraveghere 
în cadrul MUS, BCE este organismul cel 
mai în măsură pentru a determina dacă o 
instituție de credit se confruntă sau este 
susceptibilă de a se confrunta cu dificultăți 
majore și dacă nu există nicio perspectivă 
rezonabilă ca o măsură alternativă din 
sectorul privat sau ca o măsură alternativă 
de supraveghere să împiedice, într-un 
interval de timp rezonabil, apariția unei 
situații de dificultate majoră pentru 
instituția respectivă. Comitetul, în urma 
notificării BCE, ar trebui să ofere Comisiei 
o recomandare. Având în vedere 
necesitatea de a găsi un echilibru între 
diferitele interese aflate în joc, Comisia ar 
trebui să decidă dacă să inițieze sau nu 
procedura de rezoluție în ceea ce privește o 
anumită instituție și ar trebui, de asemenea, 
să decidă cu privire la un cadru de rezoluție 
clar și detaliat, astfel cum a fost propus de 
Comitet în recomandarea sa, prin care să 
se stabilească măsurile de rezoluție care 
urmează să fie adoptate de către Comitet. 
În limitele trasate de acest cadru, Comitetul 
ar trebui să decidă cu privire la o schemă 
de rezoluție și să transmită instrucțiuni 
autorităților naționale de rezoluție în ceea 
ce privește instrumentele și competențele 
de rezoluție care trebuie aplicate la nivel 
național.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a asigura un proces decizional 
rapid și eficace în cadrul procedurii de 
rezoluție, Comitetul ar trebui să fie o 
agenție specifică a Uniunii, care să aibă o 
structură specifică, adecvată sarcinilor sale 
specifice, și care să se îndepărteze de 
modelul tuturor celorlalte agenții ale 
Uniunii. Structura acestuia ar trebui să 
garanteze faptul că se ține seama în mod 
corespunzător de toate interesele relevante 
aflate în joc în cadrul procedurilor de 
rezoluție. Comitetul ar trebui să își 
desfășoare activitatea în sesiuni plenare și 
executive. În sesiunea executivă, acesta ar 
trebui să fie alcătuit dintr-un director 
executiv, un director executiv adjunct și 
reprezentanți ai Comisiei și ai BCE. Având 
în vedere misiunea Comitetului, directorul 
executiv și directorul executiv adjunct ar 
trebui să fie desemnați de către Consiliu, 
la propunerea Comisiei și după 
consultarea Parlamentului European.
Atunci când deliberează cu privire la 
rezoluția unei bănci sau a unui grup care 
își are sediul într-un singur stat membru 
participant, sesiunea executivă a 
Comitetului ar trebui, de asemenea, să 
convoace și să implice în procesul 
decizional membrul desemnat de statul 
membru în cauză, care reprezintă 
autoritatea națională de rezoluție a 
respectivului stat. Atunci când deliberează 
cu privire la un grup transfrontalier, 
membrii desemnați de către statele membre 
de origine și de către toate statele membre 
gazdă implicate, care reprezintă autoritățile 
naționale de rezoluție relevante ar trebui, 
de asemenea, să fie convocați și implicați 
în procesul decizional al sesiunii executive 
a Comitetului. Cu toate acestea, autoritățile 
din țara de origine și cele din țara gazdă ar 

(19) Pentru a asigura un proces decizional 
rapid și eficace în cadrul procedurii de 
rezoluție, Comitetul ar trebui să fie o 
agenție specifică a Uniunii, care să aibă o 
structură specifică, adecvată sarcinilor sale 
specifice, și care să se îndepărteze de 
modelul tuturor celorlalte agenții ale 
Uniunii. Structura acestuia ar trebui să 
garanteze faptul că se ține seama în mod 
corespunzător de toate interesele relevante 
aflate în joc în cadrul procedurilor de 
rezoluție. Comitetul ar trebui să își 
desfășoare activitatea în sesiuni plenare și 
executive. În sesiunea executivă, acesta ar 
trebui să fie alcătuit dintr-un director 
executiv, un director executiv adjunct și 
reprezentanți ai Comisiei și ai BCE. Având 
în vedere misiunea Comitetului, directorul 
executiv și directorul executiv adjunct ar 
trebui să fie desemnați pe baza meritelor, a 
aptitudinilor, a cunoștințelor lor din 
domeniul bancar și cel financiar, precum 
și a experienței relevante în domeniul 
supravegherii și al reglementării 
financiare. Directorul executiv și 
directorul executiv adjunct ar trebui să fie 
selectați în urma unei proceduri de 
selecție deschise care ar trebui raportată 
în mod corespunzător Parlamentului 
European și Consiliului. Procedura de 
selecție ar trebui să respecte principiul 
echilibrului de gen. Comisia ar trebui să 
furnizeze comisiei competente din cadrul 
Parlamentului European lista restrânsă 
de candidați pentru posturile de director 
executiv și director executiv adjunct. 
Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European spre aprobare 
propunerea de numire a directorului 
executiv și a directorului executiv adjunct. 
În urma aprobării de către Parlamentul 
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trebui să influențeze în mod egal decizia, în 
sensul că autoritățile din țara gazdă ar 
trebui să aibă împreună dreptul la un singur 
vot. La reuniunile Comitetului pot fi 
invitați să participe și observatori, inclusiv 
un reprezentant al MES și un 
reprezentant al Eurogrup.

European a propunerii respective, 
Consiliul ar trebui să adopte o decizie de 
punere în aplicare pentru a numi 
directorul executiv și directorul executiv 
adjunct. Atunci când deliberează cu privire 
la un grup transfrontalier, membrii 
desemnați de către statele membre de 
origine și de către toate statele membre 
gazdă implicate, care reprezintă autoritățile 
naționale de rezoluție relevante ar trebui, 
de asemenea, să fie convocați și implicați 
în procesul decizional al sesiunii executive 
a Comitetului. Cu toate acestea, autoritățile 
din țara de origine și cele din țara gazdă ar 
trebui să influențeze în mod egal decizia, în 
sensul că autoritățile din țara gazdă ar 
trebui să aibă împreună dreptul la un singur 
vot.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Având în vedere că participanții la 
procesul decizional al Comitetului, în 
cursul sesiunilor sale executive, se 
schimbă în funcție de statul 
membru/statele membre în care instituția 
relevantă își desfășoară activitatea, 
participanții permanenți – directorul 
executiv, directorul executiv adjunct, 
reprezentantul Comisiei și reprezentantul 
BCE – ar trebui să se asigure că deciziile 
luate în diversele componențe ale 
sesiunilor executive ale Comitetului sunt 
coerente, corespunzătoare și 
proporționale.

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Ar trebui, de asemenea, să fie 
posibil să se invite observatori, inclusiv un 
reprezentant al Mecanismului european 
de stabilitate și al Eurogrupului, la 
reuniunile Comitetului.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Lichidarea, printr-o procedură 
obișnuită de insolvență, a unei instituții 
aflate în dificultate majoră ar putea să pună 
în pericol stabilitatea financiară, să 
întrerupă furnizarea de servicii esențiale și 
să afecteze protecția depunătorilor. În 
astfel de cazuri, aplicarea instrumentelor de 
rezoluție prezintă un interes public. Prin 
urmare, obiectivele rezoluției ar trebui să 
fie asigurarea continuității serviciilor 
financiare esențiale, menținerea stabilității 
sistemului financiar, diminuarea hazardului 
moral prin reducerea la minimum a 
dependenței instituțiilor aflate în dificultate 
majoră de sprijinul financiar public și 
protejarea depunătorilor.

(28) Lichidarea, printr-o procedură 
obișnuită de insolvență, a unei instituții 
aflate în dificultate majoră ar putea să pună 
în pericol stabilitatea financiară, să 
întrerupă furnizarea de servicii esențiale și 
să afecteze protecția depunătorilor. În 
astfel de cazuri, aplicarea instrumentelor de 
rezoluție prezintă un interes public. Prin 
urmare, obiectivele rezoluției ar trebui să 
fie asigurarea continuității serviciilor 
financiare esențiale, inclusiv accesul 
permanent la depozite, pentru menținerea 
stabilității sistemului financiar și pentru
diminuarea hazardului moral prin 
reducerea la minimum a dependenței 
instituțiilor aflate în dificultate majoră de 
sprijinul financiar public.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Armonizarea legislației în domeniul 
insolvenței în întreaga Uniune, care ar 
constitui un pas major în construcția unei 
piețe interne autentice, nu a fost încă 
realizată. Cu toate acestea, în cazul 
entităților stabilite în statele membre 
participante la MUS și al celor stabilite în 
alte state membre, ca urmare a 
armonizării introduse de Directiva [ ], 
ierarhia creanțelor creditorilor în caz de 
insolvență, care include preferințele 
deponenților, va fi aceeași. Această 
măsură de armonizare elimină o sursă 
importantă de arbitraj de reglementare.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Comisia ar trebui să prevadă cadrul 
pentru măsurile de rezoluție care urmează a 
fi luate în funcție de circumstanțele cazului 
și ar trebui să aibă posibilitatea de a 
desemna, spre utilizare, toate instrumentele 
de rezoluție necesare. În acest cadru clar și 
precis, Comitetul ar trebui să decidă cu 
privire la schema de rezoluție detaliată. 
Instrumentele de rezoluție relevante ar 
trebui să includă instrumentul de vânzare a 
activității, instrumentul băncii-punte, 
instrumentul de recapitalizare internă și 
instrumentul de separare a activelor, care 
sunt, de asemenea, prevăzute de 
Directiva [ ]. Cadrul ar trebui, de 

(36) Comisia, în urma unei recomandări a 
Comitetului, ar trebui să prevadă cadrul 
pentru măsurile de rezoluție care urmează a 
fi luate în funcție de circumstanțele cazului 
și ar trebui să aibă posibilitatea de a 
desemna, spre utilizare, toate instrumentele 
de rezoluție necesare. În acest cadru clar și 
precis, Comitetul ar trebui să decidă cu 
privire la schema de rezoluție detaliată. 
Instrumentele de rezoluție relevante ar 
trebui să includă instrumentul de vânzare a 
activității, instrumentul băncii-punte, 
instrumentul de recapitalizare internă și 
instrumentul de separare a activelor, care 
sunt, de asemenea, prevăzute de 
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asemenea, să prevadă posibilitatea de a se 
evalua dacă sunt îndeplinite condițiile de 
ajustare pentru depreciere și conversie a 
instrumentelor de capital.

Directiva [ ]. Cadrul ar trebui, de 
asemenea, să prevadă posibilitatea de a se 
evalua dacă sunt îndeplinite condițiile de 
ajustare pentru depreciere și conversie a 
instrumentelor de capital.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Eficiența și uniformitatea măsurilor de 
rezoluție ar trebui să fie asigurată în toate 
statele membre participante. În acest scop, 
Comitetul ar trebui să fie împuternicit, în 
cazuri excepționale și în cazul în care o 
autoritate națională de rezoluție nu a 
aplicat sau nu a aplicat în mod suficient 
decizia Comitetului, să transfere unei alte 
persoane anumite drepturi, active sau 
datorii ale unei instituții aflate în rezoluție 
sau să impună conversia instrumentelor 
de datorie care conțin o clauză 
contractuală privind conversia în anumite 
circumstanțe. Orice măsură luată de 
autoritățile naționale de rezoluție care ar 
putea restrânge sau afecta exercitarea de 
către Comitet a competențelor sau 
funcțiilor sale ar trebui să fie exclusă.

(48) Eficiența și uniformitatea măsurilor de 
rezoluție ar trebui să fie asigurată în toate 
statele membre participante. În acest scop, 
Comitetul ar trebui să fie împuternicit, în 
cazul în care o autoritate națională de 
rezoluție nu a aplicat sau nu a aplicat în 
mod suficient decizia Comitetului, să 
transmită în mod direct dispoziții unei 
instituții aflate în rezoluție.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Pentru a asigura accesul Comitetului (53) Pentru a asigura accesul Comitetului 
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la toate informațiile relevante, angajații nu 
ar trebui să aibă dreptul de a invoca 
normele secretului profesional cu scopul de 
a împiedica divulgarea informațiilor către 
Comitet.

la toate informațiile relevante, entitățile 
relevante și angajații acestora nu ar trebui 
să aibă dreptul de a invoca normele 
secretului profesional cu scopul de a 
împiedica divulgarea informațiilor către 
Comitet.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a garanta respectarea deciziilor 
adoptate în cadrul mecanismului unic de 
rezoluție, în caz de încălcare ar trebui 
impuse sancțiuni proporționale și cu efect 
de descurajare. Comitetul ar trebui să aibă 
dreptul de a transmite instrucțiuni 
autorităților naționale de rezoluție pentru 
ca acestea să impună întreprinderilor 
amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu 
în cazul neîndeplinirii obligațiilor care 
decurg din deciziile Comitetului. În 
vederea asigurării unor practici de control 
consecvente, eficiente și eficace, Comitetul 
ar trebui să aibă dreptul de a furniza 
orientări autorităților naționale de rezoluție 
în ceea ce privește aplicarea de amenzi și 
de penalități cu titlu cominatoriu.

(54) Pentru a garanta respectarea deciziilor 
adoptate în cadrul mecanismului unic de 
rezoluție, în caz de încălcare ar trebui 
impuse sancțiuni proporționale și cu efect 
de descurajare. Comitetul ar trebui să aibă 
dreptul de a transmite instrucțiuni 
autorităților naționale de rezoluție pentru 
ca acestea să impună entităților sancțiuni 
administrative sau penalități cu titlu 
cominatoriu în cazul neîndeplinirii 
obligațiilor care decurg din deciziile 
Comitetului. În vederea asigurării unor 
practici de control consecvente, eficiente și 
eficace, Comitetul ar trebui să aibă dreptul 
de a furniza orientări autorităților naționale 
de rezoluție în ceea ce privește aplicarea de 
sancțiuni administrative și de penalități cu 
titlu cominatoriu.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 55
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În cazul în care o autoritate 
națională de rezoluție încalcă normele 
mecanismului unic de rezoluție prin 
faptul că nu utilizează competența, 
conferită în temeiul legislației naționale, 
de a pune în aplicare o instrucțiune 
transmisă de Comitet, statul membru în 
cauză poate fi considerat răspunzător 
pentru orice prejudiciu cauzat 
persoanelor fizice, inclusiv, dacă este 
cazul, entității sau grupului aflat în 
rezoluție sau oricărui creditor al oricărei 
părți a entității respective sau a grupului 
respectiv din orice stat membru, în 
conformitate cu jurisprudența în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58a) Cu toate acestea, se justifică 
utilizarea fondului înainte de epuizarea 
creanțelor, atunci când, pe parcursul 
procedurii de rezoluție, depozitele încep să 
fie recapitalizate intern. Încrederea 
cetățenilor că economiilor lor vor fi în 
siguranță în depozite fără riscuri, care au, 
în schimb, o dobândă corespunzător de 
mică, este esențială pentru încrederea în 
sistemul bancar în general. Asigurarea 
accesului permanent la depozite este fără 
îndoială una dintre funcțiile esențiale ale 
băncilor. În plus, lipsa încrederii în 
siguranța depozitelor are potențialul de a 
provoca retrageri masive efectuate sub 
imperiul panicii, fenomen cu efecte 
dezastruoase asupra stabilității 
financiare. Astfel, protecția depozitelor pe 
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parcursul procedurii de rezoluție 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
rezoluției, meritând deci un efort deosebit, 
indiferent de suma cu care acționarii sau 
creditorii au contribuit la absorbția 
pierderii și la recapitalizare.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61a) Pentru a asigura disponibilitatea 
imediată a unor resurse financiare
adecvate în sensul prezentului 
regulament, fondul ar trebui să devină 
operațional numai după crearea unui 
mecanism de acordare de împrumuturi, 
de preferință în cadrul unui instrument 
public comunitar. Disponibilitatea deplină 
a fondurilor este esențială pentru 
creditabilitatea întregului sistem.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Pentru a asigura un calcul corect al 
contribuțiilor și a oferi stimulente pentru 
funcționarea în conformitate cu un model 
care prezintă mai puține riscuri, 
contribuțiile la fond ar trebui să țină seama 
de gradul de risc la care sunt expuse 
instituțiile de credit.

(63) Pentru a asigura un calcul corect al 
contribuțiilor și a oferi stimulente pentru 
funcționarea în conformitate cu un model 
care prezintă mai puține riscuri, 
contribuțiile la fond, care sunt stabilite de 
Comitet, în urma unei propuneri a 
autorității competente, ar trebui să țină 
seama de gradul de risc la care sunt expuse 
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instituțiile de credit.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în temeiul prezentului 
regulament, Comisia sau Comitetul 
îndeplinesc sarcini sau își exercită 
competențe care, potrivit Directivei [ ] sunt 
de resortul autorității naționale de rezoluție 
a unui stat membru participant, Comitetul 
este considerat a fi, în scopul aplicării 
prezentului regulament și a Directivei [ ], 
autoritatea națională de rezoluție relevantă 
sau, în caz de rezoluție a unui grup 
transfrontalier, autoritatea națională de 
rezoluție la nivel de grup relevantă.

(1) În cazul în care, în temeiul prezentului 
regulament, Comisia sau Comitetul 
îndeplinesc sarcini sau își exercită 
competențe care, potrivit Directivei [ ] sunt 
de resortul autorității naționale de rezoluție 
a unui stat membru participant, Comitetul 
este considerat a fi, în scopul aplicării 
prezentului regulament și a Directivei [ ], 
autoritatea națională de rezoluție relevantă 
sau, în caz de rezoluție a unui grup 
transfrontalier, autoritatea de rezoluție la 
nivel de grup relevantă.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când iau decizii sau măsuri care 
pot avea un impact în mai mult de un stat 
membru participant, în special atunci când 
se iau decizii privind grupurile stabilite în 
două sau mai multe state membre 
participante, Comisia acordă atenția 
cuvenită tuturor elementelor enumerate 
mai jos:

(2) Atunci când iau decizii sau măsuri care 
pot avea un impact în mai mult de un stat 
membru participant, în special atunci când 
se iau decizii privind grupurile stabilite în 
două sau mai multe state membre 
participante, Comisia și Comitetul acordă 
atenția cuvenită tuturor elementelor 
enumerate mai jos:

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia trebuie să găsească un 
echilibru între elementele menționate la 
alineatul (2) și obiectivele rezoluției 
menționate la articolul 12 în funcție de 
natura și de circumstanțele proprii fiecărui 
caz.

(3) Comisia și Comitetul trebuie să 
găsească un echilibru între elementele 
menționate la alineatul (2) și obiectivele 
rezoluției menționate la articolul 12 în 
funcție de natura și de circumstanțele 
proprii fiecărui caz.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nicio decizie a Comitetului sau a
Comisiei nu impune statelor membre să 
ofere sprijin financiar public extraordinar.

(4) Deciziile sau acțiunile Comitetului sau 
ale Comisiei nu impun statelor membre să 
ofere sprijin financiar public extraordinar și 
nici nu afectează responsabilitățile fiscale 
ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când ia decizii sau măsuri, 
Comitetul informează și consultă 
reprezentanții angajaților entităților 
vizate.
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Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La primirea unei comunicări în temeiul 
alineatului (1) sau din proprie inițiativă, 
Comitetul evaluează dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

(2) La primirea unei comunicări în temeiul 
alineatului (1), Comitetul evaluează dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cadrul instrumentelor de rezoluție 
menționate la articolul 19 alineatul (3);

(b) cadrul instrumentelor de rezoluție 
menționate la articolul 19 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, din proprie 
inițiativă sau luând în considerare 
eventuala comunicare menționată la 
alineatul (1) sau recomandarea Comitetului 
menționată la alineatul (5), dacă este sau 
nu oportun ca entitatea în cauză să fie 
supusă procedurii de rezoluție, 

(6) Ținând seama de caracterul urgent al 
situației, Comisia decide, luând în 
considerare comunicarea menționată la 
alineatul (1) și recomandarea Comitetului 
menționată la alineatul (5), dacă este sau 
nu oportun ca entitatea în cauză să fie 
supusă procedurii de rezoluție, 
pronunțându-se totodată asupra cadrului 
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pronunțându-se totodată asupra cadrului 
instrumentelor de rezoluție care trebuie 
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. 
Comisia poate decide, din proprie 
inițiativă, să supună o entitate unei 
proceduri de rezoluție în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile 
menționate la alineatul (2).

instrumentelor de rezoluție care trebuie 
aplicate în ceea ce privește entitatea în 
cauză, precum și asupra utilizării fondului 
pentru a sprijini măsura de rezoluție. 
Comisia poate decide să solicite 
Comitetului să-și revizuiască 
recomandarea menționată la alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei, 
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă. În cazul în care se 
constată prezența unor ajutoare de stat, 
Comitetul nu poate decide decât după ce 
Comisia va fi luat o decizie cu privire la 
respectivele ajutoare de stat.

(8) În cadrul stabilit prin decizia Comisiei, 
Comitetul decide cu privire la schema de 
rezoluție menționată la articolul 20 și se 
asigură că sunt întreprinse măsurile de 
rezoluție necesare în vederea aplicării 
schemei de rezoluție de către autoritățile 
naționale de rezoluție relevante. Decizia 
Comitetului se adresează autorităților 
naționale de rezoluție relevante, 
solicitându-le să ia toate măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare decizia 
Comitetului în conformitate cu articolul 26, 
prin exercitarea tuturor competențelor de 
rezoluție conferite de Directiva [ ], în 
special cele prevăzute la articolele 56-64 
din directiva respectivă.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La primirea unei comunicări în 
temeiul alineatului (1) sau din proprie 
inițiativă, în cazul în care Comitetul 
consideră că măsurile de rezoluție ar putea 
constitui ajutoare de stat în temeiul 
articolului 107 alineatul (1) din TFUE, 
acesta invită statul membru participant sau 
statele membre în cauză să notifice de 
îndată Comisiei măsurile avute în vedere, 
în conformitate cu articolul 108 alineatul 
(3) din TFUE.

(9) În cazul în care Comitetul consideră că 
măsurile de rezoluție ar putea constitui 
ajutoare de stat în temeiul articolului 107 
alineatul (1) din TFUE, acesta invită statul 
membru participant sau statele membre în 
cauză să notifice de îndată Comisiei 
măsurile avute în vedere, în conformitate 
cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care acest lucru este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor de 
rezoluție, Comisia, în urma unei 
recomandări din partea Comitetului sau 
din proprie inițiativă, își poate revizui 
decizia privind cadrul de rezoluție și poate 
adopta modificările corespunzătoare.

(3) În cazul în care acest lucru este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor de 
rezoluție, Comisia, în urma unei 
recomandări din partea Comitetului, își 
poate revizui decizia privind cadrul de 
rezoluție și poate adopta modificările 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 În acest scop, ele fac uz de competențele 
care le-au fost conferite în temeiul 
dreptului național privind transpunerea 
Directivei [ ] și în conformitate cu 
condițiile prevăzute de dreptul național. 
Autoritățile naționale de rezoluție 
furnizează Comitetului informații complete 
cu privire la exercitarea acestor 
competențe. Orice măsură pe care o iau 
este conformă cu decizia menționată la
articolul 16 alineatul (8).

În acest scop, sub rezerva prezentului 
regulament, ele fac uz de competențele 
care le-au fost conferite în temeiul 
dreptului național privind transpunerea 
Directivei [ ] și în conformitate cu 
condițiile prevăzute de dreptul național. 
Autoritățile naționale de rezoluție 
furnizează Comitetului informații complete 
cu privire la exercitarea acestor 
competențe. Orice măsură pe care o iau 
este conformă cu decizia menționată la 
articolul 16 alineatul (8).

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o autoritate națională de 
rezoluție nu a aplicat decizia menționată la 
articolul 16 sau a aplicat-o într-un mod 
care nu permite atingerea obiectivelor 
rezoluției prevăzute de prezentul 
regulament, Comitetul are competența de a
impune unei instituții aflate în rezoluție:

(2) În cazul în care o autoritate națională de 
rezoluție nu a aplicat decizia menționată la 
articolul 16 sau a aplicat-o într-un mod 
care nu permite atingerea obiectivelor 
rezoluției prevăzute de prezentul 
regulament, Comitetul are competența de a 
transmite în mod direct dispoziții unei 
instituții aflate în rezoluție.

(a) să transfere unei alte persoane 
anumite drepturi, active sau pasive ale 
unei instituții aflate în rezoluție;
(b) să solicite conversia instrumentelor de 
datorie care conțin o clauză contractuală 
privind conversia în condițiile prevăzute 
la articolul 18.

Or. en



PE519.706v01-00 24/47 PR\1004258RO.doc

RO

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul exercitării atribuțiilor 
menționate la articolele 7, 8, 11, 16 și 17, 
Comitetul poate solicita următoarelor 
persoane fizice sau juridice, fie direct, fie 
prin intermediul autorităților naționale de 
rezoluție, să furnizeze toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 
care îi sunt conferite prin prezentul 
regulament:

(1) În scopul exercitării atribuțiilor 
menționate în prezentul regulament, 
Comitetul poate solicita următoarelor 
persoane fizice sau juridice, fie direct, fie 
prin intermediul autorităților naționale de 
rezoluție, să furnizeze toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 
care îi sunt conferite prin prezentul 
regulament:

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul exercitării atribuțiilor 
menționate la articolele 7, 8, 11, 16 și 17 și 
sub rezerva oricăror alte condiții prevăzute 
de legislația relevantă a Uniunii, Comitetul 
poate efectua toate investigațiile necesare 
în legătură cu orice persoană menționată la 
articolul 32 alineatul (1), stabilită sau 
situată într-un stat membru participant.

(1) În scopul exercitării atribuțiilor 
menționate în prezentul regulament și sub 
rezerva oricăror alte condiții prevăzute de 
legislația relevantă a Uniunii, Comitetul 
poate efectua toate investigațiile necesare 
în legătură cu orice persoană menționată la 
articolul 32 alineatul (1), stabilită sau 
situată într-un stat membru participant.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul exercitării atribuțiilor (1) În scopul exercitării atribuțiilor 
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menționate la articolele 7, 8, 11, 16 și 17 și 
sub rezerva altor condiții prevăzute de 
legislația relevantă a Uniunii, Comitetul 
poate să efectueze, cu condiția să 
informeze în prealabil autoritățile naționale 
de rezoluție în cauză, toate inspecțiile 
necesare la fața locului, la sediile 
comerciale ale persoanelor juridice 
menționate la articolul 32 alineatul (1). 
Atunci când desfășurarea corespunzătoare 
și eficiența inspecției impun acest lucru, 
Comitetul poate efectua inspecția la fața 
locului fără să anunțe în prealabil 
persoanele juridice respective.

menționate în prezentul Regulament și sub 
rezerva altor condiții prevăzute de
legislația relevantă a Uniunii, Comitetul 
poate să efectueze, cu condiția să 
informeze în prealabil autoritățile naționale 
de rezoluție în cauză, toate inspecțiile 
necesare la fața locului, la sediile 
comerciale ale persoanelor juridice 
menționate la articolul 32 alineatul (1). 
Atunci când desfășurarea corespunzătoare 
și eficiența inspecției impun acest lucru, 
Comitetul poate efectua inspecția la fața 
locului fără să anunțe în prealabil 
persoanele juridice respective.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Funcționarii și celelalte persoane 
autorizate de Comitet să efectueze o 
inspecție la fața locului pot intra în orice 
sediu și pe orice teren comercial al 
persoanelor juridice care fac obiectul unei 
decizii de investigare adoptate de Comitet 
în temeiul articolului 32 alineatul (2) și 
dețin toate competențele prevăzute la 
articolul 32 alineatul (1).

(2) Funcționarii și celelalte persoane 
autorizate de Comitet să efectueze o 
inspecție la fața locului pot intra în orice 
sediu și pe orice teren comercial al 
persoanelor juridice care fac obiectul unei 
decizii de investigare adoptate de Comitet 
în temeiul articolului 33 alineatul (2) și 
dețin toate competențele prevăzute la 
articolul 33 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 36 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amenzi Sancțiuni administrative
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Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comitetul constată că o 
entitate menționată la articolul 2 a săvârșit, 
cu intenție sau din neglijență, una din 
încălcările menționate la alineatul (2), 
acesta însărcinează autoritatea națională de 
rezoluție în cauză să impună o amendă
respectivei entități menționate la articolul 
2, în conformitate cu Directiva [ ].

(1) În cazul în care Comitetul constată că o 
entitate menționată la articolul 2 a săvârșit, 
cu intenție sau din neglijență, una din 
încălcările menționate la alineatul (2), 
acesta însărcinează autoritatea națională de 
rezoluție în cauză să impună o sancțiune 
administrativă respectivei entități 
menționate la articolul 2, în conformitate 
cu articolul 100 din Directiva [ ].

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se pot impune amenzi entităților 
menționate la articolul 2 pentru 
următoarele încălcări:

(2) Se pot impune sancțiuni administrative
entităților menționate la articolul 2 pentru 
următoarele încălcări:

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă nu se supun unei investigații 
generale în conformitate cu articolul 33 sau 

(b) dacă nu se supun unei investigații 
generale în conformitate cu articolul 33 sau 
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unei inspecții la fața locului și nu 
furnizează informațiile solicitate în 
conformitate cu articolul 32;

unei inspecții la fața locului în 
conformitate cu articolul 34;

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă nu respectă o decizie care le este 
adresată de către Comitet în temeiul 
articolului 24.

(d) dacă nu respectă o decizie care le este 
adresată de către Comitet în temeiul 
articolului 26.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile naționale de rezoluție fac 
publice amenzile impuse în temeiul 
alineatului (1). În cazul în care publicarea 
acestora ar cauza un prejudiciu 
disproporționat părților implicate, 
autoritățile naționale de rezoluție publică 
sancțiunea fără să dezvăluie identitatea 
părților.

(3) Autoritățile naționale de rezoluție fac 
publice sancțiunile administrative impuse 
în temeiul alineatului (1). În cazul în care 
publicarea acestora ar cauza un prejudiciu 
disproporționat părților implicate, 
autoritățile naționale de rezoluție publică 
sancțiunea fără să dezvăluie identitatea 
părților.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4



PE519.706v01-00 28/47 PR\1004258RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a stabili practici de punere în 
aplicare coerente, eficiente și eficace, 
precum și pentru a garanta aplicarea 
comună, uniformă și coerentă a prezentului 
regulament, Comitetul emite orientări 
adresate autorităților naționale de rezoluție 
cu privire la aplicarea de amenzi și de 
penalități cu titlu cominatoriu.

(4) Pentru a stabili practici de punere în 
aplicare coerente, eficiente și eficace, 
precum și pentru a garanta aplicarea 
comună, uniformă și coerentă a prezentului 
regulament, Comitetul emite orientări 
adresate autorităților naționale de rezoluție 
cu privire la aplicarea de sancțiuni 
administrative și de penalități cu titlu 
cominatoriu.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o instituție de credit să se conformeze 
unei decizii adoptate în temeiul articolului 
32;

(a) o entitate menționată la articolul 2 să 
se conformeze unei decizii adoptate în 
temeiul articolului 32;

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Penalitățile cu titlu cominatoriu trebuie 
să fie eficace și proporționale. Penalitățile 
cu titlu cominatoriu se aplică zilnic până 
când instituția de credit sau persoana în 
cauză respectă deciziile relevante 
menționate la alineatul (1) literele (a)-(d).

(2) Penalitățile cu titlu cominatoriu trebuie 
să fie eficace și proporționale. Penalitățile 
cu titlu cominatoriu se aplică zilnic până 
când entitatea menționată la articolul 2
sau persoana în cauză respectă deciziile 
relevante menționate la alineatul (1) literele 
(a)-(d).

Or. en
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Durata mandatului directorului 
executiv, al directorului executiv adjunct și 
al membrilor Comitetului numiți de 
Comisie și de BCE este de cinci ani. Sub 
rezerva articolului 53 alineatul (6), 
mandatul respectiv nu poate fi reînnoit.

(2) Durata mandatului directorului 
executiv, al directorului executiv adjunct și 
al membrilor Comitetului numiți de 
Comisie și de BCE este de cinci ani. Sub 
rezerva articolului 52 alineatul (6), 
mandatul respectiv nu poate fi reînnoit.

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o sesiune plenară a Comitetului, care 
îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 
47;

(a) o sesiune plenară a Comitetului, care 
îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 
46;

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o sesiune executivă a Comitetului, care 
îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 
51;

(b) o sesiune executivă a Comitetului, care 
îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 
50;

Or. en
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un director executiv, care îndeplinește 
sarcinile prevăzute la articolul 53.

(c) un director executiv, care îndeplinește 
sarcinile prevăzute la articolul 52.

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comitetul răspunde oral sau în scris la 
întrebările adresate de Parlamentul 
European sau de Consiliu, în conformitate 
cu propriile sale proceduri, în prezența 
reprezentanților oricărui stat membru 
participant care nu a adoptat moneda 
euro.

(6) Comitetul răspunde oral sau în scris la 
întrebările adresate de Parlamentul 
European sau de Consiliu, în conformitate 
cu propriile sale proceduri.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La cerere, directorul executiv poartă 
discuții confidențiale neconsemnate în 
scris, în spatele ușilor închise, cu 
președintele și vicepreședinții comisiei 
competente a Parlamentului European, în 
cazul în care discuțiile respective sunt 
necesare pentru exercitarea competențelor 

(7) La cerere, directorul executiv poartă 
discuții confidențiale neconsemnate în 
scris, în spatele ușilor închise, cu 
președintele și vicepreședinții comisiei 
competente a Parlamentului European, în 
cazul în care discuțiile respective sunt 
necesare pentru exercitarea competențelor 
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Parlamentului European în temeiul 
tratatului. Se încheie un acord între 
Parlamentul European și Comitet cu privire 
la modalitățile detaliate de organizare a 
discuțiilor respective, în vederea asigurării 
deplinei confidențialități, în conformitate 
cu obligațiile de confidențialitate impuse 
BCE în calitate de autoritate competentă 
în temeiul dreptului relevant al Uniunii.

Parlamentului European în temeiul 
tratatului. Se încheie un acord între 
Parlamentul European și Comitet cu privire 
la modalitățile detaliate de organizare a 
discuțiilor respective, în vederea asigurării 
deplinei confidențialități, în conformitate 
cu obligațiile de confidențialitate impuse 
de prezentul regulament și de articolul 76 
din Directiva [ ] Comitetului, care 
acționează ca autoritate națională de 
rezoluție în conformitate cu articolul 5.

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când prezintă raportul prevăzut la 
articolul 41 alineatul (2), Comitetul 
transmite raportul respectiv simultan și 
direct parlamentelor naționale ale statelor 
membre participante.
Parlamentele naționale pot adresa 
Comitetului comentarii motivate cu 
privire la raportul respectiv.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Membrii Comitetului menționați la 
articolul 40 alineatul (2) acționează în mod 
independent și obiectiv în interesul Uniunii 
în ansamblul său, nu solicită și nu primesc 
instrucțiuni din partea instituțiilor sau a 

(2) Membrii Comitetului menționați la 
articolul 39 alineatul (2) acționează în mod 
independent și obiectiv în interesul Uniunii 
în ansamblul său, nu solicită și nu primesc 
instrucțiuni din partea instituțiilor sau a 
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organismelor Uniunii, din partea oricărui 
guvern al unui stat membru sau din partea 
oricărui alt organism public sau privat.

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

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă, până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, programul său anual de lucru 
pentru anul următor, în conformitate cu 
articolul 49 alineatul (1), pe baza unui 
proiect înaintat de directorul executiv, și îl 
transmite spre informare Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și Băncii 
Centrale Europene;

(a) adoptă, până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, programul său anual de lucru 
pentru anul următor, pe baza unui proiect 
înaintat de directorul executiv, și îl 
transmite spre informare Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și Băncii 
Centrale Europene;

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adoptă bugetul său anual, în 
conformitate cu articolul 59 alineatul (2);

(b) adoptă bugetul său anual, în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) adoptă un raport anual de activitate 
privind acțiunile sale prevăzut la articolul 
42. Acest raport prezintă explicații 
detaliate privind execuția bugetului;

(d) adoptă un raport anual de activitate 
privind acțiunile sale prevăzut la articolul 
41. Acest raport prezintă explicații 
detaliate privind execuția bugetului;

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul sesiunii sale plenare, 
Comitetul adoptă decizii cu majoritatea 
simplă a membrilor săi. Cu toate acestea, 
deciziile menționate la articolul 47
alineatul (1) litera (c) se iau cu o majoritate 
de două treimi a membrilor săi.

(1) În cadrul sesiunii sale plenare, 
Comitetul adoptă decizii cu majoritatea 
simplă a membrilor săi. Cu toate acestea, 
deciziile menționate la articolul 46
alineatul (1) litera (c) se iau cu o majoritate 
de două treimi a membrilor săi.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), 
membrii Comitetului menționați la 
articolul 40 alineatul (1) literele (a) - (d) 
participă la sesiunile executive ale acestuia.

(1) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), 
membrii Comitetului menționați la 
articolul 39 alineatul (1) literele (a) - (d) 
participă la sesiunile executive ale acestuia.

Or. en
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate menționată la articolul 2 sau la un 
grup de entități cu sediul doar într-un 
singur stat membru participant, membrul 
numit de statul membru respectiv participă, 
de asemenea, la deliberări și la procesul 
decizional în conformitate cu articolul 52 
alineatele (1) și (3).

(2) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate menționată la articolul 2 sau la un 
grup de entități cu sediul doar într-un 
singur stat membru participant, membrul 
numit de statul membru respectiv participă, 
de asemenea, la deliberări și la procesul 
decizional în conformitate cu articolul 51
alineatele (1) și (3).

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, membrul numit de 
statul membru în care își are sediul 
autoritatea de rezoluție a grupului, precum 
și membrii numiți de statele membre în 
care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate participă la deliberări și la 
procesul decizional în conformitate cu 
articolul 52 alineatele (2) și (3).

(3) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, membrul numit de 
statul membru în care își are sediul 
autoritatea de rezoluție a grupului, precum 
și membrii numiți de statele membre în 
care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate participă, de asemenea, la 
deliberări și la procesul decizional în 
conformitate cu articolul 51 alineatele (2) 
și (3).

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Membrii Comitetului menționați la 
articolul 39 alineatul (1) literele (a) - (d) 
se asigură că deciziile și măsurile de 
rezoluție, în special în ceea ce privește 
utilizarea fondului, luate în cadrul 
diverselor componențe ale sesiunilor 
executive ale Comitetului sunt coerente, 
corespunzătoare și proporționale.

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului 
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului 
menționați la articolul 39 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

Or. en
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Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la atingerea nivelului-țintă de 
finanțare menționat la articolul 65, un 
membru numit de un stat membru este în 
măsură să solicite o singură dată o 
deliberare suplimentară a Comitetului, în 
cazul în care o decizie aflată în discuție 
afectează responsabilitățile bugetare ale 
statului membru respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) execuția bugetului Comitetului, în 
conformitate cu articolul 59 alineatul (3);

(d) execuția bugetului Comitetului, în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) în fiecare an, directorul executiv 
pregătește un proiect de raport care 
conține o secțiune privind activitățile de 
rezoluție ale Comitetului și o secțiune 
privind aspectele financiare și 
administrative.

(g) pregătirea, în fiecare an, a unui proiect 
de raport care conține o secțiune privind 
activitățile de rezoluție ale Comitetului și o 
secțiune privind aspectele financiare și 
administrative.
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Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct sunt selectați în urma unei 
proceduri de selecție deschise, care 
respectă principiul echilibrului de gen, cu 
privire care este raportată în mod 
corespunzător Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 
directorului executiv adjunct. Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după audierea 
Parlamentului European.

(5) Comisia furnizează comisiei 
competente a Parlamentului European 
lista restrânsă de candidați pentru 
posturile de director executiv și director 
executiv adjunct.

Comisia prezintă Parlamentului 
European spre aprobare propunerea de 
numire a directorului executiv și a 
directorului executiv adjunct. În urma 
aprobării propunerii respective, Consiliul 
adoptă o decizie de punere în aplicare 
pentru a numi directorul executiv și 
directorul executiv adjunct.

Or. en
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin derogare de la articolul 40 
alineatul (2), mandatul primului director 
executiv adjunct numit după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament este de 
trei ani; acest mandat poate fi reînnoit o 
singură dată, pentru o perioadă de cinci ani. 
Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct rămân în funcție până la numirea 
succesorilor lor.

(6) Prin derogare de la articolul 39
alineatul (2), mandatul primului director 
executiv adjunct numit după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament este de 
trei ani; acest mandat poate fi reînnoit o 
singură dată, pentru o perioadă de cinci ani. 
Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct rămân în funcție până la numirea 
succesorilor lor.

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care directorul executiv sau 
directorul executiv adjunct nu mai 
întrunesc condițiile necesare pentru 
îndeplinirea îndatoririlor lor sau în cazul în 
care au comis o abatere gravă, Consiliul 
poate, la propunerea Comisiei și după 
audierea Parlamentului European, să îl 
demită pe directorul executiv sau pe 
directorul executiv adjunct.

(8) În cazul în care directorul executiv sau 
directorul executiv adjunct nu mai 
întrunesc condițiile necesare pentru 
îndeplinirea îndatoririlor lor sau în cazul în 
care au comis o abatere gravă, Consiliul 
poate, la propunerea Comisiei și după 
aprobarea acesteia de către Parlamentul
European, să adopte o decizie de punere în 
aplicare pentru a-l demite pe directorul 
executiv sau pe directorul executiv adjunct.

În acest scop, Parlamentul European sau 
Consiliul pot informa Comisia asupra 
faptului că, în opinia lor, sunt îndeplinite 
condițiile pentru demiterea din funcție a 
directorului executiv sau a directorului 
executiv adjunct, informare la care 
Comisia trebuie să răspundă.
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Or. en

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) creditele primite în contextul 
mecanismului de acordare de 
împrumuturi menționat la articolul 64 
alineatul (2a);

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de 1 martie a exercițiului 
financiar următor, contabilul Comitetului 
trimite conturile provizorii Curții de 
Conturi.

(2) Până la data de 1 martie a exercițiului 
financiar următor, contabilul Comitetului 
trimite conturile provizorii Comitetului.

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la data de 31 martie a fiecărui an, 
Comitetul, reunit în sesiune executivă, 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi 
conturile provizorii ale Comitetului pentru 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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exercițiul financiar precedent.

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la data de 1 iulie a anului ulterior 
încheierii fiecărui exercițiu financiar, 
directorul executiv trimite conturile 
definitive Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Directorul executiv răspunde la 
observațiile Curții de Conturi până la data 
de 30 septembrie.

(6) Directorul executiv răspunde la 
observațiile Curții de Conturi până la data 
de 1 iulie.

Or. en

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul stabilește, în conformitate cu 
actele delegate menționate la alineatul (5), 
contribuțiile datorate de fiecare entitate 

(3) În urma unei propuneri a autorității 
competente, în conformitate cu actele 
delegate menționate la alineatul (5), 
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menționată la articolul 2 printr-o decizie 
adresată entității în cauză. Comitetul aplică 
norme procedurale, de raportare și de alt 
tip menite să asigure achitarea integrală și 
la timp a contribuțiilor.

Comitetul stabilește contribuțiile datorate 
de fiecare entitate menționată la articolul 2 
printr-o decizie adresată entității în cauză. 
Comitetul aplică norme procedurale, de 
raportare și de alt tip menite să asigure 
achitarea integrală și la timp a 
contribuțiilor.

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fondul se utilizează numai după 
crearea unui mecanism de acordare de 
împrumuturi, de preferință în cadrul unui 
instrument public comunitar, pentru a 
asigura disponibilitatea imediată a unor 
resurse financiare adecvate în sensul 
prezentului regulament. Orice credit 
acordat cu ajutorul mecanismului de 
acordare de împrumuturi se rambursează 
de fond într-un interval de timp convenit.

Or. en

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul utilizează fondul pentru a 
sprijini măsurile menționate la alineatul 
(1) literele (a)- (g), atunci când, pe 
parcursul procedurii de rezoluție, 
recapitalizarea internă a depozitelor 
devine necesară, indiferent de suma cu 
care acționarii sau creditorii au contribuit 
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la absorbția pierderii și la recapitalizare. 

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul despăgubește o autoritate 
națională de rezoluție pentru daunele pe 
care o instanță națională a condamnat-o să 
le plătească sau pe care le care, de comun 
acord cu Comitetul, s-a angajat să le 
plătească în cadrul unei soluționări pe cale 
amiabilă, și care sunt consecințele unui act 
sau ale unei omisiuni comise de autoritatea 
națională de rezoluție respectivă în cursul 
oricărei rezoluții în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
actul sau omisiunea în cauză a constituit o 
încălcare a dreptului Uniunii, a prezentului 
regulament, a unei decizii a Comisiei sau a 
unei decizii a Comitetului sau a constituit
o eroare vădită și gravă de apreciere.

(4) Comitetul despăgubește o autoritate 
națională de rezoluție pentru daunele pe 
care o instanță națională a condamnat-o să 
le plătească sau pe care le care, de comun 
acord cu Comitetul, s-a angajat să le 
plătească în cadrul unei soluționări pe cale 
amiabilă, și care sunt consecințele unui act 
sau ale unei omisiuni comise de autoritatea 
națională de rezoluție respectivă în cursul 
oricărei rezoluții în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
actul sau omisiunea în cauză a constituit o 
încălcare intenționată a dreptului Uniunii, 
a prezentului regulament, a unei decizii a 
Comisiei sau a unei decizii a Comitetului 
sau cauzată de o eroare vădită și gravă de 
apreciere.

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 62 alineatul (5), al articolului 65 
alineatul (5), al articolului 66 alineatul (3), 
al articolului 67 alineatul (3) și al 
articolului 70 alineatul (4) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 62 alineatul (5), al articolului 65 
alineatul (5), al articolului 66 alineatul (3), 
al articolului 67 alineatul (3) și al 
articolului 70 alineatul (4) intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European, 
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European, nici Consiliul nu ridică obiecții 
în termen de două luni de la data la care le-
a fost notificat actul în cauză sau dacă, 
înainte de expirarea termenului respectiv, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor ridica 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

nici Consiliul nu prezintă obiecții în termen 
de trei luni de la notificarea actului în 
cauză către Parlamentul European și 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
vor prezenta obiecții. Perioada menționată 
se prelungește cu trei luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin derogare de la articolul 47 alineatul 
(1) litera (i) și până la adoptarea unei 
decizii menționate la articolul 47 alineatul 
(2), directorul executiv interimar exercită 
competențele de autoritate împuternicită să 
facă numiri;

(b) prin derogare de la articolul 46 alineatul 
(1) litera (i) și până la adoptarea unei 
decizii menționate la articolul 46 alineatul 
(2), directorul executiv interimar exercită 
competențele de autoritate împuternicită să 
facă numiri;

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolele 7 - 23 și articolele 25 - 38 se 
aplică de la 1 ianuarie 2015.

Articolele 7 - 23 și articolele 25 - 37 se 
aplică de la 1 ianuarie 2015.

Or. en
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 88 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 se aplică de la 1 ianuarie 
2018.

Articolul 24 se aplică de la 1 iulie 2016.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

 Propunerea legislativă prezentată de Comisie, de creare a unui mecanism unic de 

rezoluție (MUR) pentru toate instituțiile de credit stabilite în zona euro și în alte state 

membre participante la mecanismul unic de supraveghere (MUS), inclusiv a unui fond 

unic de rezoluție (FUR) finanțat de toate instituțiile financiare implicate, aplicând un 

principiu bazat pe riscuri și previziuni, este un element esențial pentru crearea unei 

reale uniuni bancare. Este o propunere ambițioasă și echilibrată, esențială pentru 

crearea unui cadru solid pentru a face față crizelor bancare viitoare din zona euro (și 

din statele membre participante), cu trei mari obiective: evitarea costurilor pentru 

contribuabili, protejarea depozitelor și limitarea daunelor externe provocate de 

falimentul necontrolat, în special asupra economiei reale.  

 Prezenta propunere, în special după adoptarea MUS, a devenit un element 

indispensabil pentru structura uniunii bancare. De fapt, ar fi de neconceput ca o 

supraveghere puternică la nivel european de către Banca Centrală European să fie 

urmată, într-o fază critică, de un sprijin financiar al instituției problematice de către o 

autoritate de rezoluție națională, care să intervină cu ajutorul unei finanțări de rezoluție 

exclusiv la nivel național.

 Aplicarea cu succes a prezentei propuneri este deosebit de importantă pentru a rupe 

legătura dintre state și bănci, care, în perioada de criză, s-a dovedit a fi fatală, în 

special pentru zona euro. Cu toate acestea, o uniune bancară deplină va deveni 

realitate numai atunci când se va stabili o modalitate comună de garantare a 

depozitelor la nivelul mecanismului unic de supraveghere. Doar atunci agenții 

economici vor decide în funcție de stabilitatea relativă a fiecărei instituții financiare, 

mai degrabă decât în funcție de percepția asupra riscului suveran prezentat de statele 

membre în care sunt stabilite diferitele instituții. 

 În lipsa unui sistem european comun de protecție a deponenților, raportorul propune ca 

sistemul actual de recapitalizare a depozitelor să fie evitat pe cât posibil în mecanismul 
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unic de rezoluție, și să imite sisteme operaționale de succes, precum FDIC din SUA. 

Acest lucru ar presupune, pe parcursul procedurii de rezoluție, activarea imediată a 

fondului de rezoluție, împreună cu instrumentele adecvate de rezoluție, ori de câte ori 

ierarhia de recapitalizare internă este pe punctul de a afecta depozitele. În astfel de 

cazuri speciale, utilizarea fondului de rezoluție ar fi admisibilă, indiferent de suma cu 

care acționarii sau creditorii au contribuit la absorbția pierderii și la recapitalizare. 

Scopul intervenției este acela de a asigura continuitatea accesului la depozite, având în 

vedere faptul că încrederea în depozite este probabil cel mai important element în 

reinstaurarea încrederi grav afectate în sistemul bancar din zona euro.

 Credibilitatea MUR depinde, în special, de percepția asupra capacității fondului de 

rezoluție de a realiza sarcinile ambițioase prevăzute în prezentul regulament din 

momentul în creării sale.  Cei zece ani prevăzuți pentru crearea fondului reprezintă o 

perioadă îndelungată; existența unui mecanism comun solid sub forma, spre exemplu, 

a unui mecanism public de acordare de împrumuturi, de preferință în cadrul unui 

instrument european, este astfel o condiție prealabilă pentru operativitatea fondului. 

Este absolut esențial ca rambursarea împrumuturilor să fie asigurată de fondul finanțat 

de sectorul financiar, garantându-se astfel neutralitatea fiscală a sistemului.

 Credibilitatea depinde totodată de alocarea clară a responsabilităților între diferitele 

entități implicate în MUR pentru a evita nesiguranța, diversitatea criteriilor și 

eventualele conflicte de interese. În acest sens, raportorul se pronunță clar în favoarea 

unui comunicări în acest sens din partea autorității de supraveghere competente, în 

momentul de față BCE, care să preceadă măsura de rezoluție. De asemenea, deși în 

mod formal Comisia va decide cu privire la procesul de rezoluție, o astfel de decizie ar 

trebui întotdeauna urmată de o recomandare din partea Comitetului de rezoluție.

 Credibilitatea MUR necesită acordarea unei atenții deosebite coerenței și 

proporționalității deciziilor luate în diferitele componențe ale sesiunilor executive ale 

Comitetului. Instituțiile europene prezente garantează nu numai că impactul național 

specific al măsurii de rezoluție trebuie să fie luat în mod corespunzător în considerare, 
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dar și că o astfel de recunoaștere nu pune în pericol coerența și echitatea în general a 

MUR. 

 MUR va aborda probleme complexe care afectează în mod direct interesele publice 

relevante. Este absolut esențial să se garanteze legitimitatea democratică și 

responsabilitatea, în special în fața Parlamentului European, a deciziilor luate, și 

anume în ceea ce privește procedura de numire (și de destituire) a directorului executiv 

și a directorului executiv adjunct din Comitetul unic de rezoluție. Numirea directorului 

executiv și a directorului executiv adjunct din Comitetul unic de rezoluție ar trebui să 

fie transparentă, iar Parlamentul European ar trebui să fie implicat în mod clar. În 

procedura deschisă de selecție o serie de principii de bază vor fi respectate, inclusiv, 

principiul competenței, al independenței și al echilibrului de gen.

 Interconexiunile strânse dintre diferite elemente ale uniunii bancare necesită acordarea 

unei atenții deosebite calendarului specific pentru intrarea în vigoare a diferitelor sale 

instrumente. În prezentul regulament, intrarea în vigoare a MUR la 1 ianuarie 2015 

favorizează clar anticiparea altor elemente esențiale ale sistemului de rezoluție, și 

anume adoptarea recapitalizării interne.

 Prezervarea pieței interne necesită în continuare coerență deplină între procedurile de 

rezoluție ale entităților bancare din Uniunea Europeană din statele membre 

participante la uniunea bancară și cele aplicabile entităților din statele membre din 

afara acesteia; codul normativ unic necesită astfel o deplină compatibilitate între 

Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și procedurile incluse în 

prezentul regulament. Având în vedere faptul că negocierile asupra Directivei privind 

redresarea și rezoluția instituțiilor bancare sunt în curs de desfășurare între Consiliu și 

Parlamentul European, raportorul a decis, din motive metodologice, să nu modifice în 

această etapă articolele aferente din respectiva directivă în prezentul regulament, în 

așteptarea evoluției negocierilor.


