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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ 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.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe
(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0503),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0167/2009),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și 
avizele Comisiei pentru afaceri juridice, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri 
constituționale (A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

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

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
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de înființare a Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe

de înființare a Autorității europene de 
supraveghere (Valori mobiliare și piețe)
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cu mult înaintea apariției crizei 
financiare, Parlamentul European a 
solicitat periodic consolidarea unui mediu 
concurențial cu adevărat echitabil pentru 
toate părțile interesate la nivel european, 
subliniind totodată existența unor 
deficiențe majore în domeniul 
supravegherii de către Uniune a piețelor 
financiare tot mai integrate [a se vedea 
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. A se vedea în plus 
Raportul Skinner „Solvabilitate II” 
(2009) și Raportul Gauzès referitor la 
Regulamentul privind agențiile de rating 
al creditelor (2009)].
________________
1 JO C 40, 7.2.2001, p. 453.
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2 JO C 25E, 29.1.2004, p. 394.
3 Nepublicat în Jurnalul Oficial.
4 JO C 9E, 15.1.2010, p. 48.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 25 februarie 2009, un grup de 
experți la nivel înalt condus de J. de 
Larosière a publicat un raport întocmit la 
cererea Comisiei, care ajungea la concluzia 
că este necesară consolidarea cadrului de 
supraveghere pentru a se reduce pe viitor 
riscul apariției crizelor financiare și 
gravitatea acestora și recomanda 
reformarea în profunzime a structurii 
supravegherii sectorului financiar în 
Comunitate. Respectivul grup de experți a 
conchis, de asemenea, că ar trebui creat un 
Sistem european al supraveghetorilor 
financiari, care să cuprindă trei Autorități 
europene de supraveghere, una pentru 
sectorul valorilor mobiliare, una pentru 
sectorul asigurărilor și pensiilor 
ocupaționale și una pentru sectorul bancar, 
precum și un Consiliu european pentru 
riscuri sistemice.

(2) La 25 februarie 2009, un grup de 
experți la nivel înalt condus de J. de 
Larosière a publicat un raport întocmit la 
cererea Comisiei, care ajungea la concluzia 
că este necesară consolidarea cadrului de 
supraveghere pentru a se reduce pe viitor 
riscul apariției crizelor financiare și 
gravitatea acestora și recomanda 
reformarea structurii supravegherii 
sectorului financiar în Uniune. Respectivul 
grup de experți a conchis, de asemenea, că 
ar trebui creat un Sistem european al 
supraveghetorilor financiari, care să 
cuprindă trei Autorități europene de 
supraveghere, una pentru sectorul valorilor 
mobiliare, una pentru sectorul asigurărilor 
și pensiilor ocupaționale și una pentru 
sectorul bancar, precum și un Consiliu 
european pentru riscuri sistemice. 
Recomandările din raport au reprezentat 
modificările minime pe care experții le-au 
calificat drept necesare pentru a evita 
producerea în viitor a unei crize similare.

Or. en



PE438.409v01-00 8/83 PR\803317RO.doc

RO

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În comunicarea sa din 4 martie 2009, 
intitulată „Stimularea redresării economice 
europene” , Comisia a propus prezentarea 
unui proiect legislativ de înființare a unui 
Sistem european al supraveghetorilor 
financiari și a unui Comitet european 
pentru riscuri sistemice, iar în comunicarea 
din 27 mai 2009 intitulată „Supravegherea 
financiară europeană” , aceasta a oferit mai 
multe detalii despre organizarea posibilă a 
acestui nou cadru de supraveghere.

(3) În comunicarea sa din 4 martie 2009, 
intitulată „Stimularea redresării economice 
europene”, Comisia a propus prezentarea 
unui proiect legislativ de înființare a unui 
Sistem european al supraveghetorilor 
financiari și a unui Comitet european 
pentru riscuri sistemice, iar în comunicarea 
din 27 mai 2009 intitulată „Supravegherea 
financiară europeană”, aceasta a oferit mai 
multe detalii despre organizarea posibilă a 
acestui nou cadru de supraveghere. 
Comunicarea nu preia toate 
recomandările făcute în raportul 
Larosière.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari trebuie să fie o rețea de autorități 
de supraveghere naționale și comunitare, 
supravegherea cotidiană a participanților la 
piața financiară fiind lăsată în seama 
instituțiilor la nivel național, iar rolul 
central în supravegherea grupurilor 
transfrontaliere fiind acordat colegiilor 
autorităților de supraveghere. Trebuie, de 
asemenea, realizată o mai mare armonizare 
și o aplicare coerentă a normelor aplicabile 
participanților la piața financiară și piețelor 
pe întreg teritoriul comunitar. Trebuie
instituită o Autoritate europeană pentru 
valori mobiliare și piețe, împreună cu o 

(7) Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari ar trebui să fie o rețea de 
autorități de supraveghere naționale și la 
nivelul Uniunii, supravegherea cotidiană a 
participanților la piața financiară care nu 
sunt participanți transfrontalieri 
semnificativi la piața financiară fiind 
lăsată în seama instituțiilor la nivel 
național. Ar trebui, de asemenea, realizată 
o mai mare armonizare și o aplicare 
coerentă a normelor aplicabile 
participanților la piața financiară și piețelor 
pe întreg teritoriul Uniunii. Ar trebui
instituită o Autoritate europeană de 
supraveghere (Sectorul bancar), împreună 
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Autoritate europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și cu o Autoritate 
bancară europeană (Autoritățile europene 
de supraveghere). 

cu o Autoritate europeană de supraveghere
(Asigurări și pensii ocupaționale) și cu o 
Autoritate europeană de supraveghere
(Valori mobiliare și piețe), precum și o 
Autoritate europeană de supraveghere 
(Comitetul comun).
(Modificările aduse numelor autorităților 
ar trebui introduse în întregul text.)

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritățile europene de supraveghere
trebuie să înlocuiască Comitetul european 
al inspectorilor bancari instituit prin 
Decizia 2009/78/CE a Comisiei, Comitetul 
european al inspectorilor pentru asigurări și 
pensii ocupaționale instituit prin Decizia 
2009/79/CE a Comisiei și Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare, instituit prin 
Decizia 2009/77/CE a Comisiei și să preia 
toate sarcinile și competențele 
respectivelor comitete. Sfera de activitate a 
fiecărei Autorități trebuie să fie clar 
definită, astfel încât autoritățile naționale 
de supraveghere și participanții la piețele 
financiare să poată identifica autoritatea 
competentă pentru domeniul activității lor. 
Atunci când există considerente 
instituționale sau când acest lucru îi este 
impus de responsabilitățile stabilite prin 
tratat, Comisia trebuie, de asemenea, să ia 
parte la rețeaua activităților de 
supraveghere.

(8) Autoritatea ar trebui să înlocuiască 
Comitetul european al inspectorilor bancari 
instituit prin Decizia 2009/78/CE a 
Comisiei, Comitetul european al 
inspectorilor pentru asigurări și pensii 
ocupaționale instituit prin Decizia 
2009/79/CE a Comisiei și Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare, instituit prin 
Decizia 2009/77/CE a Comisiei și să preia 
toate sarcinile și competențele 
respectivelor comitete. Sfera de activitate a 
fiecărei Autorități trebuie să fie clar 
definită, astfel încât autoritățile naționale 
de supraveghere și participanții la piețele 
financiare să poată identifica autoritatea 
competentă pentru domeniul activității lor. 
Atunci când există considerente 
instituționale sau când acest lucru îi este 
impus de responsabilitățile stabilite prin 
tratat, Comisia ar trebui, de asemenea, să 
ia parte la rețeaua activităților de 
supraveghere.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe („Autoritatea”) trebuie
să acționeze pentru a îmbunătăți 
funcționarea pieței interne, în special prin 
garantarea unui nivel ridicat, eficient și 
consecvent de reglementare și 
supraveghere care să țină seama de 
interesele variate ale tuturor statelor 
membre, pentru a proteja investitorii, 
pentru a garanta integritatea, eficiența și 
buna funcționare a piețelor financiare, 
pentru a proteja stabilitatea sistemului 
financiar și pentru a consolida coordonarea 
internațională în domeniul supravegherii, 
în beneficiul întregii economii, inclusiv al 
participanților la piețele financiare și al 
altor părți interesate, al consumatorilor și al 
angajaților. Atribuțiile sale constau în a 
promova convergența în materie de 
supraveghere și a furniza consiliere 
instituțiilor UE în domeniul reglementării 
și supravegherii valorilor mobiliare și 
piețelor, precum și în ceea ce privește 
chestiunile conexe privind guvernanța 
întreprinderilor și raportarea financiară. 
Pentru a-și putea îndeplini obiectivele, este 
necesar și oportun ca Autoritatea să fie un 
organism comunitar cu personalitate 
juridică și să beneficieze de autonomie 
juridică, administrativă și financiară.

(9) Autoritatea ar trebui să acționeze 
pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne, în special prin garantarea unui 
nivel ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere care să țină 
seama de interesele variate ale tuturor 
statelor membre, pentru a preveni 
arbitrajul de reglementare și a garanta un 
mediu concurențial echitabil, pentru a 
proteja investitorii, pentru a garanta 
integritatea, eficiența și buna funcționare a 
piețelor financiare, pentru a proteja 
stabilitatea sistemului financiar și pentru a 
consolida coordonarea internațională în 
domeniul supravegherii, în beneficiul 
întregii economii, inclusiv al participanților 
la piețele financiare și al altor părți 
interesate, al consumatorilor și al 
angajaților. Atribuțiile sale constau în a 
promova convergența în materie de 
supraveghere și a furniza consiliere 
instituțiilor UE în domeniul reglementării 
și supravegherii valorilor mobiliare și 
piețelor, precum și în ceea ce privește 
chestiunile conexe privind guvernanța 
întreprinderilor și raportarea financiară. 
Pentru a-și putea îndeplini obiectivele, este 
necesar și oportun ca Autoritatea să fie un 
organism al Uniunii cu personalitate 
juridică și să beneficieze de autonomie 
juridică, administrativă și financiară.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Curtea de Justiție a Comunităților 
Europene a confirmat în hotărârea sa din 2 
mai 2006, în cauza C-217/04 (Regatul 
Unit/Parlamentul European și Consiliul), 
că articolul 95 din Tratatul CE referitor la 
adoptarea de măsuri pentru apropierea 
legislației privind crearea 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. Misiunea și sarcinile Autorității 
– sprijinirea autorităților naționale de 
supraveghere competente în procesul de 
interpretare și aplicare consecventă a 
normelor comunitare și participarea la 
stabilitatea financiară necesară pentru 
integrarea financiară – sunt strâns legate de 
obiectivele acquis-ului comunitar în ceea 
ce privește piața internă a serviciilor 
financiare. Prin urmare, Autoritatea trebuie
instituită în baza articolului 95 din tratat.

(10) Curtea de Justiție a Comunităților 
Europene a confirmat în hotărârea sa din 2 
mai 2006, în cauza C-217/04 (Regatul 
Unit/Parlamentul European și Consiliul), 
că articolul 95 din Tratatul CE referitor la 
adoptarea de măsuri pentru apropierea
legislației privind crearea și funcționarea 
pieței interne (actualul articol 114 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene) 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. Misiunea și sarcinile Autorității 
– sprijinirea autorităților naționale de 
supraveghere în procesul de interpretare și 
aplicare consecventă a normelor Uniunii și 
participarea la stabilitatea financiară 
necesară pentru integrarea financiară – sunt 
strâns legate de obiectivele acquis-ului 
Uniunii în ceea ce privește piața internă a 
serviciilor financiare. Prin urmare, 
Autoritatea ar trebui instituită în baza 
articolului 114 din tratat.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În cauza C-217/04 (Regatul 
Unit/Parlamentul European și Consiliul 
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Uniunii Europene), Curtea de Justiție a 
apreciat că: „nimic din formularea 
articolului 95 din Tratatul CE nu implică 
faptul că destinatarii măsurilor adoptate 
de legiuitorul comunitar pe baza acelei 
dispoziții pot fi doar statele membre 
individuale. Legiuitorul poate considera 
necesară instituirea unui organism 
comunitar care are responsabilitatea de a 
contribui la punerea în aplicare a unui 
proces de armonizare în cazurile în care, 
pentru a facilita aplicarea uniformă și 
aplicarea actelor în temeiul acelei 
dispoziții, adoptarea măsurilor de sprijin 
și a măsurilor-cadru fără caracter 
obligatoriu pare a fi necesară”1. Măsurile 
adoptate în temeiul articolului 95 din 
Tratatul CE (actualul articol 114 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene) pot lua forma unor directive 
sau a unor regulamente. De exemplu, 
Agenția Europeană pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor a fost 
înființată prin Regulamentul (CE) nr. 
460/2004, și, în mod similar, Autoritatea 
va fi înființată printr-un regulament.  
1 Hotărârea din 2 mai 2006, punctul 44.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
privește serviciile financiare pentru a 
garanta, și printr-o reglementare unică, 
condiții egale de concurență și un nivel 
adecvat de protecție a investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi 

(14) Este necesar să se introducă un 
instrument eficient pentru elaborarea de 
standarde tehnice armonizate în ceea ce 
privește serviciile financiare pentru a 
garanta, și printr-o reglementare unică, 
condiții egale de concurență și un nivel 
adecvat de protecție a investitorilor și 
consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi 
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util și oportun ca Autoritatea, în calitate de 
organism cu înaltă specializare, să aibă 
sarcina de a elabora, în domeniile definite 
de legislația comunitară, proiecte de 
standarde tehnice care nu presupun alegeri 
de politică. Comisia trebuie să aprobe 
respectivele proiecte de standarde tehnice 
în conformitate cu legislația comunitară, 
pentru ca acestea să producă efecte 
juridice obligatorii. Proiectele de 
standarde tehnice trebuie adoptate de 
Comisie. Ele ar suferi modificări dacă, de 
exemplu, proiectele de standarde tehnice 
ar fi incompatibile cu dreptul comunitar, 
nu ar respecta principiul 
proporționalității sau ar contraveni 
principiilor fundamentale ale pieței 
interne pentru servicii financiare 
reflectate de acquis-ul comunitar al 
serviciilor financiare. Pentru a asigura 
adoptarea rapidă și fără probleme a 
respectivelor standarde, Comisia trebuie 
să respecte un termen limită pentru a lua 
decizia privind aprobarea acestora. 

util și oportun ca Autoritatea, în calitate de 
organism cu înaltă specializare, să aibă 
sarcina de a elabora, în domeniile definite 
de legislația Uniunii, proiecte de standarde 
tehnice care nu presupun alegeri de 
politică. Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
privind standardele tehnice în serviciile 
financiare.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Procesul de elaborare a standardelor 
tehnice în temeiul prezentului regulament 
nu aduce atingere dreptului Comisiei de a 
adopta din proprie inițiativă măsuri de 
aplicare în cadrul procedurilor de 
comitologie de nivel 2 ale structurii 
Lamfalussy prevăzute de legislația 
comunitară aplicabilă în domeniu. 
Chestiunile aferente standardelor tehnice 
nu presupun decizii de politică, iar 
conținutul acestora este încadrat de actele 
comunitare adoptate la nivelul 1. 

(15) Comisia ar trebui să aprobe 
respectivele proiecte de standarde tehnice 
pentru ca acestea să producă efecte 
juridice obligatorii. Ele suferă modificări 
dacă, de exemplu, sunt incompatibile cu 
dreptul Uniunii, nu respectă principiul 
proporționalității sau contravin 
principiilor fundamentale ale pieței 
interne a serviciilor financiare, astfel cum 
sunt reflectate în acquis-ul Uniunii 
Europene privind serviciile financiare. 
Pentru a asigura adoptarea rapidă și fără 
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Elaborarea de proiecte de standarde de 
către Autoritate garantează faptul că 
acestea vor beneficia pe deplin de 
competența specializată a autorităților 
naționale de supraveghere. 

probleme a respectivelor standarde, 
Comisia ar trebui să respecte un termen-
limită pentru a lua decizia privind 
aprobarea acestora. 

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În domeniile neacoperite de 
standardele tehnice, Autoritatea trebuie să 
aibă dreptul de a emite orientări și 
recomandări neobligatorii cu privire la 
aplicarea legislației Comunitare. Pentru a 
asigura transparența și a încuraja 
respectarea legislației de către autoritățile 
naționale de supraveghere prin intermediul 
respectivelor orientări și recomandări, 
autoritățile naționale trebuie să fie obligate 
să dea explicații în cazul în care nu 
urmează aceste orientări și recomandări.

(16) În domeniile neacoperite de 
standardele tehnice, Autoritatea ar trebui
să aibă dreptul de a emite orientări și 
recomandări cu privire la aplicarea 
legislației UE. Pentru a asigura 
transparența și a încuraja respectarea 
legislației de către autoritățile naționale de 
supraveghere prin intermediul respectivelor 
orientări și recomandări, autoritățile 
naționale ar trebui să fie obligate să dea 
explicații publice în cazul în care nu 
urmează aceste orientări și recomandări 
pentru a asigura transparența deplină 
față de participanții la piață. În domeniile 
care nu sunt reglementate de standardele 
tehnice, Autoritatea ar trebui să instituie 
și să promulge bune practici.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Atunci când autoritatea națională nu 
dă curs recomandării, Comisia trebuie să 

(19) Atunci când autoritatea națională nu 
dă curs recomandării într-un termen 
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aibă dreptul de a emite o decizie către 
autoritatea națională de supraveghere în 
cauză pentru a garanta respectarea 
dreptului comunitar, producând efecte 
juridice directe care pot fi invocate în fața 
instanțelor și autorităților naționale și care 
trebuie respectate în temeiul articolului 
226 din tratat. 

stabilit de către Autoritate, Autoritatea ar 
trebui să fie în măsură să emită fără 
întârziere o decizie către autoritatea 
națională de supraveghere în cauză pentru 
a garanta respectarea dreptului Uniunii, 
producând efecte juridice directe care pot fi 
invocate în fața instanțelor și autorităților 
naționale și care trebuie respectate în 
temeiul articolului 258 din tratat. 

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Comunitate necesită o reacție 
rapidă și concertată la nivel comunitar. Prin 
urmare, Autoritatea trebuie să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Dat fiind că 
determinarea unei situații de urgență 
presupune un grad semnificativ de analiză, 
puterea de a lua această decizie trebuie să-i 
fie conferită Comisiei. Pentru a garanta o 
reacție eficientă într-o situație de urgență, 
în cazul în care autoritățile naționale de 
supraveghere competente nu iau nicio 
măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul 
de a adopta, în ultimă instanță, decizii 
adresate direct participanților la piețele 
financiare în domeniile legislației 
comunitare direct aplicabile acestora, 
menite să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe.

(21) Amenințările grave la adresa bunei 
funcționări și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității sistemului 
financiar din Uniune necesită o reacție 
rapidă și concertată la nivelul Uniunii. Prin 
urmare, Autoritatea ar trebui să poată 
impune autorităților naționale de 
supraveghere să ia măsuri specifice pentru 
a remedia o situație de urgență. Comitetul 
european pentru riscuri sistemice ar 
trebui să stabilească dacă există sau nu o 
situație de urgență. Dat fiind că 
determinarea unei situații de urgență 
presupune un grad semnificativ de analiză, 
puterea de a lua această decizie ar trebui
să-i fie conferită Comisiei. Pentru a garanta 
o reacție eficientă într-o situație de urgență, 
în cazul în care autoritățile naționale de 
supraveghere competente nu iau nicio 
măsură, Autoritatea ar trebui să aibă 
dreptul de a adopta, în ultimă instanță, 
decizii adresate direct participanților la 
piețele financiare în domeniile legislației 
Uniunii direct aplicabile acestora, menite 
să diminueze efectele crizei și să 
restabilească încrederea în piețe.
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Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Criza a scos la suprafață deficiențe 
majore ale abordărilor existente față de 
supravegherea instituțiilor financiare 
transfrontaliere, în special a celor mai 
mari și mai complexe instituții, al căror 
faliment poate produce o perturbare 
sistemică. Aceste deficiențe sunt 
constatate în diversele domenii de 
activitate ale instituțiilor financiare, pe de 
o parte, și ale organelor de supraveghere, 
pe de altă parte. Instituțiile financiare 
activează pe o piață fără frontiere, iar 
organele de supraveghere verifică zilnic 
dacă jurisdicția lor se oprește la 
frontierele naționale.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) S-a încercat eliminarea acestei 
nesincronizări prin intermediul unor 
mecanisme de cooperare care și-au 
demonstrat în mod clar insuficiența.  Așa 
cum se subliniază în Raportul Turner, 
publicat în martie 2009 în Marea 
Britanie, „mecanismele actuale, care 
combină drepturile de înființare de 
sucursale într-un alt stat, acestea fiind 
supuse supravegherii în statul de origine 
(„branch passporting”), principiul 
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supravegherii din statul de origine și 
asigurarea exclusiv națională a 
depozitelor nu constituie o bază solidă 
pentru reglementarea și supravegherea 
viitoare a băncilor europene 
transfrontaliere care oferă servicii 
bancare cu amănuntul1”.
____________
1 p. 101.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 22c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22c) Există doar două soluții posibile 
pentru a rezolva această problemă: 
acordarea unor competențe consolidate 
autorităților de supraveghere din statul 
gazdă sau crearea unei autorități 
europene alternative autentice. Astfel, în 
Raportul Turner se specifică de 
asemenea: „mecanismele mai sigure 
necesită fie existența unor competențe 
naționale consolidate, având ca implicație 
o piață unică mai puțin deschisă, fie un 
nivel mai mare de integrare europeană”.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 22d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22d) Soluția națională implică faptul că 
statul gazdă ar putea refuza sucursalelor 
locale dreptul de a opera, pentru a obliga 
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instituțiile străine să își desfășoare 
activitatea numai prin intermediul 
filialelor, și nu prin intermediul 
sucursalelor, și pentru a supraveghea 
capitalul și lichiditățile băncilor care 
operează în țara respectivă, fapt care ar 
avea ca rezultat un nivel mai mare de 
protecționism.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 22e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22e) Soluția europeană solicită o 
intensificare a rolului colegiilor 
autorităților de supraveghere a 
instituțiilor financiare transfrontaliere 
fără o dimensiune europeană și 
împuternicirea Autorității europene în 
vederea supravegherii instituțiilor 
financiare transfrontaliere de dimensiune 
europeană.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Colegiile autorităților de supraveghere 
joacă un rol important în supravegherea 
eficientă, efectivă și consecventă a 
participanților la piețele financiare care își 
desfășoară activitatea la nivel 
transfrontalier. Autoritatea trebuie să aibă 
drepturi depline de participare la colegiile 

(23) Colegiile autorităților de supraveghere 
joacă un rol important în supravegherea 
eficientă, efectivă și consecventă a 
participanților la piețele financiare care își 
desfășoară activitatea la nivel 
transfrontalier. Autoritatea ar trebui să aibă 
drepturi depline de participare la colegiile 
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autorităților de supraveghere pentru a 
raționaliza funcționarea colegiilor și 
schimbul de informații din cadrul acestora 
și pentru a favoriza convergența și 
consecvența între colegii în ceea ce 
privește aplicarea legislației comunitare. 

autorităților de supraveghere pentru a 
raționaliza funcționarea colegiilor și 
schimbul de informații din cadrul acestora 
și pentru a favoriza convergența și 
consecvența între colegii în ceea ce 
privește aplicarea legislației Uniunii. 
Autoritatea ar trebui, de asemenea, să fie 
în măsură să conducă activitatea unui 
colegiu al autorităților de supraveghere, 
în special în cazul celor responsabile cu 
supravegherea celor mai importante 
instituții financiare transfrontaliere care 
își desfășoară activitatea în Uniunea 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Supravegherea instituțiilor UE ar 
trebui să intre în competența Autorității 
europene de supraveghere (Valori 
mobiliare și piețe), care ar trebui să 
acționeze prin intermediul autorităților 
naționale de supraveghere. Autoritățile 
naționale de supraveghere ar trebui, 
astfel, să acționeze în calitate de agenți ai 
Autorității și să respecte instrucțiunile 
acesteia.

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități 
poate fi un instrument util în funcționarea 
rețelei autorităților de supraveghere în 
vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării și prin 
aceasta a raționalizării procesului de 
supraveghere, precum și a reducerii 
sarcinilor impuse instituțiilor financiare. 
Prezentul regulament trebuie, prin urmare, 
să ofere o bază juridică clară pentru această 
delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă 
efectuarea acestora de către o altă 
autoritate de supraveghere în locul 
autorității responsabile, în timp ce 
responsabilitatea deciziilor în materie de 
supraveghere îi revine în continuare 
autorității care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităților, o autoritate 
națională de supraveghere delegată trebuie 
să poată decide într-o chestiune de 
supraveghere în locul unei alte autorități 
naționale de supraveghere, în numele 
acesteia. Delegațiile trebuie să respecte 
principiul conform căruia se alocă o 
competență de supraveghere unei autorități 
de supraveghere care are competența 
necesară de a întreprinde o acțiune în 
privința chestiunii aflate în discuție. Se 
poate avea în vedere o realocare a 
responsabilităților, de exemplu, din motive 
legate de economiile de scară sau de gamă, 
de coerența la nivelul supravegherii unui 
grup, precum și de utilizarea optimală a 
competențelor tehnice existente printre 
autoritățile naționale de supraveghere. 
Legislația comunitară în acest domeniu 
poate oferi mai multe precizări cu privire la 
principiile realocării responsabilităților 
printr-un acord. Autoritatea trebuie să 
faciliteze acordurile privind delegarea 
sarcinilor convenite între autoritățile 

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități 
poate fi un instrument util în funcționarea 
rețelei autorităților de supraveghere în 
vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării și prin 
aceasta a raționalizării procesului de 
supraveghere, precum și a reducerii 
sarcinilor impuse instituțiilor financiare. 
Prezentul regulament ar trebui, prin 
urmare, să ofere o bază juridică clară 
pentru această delegare. Delegarea 
sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de 
către o altă autoritate de supraveghere în 
locul autorității responsabile, în timp ce 
responsabilitatea deciziilor în materie de 
supraveghere îi revine în continuare 
autorității care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităților, o autoritate 
națională de supraveghere delegată trebuie 
să poată decide într-o chestiune de 
supraveghere în locul unei alte autorități 
naționale de supraveghere, în numele 
acesteia. Delegațiile ar trebui să respecte 
principiul conform căruia se alocă o 
competență de supraveghere unei autorități 
de supraveghere care are competența 
necesară de a întreprinde o acțiune în 
privința chestiunii aflate în discuție. Se 
poate avea în vedere o realocare a 
responsabilităților, de exemplu, din motive 
legate de economiile de scară sau de gamă, 
de coerența la nivelul supravegherii unui 
grup, precum și de utilizarea optimală a 
competențelor tehnice existente printre 
autoritățile naționale de supraveghere. 
Legislația UE în acest domeniu poate oferi 
mai multe precizări cu privire la principiile 
realocării responsabilităților printr-un 
acord. Autoritatea ar trebui să faciliteze și 
să monitorizeze acordurile privind 
delegarea sarcinilor convenite între 
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naționale de supraveghere prin toate 
modalitățile adecvate. Ea trebuie să fie 
informată în prealabil cu privire la 
acordurile privind delegările care urmează 
a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz 
dacă este necesar. Autoritatea trebuie să 
centralizeze publicarea unor astfel de 
acorduri pentru a garanta că tuturor părților 
implicate li se facilitează accesul la 
informații oportune și transparente cu 
privire la acorduri.

autoritățile naționale de supraveghere prin 
toate modalitățile adecvate. Ea ar trebui să 
fie informată în prealabil cu privire la 
acordurile privind delegările care urmează 
a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz 
dacă este necesar. Autoritatea ar trebui să 
centralizeze publicarea unor astfel de 
acorduri pentru a garanta că tuturor părților 
implicate li se facilitează accesul la 
informații oportune și transparente cu 
privire la acorduri. Aceasta ar trebui să 
identifice și să promulge bune practici 
privind delegarea și acordurile de 
delegare.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Evaluările inter pares constituie un 
instrument rentabil și eficient în vederea 
favorizării consecvenței în cadrul rețelei 
supraveghetorilor financiari. Prin urmare, 
Autoritatea trebuie să elaboreze cadrul 
metodologic pentru aceste evaluări și să le 
organizeze în mod regulat. Evaluările 
trebuie să se concentreze nu numai asupra 
convergenței dintre practicile în materie de 
supraveghere, ci și asupra capacității 
supraveghetorilor de a ajunge la rezultate 
de înaltă calitate în acest domeniu, precum 
și asupra independenței autorităților 
competente.

(26) Evaluările inter pares constituie un 
instrument rentabil și eficient în vederea 
favorizării consecvenței în cadrul rețelei 
supraveghetorilor financiari. Prin urmare, 
Autoritatea ar trebui să elaboreze cadrul 
metodologic pentru aceste evaluări și să le 
organizeze în mod regulat. Evaluările ar 
trebui să se concentreze nu numai asupra 
convergenței dintre practicile în materie de 
supraveghere, ci și asupra capacității 
supraveghetorilor de a ajunge la rezultate 
de înaltă calitate în acest domeniu, precum 
și asupra independenței autorităților 
competente. Rezultatul evaluărilor inter 
pares ar trebui publicat, iar bunele 
practici ar trebui identificate și făcute la 
rândul lor publice.

Or. en
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Autoritatea trebuie să promoveze în 
mod activ elaborarea unei reacții 
coordonate la nivel comunitar în materie de 
supraveghere, în special în cazul unor 
evoluții negative care ar putea pune în 
pericol buna funcționare și integritatea 
piețelor financiare sau stabilitatea 
sistemului financiar din Comunitate. Pe 
lângă dreptul său de a lua măsuri în situații 
de urgență, Autorității trebuie, prin urmare, 
să i se încredințeze o funcție de coordonare 
generală în cadrul Sistemului european al 
supraveghetorilor financiari. Buna 
circulație a tuturor informațiilor pertinente 
între autoritățile competente trebuie să 
ocupe un loc important în cadrul acțiunilor 
Autorității.

(27) Autoritatea ar trebui să promoveze în 
mod activ elaborarea unei reacții 
coordonate la nivelul Uniunii în materie de 
supraveghere, în special pentru a asigura 
buna funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea sistemului 
financiar din Uniune. Pe lângă dreptul său 
de a lua măsuri în situații de urgență, 
Autorității ar trebui, prin urmare, să i se 
încredințeze o funcție de coordonare 
generală. Buna circulație a tuturor 
informațiilor pertinente între autoritățile 
competente ar trebui să ocupe un loc 
important în cadrul acțiunilor Autorității.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară 
este necesară identificarea din timp a 
tendințelor, a riscurilor potențiale și a 
punctelor vulnerabile aferente nivelului 
microprudențial, într-un context 
transfrontalier și transsectorial. Autoritatea 
trebuie să monitorizeze și să evalueze 
aceste evoluții în domeniul său de 
competență și, dacă este necesar, să 
informeze Parlamentul European, 
Consiliul, Comisia, celelalte Autorități 
europene de supraveghere și Comitetul 

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară 
este necesară identificarea din timp a 
tendințelor, a riscurilor potențiale și a 
punctelor vulnerabile aferente nivelului 
microprudențial, într-un context 
transfrontalier și transsectorial. Autoritatea 
ar trebui să monitorizeze și să evalueze 
aceste evoluții în domeniul său de 
competență și, dacă este necesar, să 
informeze Parlamentul European, 
Consiliul, Comisia, celelalte Autorități 
europene de supraveghere și Comitetul 
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european pentru riscuri sistemice în mod 
regulat sau, dacă este necesar, ad hoc. 
Autoritatea trebuie, de asemenea, să 
coordoneze exercițiile de simulare a 
crizelor la nivel comunitar pentru a evalua 
rezistența participanților la piețele 
financiare în cazul evoluțiilor negative ale 
pieței, garantând aplicarea unei 
metodologii a acestor exerciții cât mai 
consecvente la nivel național.

european pentru riscuri sistemice în mod 
regulat sau, dacă este necesar, ad hoc. 
Autoritatea ar trebui, de asemenea, să 
inițieze și să coordoneze exercițiile de 
simulare a crizelor la nivelul Uniunii 
pentru a evalua rezistența participanților la 
piețele financiare în cazul evoluțiilor 
negative ale pieței, garantând aplicarea 
unei metodologii a acestor exerciții cât mai 
consecvente la nivel național.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere globalizarea 
serviciilor financiare și importanța sporită a 
standardelor internaționale, Autoritatea 
trebuie să promoveze dialogul și 
cooperarea cu autorități de supraveghere 
din afara Comunității. Ea va respecta pe 
deplin actualele roluri și competențe ale 
Instituțiilor europene în relația acestora 
cu autoritățile din afara Comunității și în 
cadrul forumurilor internaționale.

(29) Având în vedere globalizarea 
serviciilor financiare și importanța sporită a 
standardelor internaționale, Autoritatea ar 
trebui să reprezinte Uniunea Europeană 
în dialogul și cooperarea cu autorități de 
supraveghere din afara Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Colaborarea strânsă între Autoritate și 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice este esențială pentru o 
funcționare pe deplin eficientă a acestuia 

(32) Colaborarea strânsă între Autoritate și 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice este esențială pentru o 
funcționare pe deplin eficientă a acestuia 
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din urmă și pentru a garanta că 
avertismentelor și recomandărilor sale li se 
dă curs. Autoritatea trebuie să pună la 
dispoziția Comitetului european pentru 
riscuri sistemice orice informații 
pertinente. Datele aferente întreprinderilor 
individuale trebuie furnizate în urma unei 
cereri motivate. Autoritatea trebuie să ia 
măsuri imediate și să dea curs 
avertismentelor sau recomandărilor pe care 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice i le adresează sau le adresează 
unei autorități naționale de supraveghere.

din urmă și pentru a garanta că 
avertismentelor și recomandărilor sale li se 
dă curs. Autoritatea ar trebui să pună la 
dispoziția Comitetului european pentru 
riscuri sistemice orice informații 
pertinente. Datele aferente întreprinderilor 
individuale ar trebui furnizate în urma unei 
cereri motivate. Autoritatea ar trebui, după 
caz, să dea curs avertismentelor sau 
recomandărilor pe care Comitetul european 
pentru riscuri sistemice i le adresează sau 
le adresează unei autorități naționale de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea 
trebuie să consulte părțile interesate cu 
privire la standarde tehnice, orientări și 
recomandări și să le ofere acestora o 
posibilitate rezonabilă de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse. 
Din motive de eficiență, trebuie înființat în 
acest scop un Grup al părților interesate din 
domeniul valorilor mobiliare și piețelor, 
care să reprezinte în proporții egale 
participanții la piețele financiare din 
Comunitate (inclusiv, după caz, investitori 
instituționali și alte instituții financiare care 
folosesc servicii financiare), angajații 
acestora, precum și consumatorii sau alți 
utilizatori cu amănuntul ai serviciilor 
financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor trebuie să funcționeze 
în mod activ ca o interfață cu alte grupuri 
de utilizatori din domeniul serviciilor 
financiare înființate de Comisie sau de 
legislația comunitară.

(33) Autoritatea ar trebui să consulte
părțile interesate cu privire la standarde 
tehnice, orientări și recomandări și să le 
ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a 
formula observații cu privire la măsurile 
propuse. Înainte de adoptarea proiectelor 
de standarde tehnice, orientări și 
recomandări, Autoritatea ar trebui să 
realizeze un studiu de impact. Din motive 
de eficiență, ar trebui înființat în acest scop 
un Grup al părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor, care să 
reprezinte în proporții egale participanții la 
piețele financiare din Uniune (inclusiv, 
după caz, investitori instituționali și alte 
instituții financiare care folosesc servicii 
financiare), angajații acestora, 
universitățile, precum și consumatorii sau 
alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor 
financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul 
părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor ar trebui să 
funcționeze în mod activ ca o interfață cu 
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alte grupuri de utilizatori din domeniul 
serviciilor financiare înființate de Comisie 
sau de legislația UE.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Statele membre au o responsabilitate 
centrală în procesul de menținere a 
stabilității financiare în cadrul gestionării 
crizelor, în special în ceea ce privește 
stabilizarea și redresarea participanților 
vulnerabili la piețele financiare. Măsurile 
luate de Autoritate în situații de urgență sau 
de dezacorduri, care afectează stabilitatea 
unui participant la piețele financiare nu 
trebuie să afecteze responsabilitățile fiscale 
ale statelor membre. Trebuie înființat un 
mecanism prin care statele membre pot să 
invoce această măsură de salvgardare și să 
înainteze în ultimă instanță cazul 
Consiliului în vederea obținerii unei 
decizii. Este oportun să i se confere 
Consiliului un rol în acest caz, date fiind 
responsabilitățile specifice ale statelor 
membre în acest sens.

(34) Statele membre au o responsabilitate 
centrală de a asigura gestionarea 
coordonată a crizelor, precum și în 
procesul de menținere a stabilității 
financiare în situații de criză, în special în 
ceea ce privește stabilizarea și redresarea 
participanților vulnerabili la piețele 
financiare. Măsurile luate de Autoritate în 
situații de urgență sau de dezacorduri, care 
afectează stabilitatea unui participant la 
piețele financiare nu ar trebui să afecteze 
responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre. Ar trebui înființat un mecanism 
prin care statele membre pot să invoce 
această măsură de salvgardare și să 
înainteze în ultimă instanță cazul 
Consiliului în vederea obținerii unei 
decizii. Este oportun să i se confere 
Consiliului un rol în acest caz, date fiind 
responsabilitățile specifice ale statelor 
membre în acest sens.

Or. en
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Fără a aduce atingere 
responsabilităților specifice ale statelor 
membre în situații de criză, este evident 
că, în cazul în care un stat membru decide 
să invoce măsura de salvgardare, 
Parlamentul European ar trebui informat 
în același timp cu Autoritatea, Consiliul și 
Comisia. În plus, statul membru ar trebui 
să explice motivele pentru invocarea 
măsurii de salvgardare. Autoritatea ar 
trebui, în cooperare cu Comisia, să 
stabilească măsurile ulterioare care ar 
trebui luate.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Un consiliu de supraveghere compus 
din directorii autorităților competente 
relevante din fiecare stat membru și condus 
de președintele Autorității trebuie să fie 
principalul organ decizional al Autorității. 
Reprezentanți ai Comisiei, ai Comitetului 
european pentru riscuri sistemice și ai 
celorlalte două Autorități europene de 
supraveghere trebuie să participe în calitate 
de observatori. Membrii consiliului de 
supraveghere trebuie să acționeze 
independent și doar în interesul 
Comunității. În cazul actelor generale, 
inclusiv al celor legate de adoptarea de 
standarde tehnice, orientări și recomandări 
precum și de chestiuni bugetare, este 

(36) Un consiliu de supraveghere compus 
din directorii autorităților competente 
relevante din fiecare stat membru și condus 
de președintele Autorității ar trebui să fie 
principalul organ decizional al Autorității. 
Reprezentanți ai Comisiei, ai Comitetului 
european pentru riscuri sistemice, ai 
Autorității europene de supraveghere
(Asigurări și pensii) și ai Autorității 
europene de supraveghere (Sectorul 
bancar) ar trebui să participe în calitate de 
observatori. Membrii consiliului de 
supraveghere ar trebui să acționeze 
independent și doar în interesul Uniunii. În 
cazul actelor generale, inclusiv al celor 
legate de adoptarea de standarde tehnice, 
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oportun să se aplice regulile privind 
majoritatea calificată prevăzute de tratat, în 
timp ce celelalte decizii trebuie luate cu 
majoritate simplă a membrilor. Cazurile 
referitoare la soluționarea dezacordurilor 
dintre autoritățile naționale de 
supraveghere trebuie examinate de un grup 
restrâns.

orientări și recomandări, precum și de 
chestiuni bugetare, este oportun să se 
aplice regulile privind majoritatea 
calificată prevăzute la articolul 16 din 
tratat, în timp ce celelalte decizii ar trebui
luate cu majoritate simplă a membrilor. 
Cazurile referitoare la soluționarea 
dezacordurilor dintre autoritățile naționale 
de supraveghere ar trebui examinate de un 
grup restrâns.

Or. en

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) De asemenea, Autoritatea acționează 
în cadrul activităților acoperite de 
legislația menționată la alineatul (2), 
inclusiv chestiunile legate de drepturile 
acționarilor, de guvernanța 
întreprinderilor, de audit, de raportarea 
financiară, cu condiția ca astfel de acțiuni 
ale Autorității să fie necesare pentru 
asigurarea aplicării eficace și consecvente 
a legislației menționate la alineatul (2). În 
plus, Autoritatea ia măsurile adecvate în 
contextul licitațiilor de preluare, al 
compensațiilor și decontărilor, precum și 
al chestiunilor privind produsele 
financiare derivate.

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dispozițiile prezentului regulament nu 
aduc atingere prerogativelor Comisiei, în 
special celor stabilite prin articolul 226 din 
tratat referitoare la garantarea respectării 
legislației comunitare.

(3) Dispozițiile prezentului regulament nu 
aduc atingere prerogativelor Comisiei, în 
special celor stabilite prin articolul 258 din 
tratat referitoare la garantarea respectării 
legislației UE.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar și (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii. În acest scop, 
Autoritatea va contribui la garantarea 
aplicării consecvente, eficiente și efective a 
legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a 
contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării 
pieței interne, inclusiv printr-un nivel 
ridicat, eficient și consecvent de 
reglementare și supraveghere, (ii) 
protejarea investitorilor, (iii) garantarea 
integrității, eficienței și a bunei funcționări 
a piețelor financiare, (iv) protejarea 
stabilității sistemului financiar, (v) 
consolidarea coordonării internaționale în 
domeniul supravegherii și (vi) prevenirea 
arbitrajului de reglementare și garantarea 
unui mediu concurențial echitabil. În 
acest scop, Autoritatea va contribui la 
garantarea aplicării consecvente, eficiente 
și efective a legislației UE menționate 
anterior la articolul 1 alineatul (2), 
favorizând convergența în materie de 
supraveghere și furnizând avize 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea face parte din Sistemul 
european al supraveghetorilor financiari, 
prescurtat în continuare „SESF”, care va 
funcționa ca o rețea de autorități de 
supraveghere, după cum se precizează la 
articolul 39.

(5) Autoritatea face parte din Sistemul 
european de supraveghere financiară, 
prescurtat în continuare „SESF”, care 
cuprinde următoarele entități:

(a) Comitetul european pentru riscuri 
sistemice;
(b) Autoritatea europeană de 
supraveghere (Sectorul bancar) înființată 
prin Regulamentul (UE) nr. …/… [ABE]; 
(c) Autoritatea europeană de 
supraveghere (Asigurări și pensii 
ocupaționale) înființată prin 
Regulamentul (UE) nr. …/…[AEAPO]; 
(d) Autoritatea; 
(e) Comitetul comun al Autorităților 
europene de supraveghere prevăzut la 
articolul 40 din Regulamentele (UE) nr. 
…/… [ABE], nr. .../... [AEVMP] și nr. 
…/…[AEAPO];
(f) autoritățile din statele membre, astfel 
cum sunt menționate la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
…/… [AEVMP], la articolul 1 alineatul 
(2) din Regulamentul (UE) nr. .../2009 
[AEAPO] și la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… [ABE].
SESF va funcționa ca o rețea de autorități 
de supraveghere, după cum se precizează la 
articolul 39.

Or. en
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe va colabora cu 
Comitetul european pentru riscuri 
sistemice, denumit în continuare 
„CERS”, după cum se prevede la articolul 
21 din prezentul regulament.

(6) În conformitate cu principiul 
cooperării loiale, în temeiul articolului 4 
alineatul (3) din Tratatul UE, membrii 
SESF cooperează cu încredere și deplin 
respect reciproc, în special pentru a 
asigura faptul că între membri circulă 
informații corespunzătoare și demne de 
încredere. 
For translators, "sincere cooperation" is in 
FR "coopération loyale".

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea își are sediul la Paris. Autoritatea își are sediul la [...]. 

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislației comunitare, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației menționate la articolul 1 

(b) de a contribui la aplicarea consecventă 
a legislației Uniunii, în special prin 
sprijinirea unei culturi comune a 
supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente și efective a 
legislației menționate la articolul 1 
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alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
dezacordurilor între autoritățile 
competente, promovarea unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri în situații 
de urgență;

alineatul (2), prevenirea arbitrajului de 
reglementare, medierea și rezolvarea 
dezacordurilor între autoritățile 
competente, asigurarea unei funcționări 
coerente a colegiilor autorităților de 
supraveghere și luarea de măsuri, printre 
altele, în situații de urgență;

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) de a promova protecția investitorilor;

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) de a furniza o bază de date cu 
participanții la piață înregistrați în 
domeniul său de competență și, în 
cazurile specificate în legislația la care se 
face referire la articolul 1 alineatul (2), la 
un nivel central;

Or. en
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să colecteze informațiile necesare 
privind participanții la piață;

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 6 – punctul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) să interzică comercializarea anumitor 
produse sau unele tipuri de tranzacții 
pentru a preveni periclitarea protecției 
investitorilor, a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare sau a 
stabilității unei părți sau a întregului 
sistem financiar din Uniune.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. 

În acest scop, Autoritatea deține 
competențele de anchetă și executare 
adecvate menționate în legislația în 
domeniu, precum și posibilitatea de a 
percepe tarife. Autoritatea poate face apel 
la facilitățile și competențele autorităților 
competente pentru a exercita 
competențele exclusive de supraveghere și 
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pentru a desfășura anchete.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea își exercită toate 
competențele exclusive în materie de 
supraveghere a agențiilor de rating de 
credit ce îi revin în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind agențiile de rating de credit 1.
1 JO L 302, 17.11.2009, p. 1.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice în domeniile precizate în mod 
specific în legislația menționată la
articolul 1 alineatul (2).  Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde 
Comisiei spre aprobare. 

(1) Autoritatea poate elabora standarde 
tehnice pentru a completa și a modifica 
elementele care nu sunt esențiale pentru
actele legislative menționate la articolul 1 
alineatul (2). Standardele tehnice nu 
reprezintă decizii strategice, iar conținutul 
acestora este limitat de către legislația în 
temeiul căreia au fost elaborate. 

Or. en
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei,
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice și analizează 
eventualele costuri și beneficii aferente.

2. Autoritatea efectuează consultări publice 
deschise cu privire la standardele tehnice și 
analizează eventualele costuri și beneficii 
aferente înainte de adoptarea proiectelor 
de standarde tehnice. Autoritatea solicită, 
de asemenea, avizul sau opinia Grupului 
părților interesate din domeniul bancar 
menționat la articolul 22.

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde spre aprobare Comisiei și, 
concomitent, Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea proiectelor de 
standarde. Comisia poate prelungi 
respectiva perioadă cu o lună. Ea poate 
aproba proiectele de standarde doar 

4. În termen de trei luni de la primirea 
proiectelor de standarde, Comisia decide 
cu privire la aprobarea, respingerea sau 
modificarea proiectelor de standarde. 
Comisia poate prelungi respectiva perioadă 
cu o lună. Ea informează Parlamentul 
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parțial sau cu amendamente atunci când 
acest lucru este impus de interesele 
comunitare. 

European și Consiliul asupra deciziei 
sale, explicând motivele.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele se adoptă de Comisie prin 
intermediul regulamentelor sau deciziilor
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

5. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolele 7a-7d, care 
vizează stabilirea standardelor tehnice 
menționate la alineatul (1). Aceste acte se 
prezintă sub forma unor regulamente sau 
decizii.

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Exercitarea competențelor delegate

(1) Competența de a adopta standardele 
tehnice menționate la articolul 7 este 
conferită Comisiei pentru o durată 
nedeterminată. 
(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute la articolele 7b și 7c.
(4) În raportul său anual, Autoritatea 
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prezintă autoritățile naționale care nu 
respectă standardele tehnice.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Revocarea competențelor delegate

(1) Delegarea competențelor menționate 
la articolul 7 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă revocă 
delegarea de competențe depune eforturi 
să informeze cealaltă instituție și Comisia 
într-un termen rezonabil înaintea 
adoptării unei decizii finale, indicând 
competențele delegate care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum și 
eventualele motive ale acesteia.
(3) Decizia de revocare indică motivele 
revocării și pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte imediat 
sau de la o dată ulterioară, menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate deja în 
vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
Obiecții la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții la un act delegat în 
termen de patru luni de la data notificării. 
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, această perioadă poate fi 
prelungită cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea acestei 
perioade, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au prezentat obiecții la actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul 
său. 
Înainte de expirarea acelei perioade și în 
cazuri excepționale și pe deplin justificate, 
Parlamentul European și Consiliul pot 
informa Comisia că nu intenționează să 
ridice obiecții la un act delegat. În astfel 
de cazuri, actul delegat se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data menționată în 
cuprinsul său.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul au obiecții la un 
act delegat, actul delegat nu intră în 
vigoare. Instituția care formulează 
obiecții la actul delegat își prezintă 
motivele care au stat la baza acestora.

Or. en
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 7d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7d
Neaprobarea sau modificarea proiectelor 

de acte delegate
(1) În cazul în care Comisia nu aprobă 
proiectul de standard tehnic sau în cazul 
în care aduce modificări la acesta, 
Comisia informează Autoritatea, 
Parlamentul European și Consiliul, 
prezentându-și motivele. 
(2) Parlamentul European sau Consiliul 
pot să convoace comisarul responsabil, 
împreună cu președintele Autorității, în 
termen de o lună, la o reuniune ad-hoc a 
comisiei competente în fond a 
Parlamentului European, în care aceștia 
să își prezinte punctele de vedere diferite. 
Consiliul poate să convoace comisarul 
responsabil, împreună cu președintele 
Autorității, în termen de o lună, la o 
reuniune ad-hoc, în care aceștia să își 
prezinte punctele de vedere diferite.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și efective în materie de 
supraveghere în cadrul SESF și al 
garantării aplicării comune, uniforme și 
coerente a legislației comunitare, 
Autoritatea emite orientări și recomandări 
adresate autorităților competente sau 

1. În scopul stabilirii de practici 
consecvente, eficiente și efective în materie 
de supraveghere în cadrul SESF și al 
garantării aplicării comune, uniforme și 
coerente a legislației UE, Autoritatea emite 
orientări și recomandări adresate 
autorităților competente sau participanților 
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participanților la piețele financiare. la piețele financiare. 

Or. en

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritatea efectuează consultări 
publice deschise cu privire la orientări și 
recomandări și analizează eventualele 
costuri și beneficii aferente. Autoritatea 
solicită avizul sau opinia Grupului 
părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor menționat la articolul 
22.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să facă 
toate eforturile necesare pentru a respecta 
aceste orientări și recomandări. 

1b. În termen de două luni de la emiterea 
unei orientări sau a unei recomandări, 
fiecare autoritate competentă decide dacă 
intenționează să respecte acea orientare 
sau recomandare. În cazul în care 
autoritatea competentă nu intenționează 
să se conformeze, aceasta informează 
Autoritatea, prezentând motivele. 
Autoritatea publică aceste motive.

Or. en
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1c. În raportul său anual, Autoritatea 
menționează autoritățile naționale care 
nu au respectat orientările și 
recomandările emise de aceasta și 
prezintă modul în care intenționează să se 
asigure că autoritățile naționale vor 
respecta în viitor recomandările și 
orientările sale.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Dacă, în termenul de 10 zile lucrătoare 
stabilit la alineatul (3) din prezentul 
articol de la primirea recomandării 
Autorității, autoritatea competentă nu s-a 
conformat legislației Uniunii, Autoritatea 
adoptă o decizie prin care să îi ceară 
autorității competente să ia măsurile 
necesare pentru a respecta dreptul Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritățile competente trebuie să-i 
transmită Autorității toate informațiile 
necesare. 

Or. en
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care destinatarul deciziei 
refuză să se conformeze legislației 
Uniunii sau unei decizii specifice a 
Autorității, aceasta din urmă poate să 
inițieze proceduri la nivelul instanțelor 
naționale, inclusiv să depună cereri de 
măsuri provizorii.

Or. en

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul unor evoluții negative care pot 
periclita grav buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare, protecția 
investitorilor sau stabilitatea, în totalitate 
sau în parte, a sistemului financiar din 
Uniune, CERS, din proprie inițiativă sau în 
urma unei cereri adresate de către 
Autoritate, Parlamentul European, 
Consiliu sau Comisie, poate emite un 
avertisment, prin care declară existența 
unei situații de urgență, în sensul 
prezentului regulament, pentru a permite 
Autorității să adopte, fără alte cerințe, 
deciziile individuale menționate la 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) De îndată ce emite un avertisment 
privind riscurile, CERS îl notifică 
simultan Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei și Autorității.

Or. en
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Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atunci când se declară existența unei 
situații de urgență în temeiul alineatului 
(1), Autoritatea adoptă decizii individuale 
necesare pentru a se asigura că 
autoritățile competente iau măsurile 
necesare în conformitate cu legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) în 
vederea eliminării oricăror riscuri care ar 
putea pune în pericol buna funcționare și 
integritatea piețelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar sau a 
unei părți a acestuia, prin garantarea 
faptului că participanții la piețele financiare 
și autoritățile competente îndeplinesc 
cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității menționată 
la alineatul (2) în termenul prevăzut, 
Autoritatea poate, în cazul în care
cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2) se aplică direct 
participanților la piețele financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unui 
participant la piețele financiare prin care 

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității, aceasta 
adoptă, în conformitate cu cerințele 
aplicabile în respectivul caz prevăzute de 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2), o decizie individuală adresată unui 
participant la piețele financiare prin care 
să-i impună acestuia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul respectivei legislații, 
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să-i impună acestuia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul respectivei legislații, 
inclusiv încetarea oricărei activități.

inclusiv încetarea oricărei activități.

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care destinatarul deciziei 
refuză să se conformeze legislației 
Uniunii sau unei decizii specifice a 
Autorității, aceasta din urmă poate să 
inițieze proceduri la nivelul instanțelor 
naționale, inclusiv să depună cereri de 
măsuri provizorii.

Or. en

Amendamentul 74

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) CERS revizuiește decizia menționată 
la alineatul (1) în mod periodic și la 
cererea Parlamentului European sau a 
Autorității.

Or. en
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Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În raportul său anual, Autoritatea 
stabilește deciziile individuale adresate 
autorităților naționale și instituțiilor 
financiare în temeiul alineatelor (3) și (4).

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
prevăzute la articolul 9, atunci când o 
autoritate competentă nu este de acord cu 
procedura sau cu conținutul unei măsuri 
sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte 
autorități competente în domenii în care 
legislația menționată la articolul 1 alineatul 
(2) prevede cooperarea, coordonarea sau 
luarea de decizii în comun de către 
autoritățile competente din mai multe state 
membre, Autoritatea, din proprie inițiativă 
sau la cererea uneia sau mai multor 
autorități competente în cauză, este primul 
organism care sprijină autoritățile în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatele (2)-(4).

Or. en
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Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea trebuie să stabilească un 
termen limită pentru concilierea 
autorităților competente, ținând seama de 
eventualele termene specificate în legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2), 
precum și de complexitatea și urgența 
situației. 

(2) Autoritatea stabilește un termen-limită
pentru concilierea autorităților competente, 
ținând seama de eventualele termene 
specificate în legislația menționată la 
articolul 1 alineatul (2), precum și de 
complexitatea și urgența situației. În 
această etapă, Autoritatea are rol de 
mediator.

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, 
autoritățile competente în cauză nu au 
reușit să ajungă la un acord, Autoritatea ia
o decizie, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 29 alineatul (1) al 
doilea paragraf, în vederea soluționării 
diferendului și cerându-le acestora să 
rezolve situația în conformitate cu 
legislația Uniunii, decizia având un 
caracter obligatoriu pentru autoritățile 
competente vizate. 

Or. en
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Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității, nereușind 
astfel să garanteze faptul că un participant 
la piețele financiare respectă cerințele care 
îi sunt direct aplicabile în temeiul 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), Autoritatea adoptă o decizie 
individuală adresată unui participant la 
piețele financiare prin care să-i impună 
acestuia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
dreptului Uniunii, inclusiv încetarea 
oricărei activități. 

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care destinatarul deciziei 
refuză să se conformeze legislației 
Uniunii sau unei decizii specifice a 
Autorității, aceasta poate să inițieze 
proceduri la nivelul instanțelor naționale, 
inclusiv să depună cereri de măsuri 
provizorii.

Or. en
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Amendamentul 81

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (4) prevalează asupra oricărei 
decizii adoptate anterior de autoritățile 
naționale de supraveghere cu privire la 
aceeași chestiune.
Orice acțiune întreprinsă de autoritățile 
naționale de supraveghere în legătură cu 
faptele care fac obiectul deciziei în 
temeiul alineatului (3) sau (4) trebuie să 
fie compatibilă cu respectivele decizii.

Or. en

Amendamentul 82

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În raportul său anual, Autoritatatea 
prezintă o descriere a dezacordului dintre 
autoritățile competente, înțelegerile la 
care s-a ajuns și decizia adoptată în 
vederea soluționării unor astfel de 
dezacorduri.

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
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Soluționarea dezacordurilor dintre 
autoritățile competente transsectoriale

Autoritatea europeană de supraveghere 
(Comitetul comun) soluționează, în 
conformitate cu articolul 11, 
dezacordurile ce pot apărea între 
autoritățile competente care își exercită 
atribuțiile în temeiul articolului 42. 

Or. en

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Supravegherea instituțiilor financiare de 

dimensiune europeană
(1) Pentru a supraveghea instituțiile 
financiare de dimensiune europeană care 
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își desfășoară activitatea pe teritoriul 
Uniunii Europene, Autoritatea va avea rol 
de autoritate competentă principală. 
Instituțiile financiare vor acționa prin 
intermediul autorităților naționale 
competente, care vor îndeplini rolul de 
autoritate delegată.
(2) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 7a-7d pentru 
definirea caracteristicilor instituțiilor 
financiare de dimensiune europeană. 
Aceste acte iau forma unei decizii care 
cuprinde o listă a instituțiilor care sunt 
considerate instituții financiare de 
dimensiune europeană care sunt active pe 
teritoriul Uniunii Europene.
(3) Criteriile de identificare a unor astfel 
de instituții financiare trebuie să cuprindă 
cel puțin următoarele: cota de piață 
deținută în statul membru pe al cărui 
teritoriu își desfășoară activitatea 
instituția financiară, valoarea totală a 
activelor, cota de piață din valoarea totală 
a activelor UE și proprietarul final cu 
sediul pe teritoriul UE sau în afara 
acestuia.
În eventualitatea în care o asemenea 
instituție financiară acoperă sectoare 
diferite, Autoritatea europeană de 
supraveghere (Comitetul comun) decide 
structura din cadrul Autorității care joacă 
rolul de autoritate competentă principală.

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12d
Supravegherea instituțiilor financiare 
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transfrontaliere
(1) Pentru a asigura responsabilitatea 
comună a instituțiilor financiare de 
dimensiune europeană, a proteja 
interesele deponenților europeni și a 
reduce costurile suportate de contribuabili 
în cazul unei crize financiare sistemice, se 
înființează un Fond european pentru 
protecție financiară (Fondul). Fondului îi 
va reveni rolul de a sprijini instituțiile UE 
care se confruntă cu dificultăți, în cazul 
în care aceste dificultăți ar putea constitui 
o amenințare pentru stabilitatea 
financiară a pieței financiare unice 
europene. Fondul este finanțat prin 
contribuții din partea instituțiilor în 
cauză. Contribuțiile le pot înlocui pe cele 
făcute în folosul unor fonduri naționale 
de același tip.
(2) În cazul în care resursele acumulate 
pe baza contribuțiilor făcute de 
participanții la piețe nu sunt suficiente 
pentru a soluționa criza, Fondul are 
capacitatea de a-și mări resursele cu 
ajutorul emisiunii de titluri de creanță. În 
circumstanțe excepționale, statele membre 
pot facilita emisiunea de titluri de creanță 
de către Fond cu ajutorul garanțiilor și în 
schimbul unei plăți care să reflecte în 
mod adecvat riscul asumat. Aceste 
garanții sunt comune statelor membre, în 
conformitate cu criteriile stabilite la 
alineatul (3).
(3) În cazul în care, în circumstanțe 
extreme și excepționale și în contextul 
unei crize sistemice, una sau mai multe 
instituții nu mai funcționează, iar 
resursele disponibile sunt insuficiente, 
statele membre afectate abordează această 
situație conform următoarelor criterii: 
impactul economic al crizei asupra 
statelor membre afectate și a depozitelor și 
activelor și distribuția acestor fluxuri de 
venit ale instituțiilor afectate. 
(4) Calitatea de membru al Fondului 
înlocuiește calitatea de membru în cadrul 
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sistemelor naționale actuale pentru 
instituțiile UE care participă la acesta. 
Fondul va fi gestionat de un consiliu 
numit de Autoritatea europeană de 
supraveghere (Valori mobiliare și piețe) 
pe o perioadă de cinci ani. Membrii 
consiliului sunt aleși din rândul 
angajaților autorităților naționale. 
Fondul creează, de asemenea, un consiliu 
consultativ compus din reprezentanții 
instituțiilor financiare care participă la 
Fond.

Or. en

Amendamentul 87

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 14 –alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea 
poate emite orientări și recomandări, în 
conformitate cu articolul 8, către 
autoritățile competente implicate, poate 
adopta o decizie destinată autorităților 
competente sau poate adopta proiecte de 
standarde tehnice în conformitate cu 
articolele 7-7d.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea promovează o reacție 
coordonată la nivel comunitar, care 
presupune, printre altele:

Autoritatea promovează o reacție 
coordonată și consolidată la nivelul 
Uniunii, care presupune, printre altele:

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Autoritatea reprezintă Uniunea 
Europeană în toate forurile internaționale 
privind reglementarea și supravegherea 
instituțiilor care intră sub incidența 
legislației menționate la articolul 1 
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alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor 
Instituțiilor comunitare, Autoritatea poate 
stabili contacte cu autoritățile de 
supraveghere din țări terțe. Ea poate 
încheia acorduri administrative cu 
organizațiile internaționale și cu 
administrațiile din țări terțe.

(1) Autoritatea stabilește contacte cu 
autoritățile de supraveghere din țări terțe. 
Ea poate încheia acorduri administrative cu 
organizațiile internaționale și cu 
administrațiile din țări terțe.

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contribuie la pregătirea 
deciziilor în materie de echivalență în ceea 
ce privește sistemele de supraveghere din 
țări terțe în conformitate cu legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2).

(1a) Autoritatea contribuie la pregătirea 
deciziilor în materie de echivalență în ceea 
ce privește sistemele de supraveghere din 
țări terțe în conformitate cu legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 7a-7d în 
vederea realizării evaluărilor în materie 
de echivalență menționate la al doilea 
alineat.

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În raportul său anual, Autoritatea 
prezintă mecanismele administrative și 
decizia echivalentă convenite cu 
organizațiile internaționale sau cu țările 
terțe.

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe cooperează cu CERS.

(1) Autoritatea cooperează cu CERS.

Or. en
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Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În momentul executării sarcinilor 
stabilite în prezentul regulament, 
Autoritatea trebuie să țină seama în cea 
mai mare măsură de avertismentele și 
recomandările CERS.

(6) În momentul executării sarcinilor 
stabilite în prezentul regulament, 
Autoritatea trebuie să țină seama de 
avertismentele și recomandările CERS.

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Comunitate, angajații 
acestora, precum și consumatorii, 
investitorii și utilizatorii serviciilor 
financiare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor este compus 
din 30 de membri, reprezentând în 
proporții echilibrate participanții la piețele 
financiare din Uniune, angajații acestora, 
precum și consumatorii, investitorii și 
utilizatorii serviciilor financiare. Cel puțin 
5 dintre membri sunt cercetători de 
prestigiu, independenți. Numărul 
membrilor care reprezintă participanții la 
piață nu depășește 10 persoane.

Or. en

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În luarea deciziei sale, consiliul de 
supraveghere trebuie, într-o măsură cât 
mai mare, să asigure un echilibru 

eliminat
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geografic adecvat și o reprezentare 
corespunzătoare a părților interesate la 
nivelul Comunității.

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează în niciun fel responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre. 

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie 
adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu 
afectează direct responsabilitățile fiscale 
ale statelor membre. 

Or. en

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să 
justifice și să demonstreze în mod clar din 
ce cauză și în ce fel decizia respectivă 
afectează responsabilitățile sale fiscale.

În notificarea sa, statul membru trebuie să 
justifice din ce cauză și să ofere o evaluare 
a impactului cu privire la măsura în care
decizia respectivă afectează 
responsabilitățile sale fiscale.

Or. en
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Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, cu majoritate 
calificată în termen de două luni, după cum 
se prevede la articolul 205 din Tratat, cu 
privire la menținerea sau revocarea deciziei 
Autorității.

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, cu majoritate 
calificată în termen de două luni, după cum 
se prevede la articolul 16 din Tratatul UE, 
cu privire la menținerea sau revocarea 
deciziei Autorității.

Or. en

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide cu majoritate calificată, după cum 
se prevede la articolul 205 din Tratat, dacă 
decizia Autorității se menține sau se 
revocă.

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul 
decide cu majoritate calificată, după cum 
se prevede la articolul 16 din Tratatul UE, 
dacă decizia Autorității se menține sau se 
revocă.

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (6), articolul 10 
alineatele (2) și (3) și articolul 11 
alineatele (3) și (4), Autoritatea 
informează destinatarul cu privire la 
intenția sa de a adopta o decizie, fixând un 
termen limită în care destinatarul își poate 

(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute în 
prezentul regulament, Autoritatea 
informează destinatarul cu privire la 
intenția sa de a adopta decizia, fixând un 
termen-limită în care destinatarul își poate 
exprima părerea cu privire la problema în 
cauză, ținând seama cum se cuvine de 
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exprima părerea cu privire la problema în 
cauză, ținând seama cum se cuvine de 
urgența situației. 

urgența situației. 

Or. en

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când este chemat să acționeze 
în cadrul Directivei 97/9/CE, membrul 
consiliului de supraveghere menționat la 
alineatul (1) litera (b) poate fi însoțit, 
dacă este cazul, de un reprezentant al 
organismelor relevante care 
administrează schemele de compensare a 
investitorilor în fiecare stat membru, fără 
drept de vot. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
care să faciliteze soluționarea dezacordului, 
compus din președinte și doi dintre 
membri, care nu sunt reprezentanți ai 
autorităților competente care sunt implicate 
în dezacord.

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor 
prevăzute la articolul 11, consiliul de 
supraveghere trebuie să convoace un grup 
independent care să faciliteze soluționarea 
în mod imparțial a dezacordului, compus 
din președinte și doi dintre membri, care nu 
sunt reprezentanți ai autorităților 
competente care sunt implicate în dezacord 
și care nu au niciun interes în conflictul 
în cauză.

Or. en
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Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 108

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, instituțiile Uniunii și alte 
organisme publice sau private nu pot 
influența membrii consiliului de 
supraveghere în îndeplinirea sarcinilor 
care le revin în cadrul Autorității.

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fiecare membru are un locțiitor, care poate 
înlocui membrul consiliului de 
administrație dacă acesta nu poate 
participa. Locțiitorul președintelui este 
ales în conformitate cu articolul 33 
alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deciziile consiliului de administrație se 
adoptă pe baza unei majorități a membrilor 
prezenți. Fiecare membru are un vot. 

(2) Deciziile consiliului de administrație se 
adoptă pe baza unei majorități a membrilor 
aleși de consiliul de supraveghere 
prezenți. Fiecare dintre acești membri
dispune de un vot. 

Or. en

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Independență

Membrii consiliului de supraveghere 
acționează independent și obiectiv în 
interesul Comunității, fără a solicita sau a 
primi instrucțiuni din partea instituțiilor 
sau organismelor comunitare, din partea 
oricărui guvern al unui stat membru sau 
din partea oricărui organism public sau 
privat.

Or. en

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Consiliul de administrație numește și 
revocă membrii comisiei de apel, în 

eliminat
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conformitate cu articolul 44 alineatele (3) 
și (5).

Or. en

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 116

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului 
European o listă cu trei candidați. După 
audierea acestor candidați, Parlamentul 
European selectează unul dintre ei. 
Candidatul astfel selectat este numit de 
consiliul de supraveghere.

Or. en
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Amendamentul 117

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Parlamentul European 
consideră că niciunul dintre candidații de 
pe listă nu îndeplinește în suficientă 
măsură calificările stabilite la primul 
paragraf, procedura deschisă de selecție 
se repetă.

Or. en

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

De asemenea, consiliul de supraveghere 
alege dintre membrii săi un locțiitor care 
preia funcțiile președintelui în absența 
acestuia. Acest locțiitor nu este membru al 
consiliului de administrație.

Or. en
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Amendamentul 120

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, instituțiile Uniunii 
Europene sau oricare alt organism public 
sau privat nu pot influența președintele în 
îndeplinirea atribuțiilor sale.

Or. en

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul european poate invita
președintele sau locțiitorul acestuia, 
respectând pe deplin independența 
acestora, să facă periodic o declarație în 
fața comitetului competent și să răspundă
la întrebările adresate de membrii 
respectivului comitet.

(1) Președintele face o declarație în fața 
Parlamentului European și răspunde la 
toate întrebările adresate de deputați.

Or. en

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European poate, de 
asemenea, invita președintele să prezinte 
un raport privind exercitarea atribuțiilor 
sale. 

(2) Parlamentul European poate, de 
asemenea, invita președintele să prezinte 
un raport  Parlamentului European
privind exercitarea atribuțiilor sale, ori de 
câte ori i se solicită acest lucru și cu cel 
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puțin 15 zile înainte de declarația 
menționată la alineatul (1). 

Or. en

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Directorul executiv este numit de 
consiliul de supraveghere, în urma unei 
proceduri de selecție deschisă, organizată 
și condusă de Comisie, și după 
confirmarea de către Parlamentul 
European, pe criterii de merit, competențe, 
cunoașterea participanților la piețele 
financiare și a piețelor și experiență în 
domeniul supravegherii și al reglementării 
financiare, precum și în materie de 
management.

Or. en

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, instituțiile UE sau 
oricare alt organism public sau privat nu 
pot influența directorul executiv în 
îndeplinirea atribuțiilor sale.

Or. en
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Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comitetul comun funcționează ca un 
forum în cadrul căruia Autoritatea 
cooperează îndeaproape și în mod regulat 
și garantează coerența transsectorială în 
cadrul tuturor piloanelor Autorității 
europene de supraveghere, în special cu 
privire la:
- conglomeratele financiare;
- contabilitate și audit;
- analizele microprudențiale de evaluare a 
stabilității financiare;
- produsele de investiții cu amănuntul; și
- măsurile de combatere a spălării 
banilor.

Or. en

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40a
Supravegherea

(1) Comitetul comun execută sarcinile de 
supraveghere consolidată cu privire la toți 
participanții la piețele financiare și la 
participanții-cheie la piețele financiare, în 
conformitate cu articolul 12a.
(2) Comitetul comun finanțează 
activitățile de supraveghere prin 
perceperea unei taxe de la fiecare 
participant de pe piața pe care o 
supraveghează, ținând seama de riscul ca 
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participantul să intre în lichidare.

Or. en

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Componență

(1) Comisia de apel este un organism 
comun Autorității bancare europene, 
Autorității europene pentru asigurări și 
pensii ocupaționale și Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe.
(2) Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase locțiitori, cu experiență și 
cunoștințe în domeniu, fiind excluși 
membrii actualului personal al 
autorităților competente sau al altor 
instituții naționale sau comunitare care 
sunt implicați în activitățile Autorității.
Comisia de apel își desemnează 
președintele.
Deciziile comisiei de apel se adoptă cu 
voturile a cel puțin patru din cei șase 
membri ai săi.
Comisia de apel este convocată de 
președinte atunci când este necesar.
(3) Doi membri ai comisiei de apel și doi 
locțiitori sunt numiți de către consiliul de 
administrație al Autorității fiind aleși de
pe o listă propusă de Comisie, întocmită 
în urma unei invitații publice de 
manifestare a interesului publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și 
după consultarea consiliului de 
supraveghere. 
Ceilalți membri sunt numiți în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. …/… [AEAPO] și cu 
Regulamentul (CE) nr. …/… [ABE]. 
(4) Mandatul membrilor comisiei de apel 
este de cinci ani. Acest mandat poate fi 
reînnoit o singură dată.
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(5) Un membru al comisiei de apel care a 
fost numit de consiliul de administrație al 
Autorității nu poate fi revocat pe durata 
mandatului decât în cazul în care s-a 
făcut vinovat de o abatere gravă, iar 
consiliul de administrație, după ce a 
consultat consiliul de supraveghere, a 
adoptat o decizie în acest sens.
(6) Autoritatea, Autoritatea bancară 
europeană și Autoritatea europeană 
pentru asigurări și pensii ocupaționale 
acordă comisiei de apel sprijinul adecvat 
în ceea ce privește funcționarea și 
secretariatul.

Or. en

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45 eliminat
Independență și imparțialitate

(1) Membrii comisiei de apel sunt 
independenți în luarea deciziilor. Ei nu 
sunt constrânși să respecte nicio 
instrucțiune. Aceștia nu au dreptul să 
ocupe alte funcții în cadrul Autorității, al 
consiliului de administrație sau al 
consiliului de supraveghere. 
(2) Membrii comisiei de apel nu iau parte 
la procedurile de contestație introduse 
dacă au un interes personal în cauza 
respectivă, dacă au fost anterior implicați 
ca reprezentanți ai uneia dintre părți sau 
dacă au participat la adoptarea deciziei 
care face obiectul contestației.
(3) În cazul în care, dintr-unul din
motivele expuse la alineatele (1) și (2) sau 
dintr-un oricare alt motiv, un membru al 
comisiei de apel consideră că un alt 



PE438.409v01-00 74/83 PR\803317RO.doc

RO

membru nu ar trebui să ia parte la 
procedurile de contestație, membrul 
respectiv informează comisia de apel cu 
privire la acest lucru.
(4) Oricare parte din cadrul unei 
proceduri de contestație poate ridica 
obiecții împotriva participării unui 
membru al comisiei de apel în baza 
oricăruia dintre motivele menționate la 
alineatele (1) și (2) sau dacă este suspectat 
de părtinire. 
O obiecție nu poate fi fundamentată pe 
criterii de naționalitate a membrilor și nu 
este admisibilă dacă, deși conștientă de 
existența unui motiv de obiecție, partea la 
o procedură de contestație face cu toate 
acestea un pas procedural, altul decât cel 
de a ridica obiecții privind componența 
comisiei de apel.
(5) Comisia de apel decide cu privire la 
acțiunile care trebuie întreprinse în 
cazurile menționate la alineatele (1) și (2) 
fără participarea membrului în cauză. 
În scopul luării acestei decizii, membrul 
în cauză este înlocuit în cadrul comisiei 
de apel de către locțiitorul său, cu 
condiția ca acesta din urmă să nu se 
găsească într-o situație similară. În acest 
din urmă caz, președintele desemnează un 
înlocuitor printre locțiitorii disponibili.
(6) Membrii comisiei de apel se angajează 
să acționeze independent și în interesul 
public.
În acest scop, aceștia redactează o 
declarație de angajament și o declarație 
de interese, indicând fie absența oricăror 
interese care ar putea fi considerate drept 
susceptibile de a le afecta independența, 
fie orice interese directe sau indirecte care 
ar putea fi considerate susceptibile de a le 
afecta independența. 
Toate aceste declarații sunt făcute 
publice, în fiecare an și în scris.
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Or. en

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia de apel ia o decizie cu privire 
contestație în termen de două luni de la 
introducerea acesteia.

Comitetul comun ia o decizie cu privire 
contestație în termen de două luni de la 
introducerea acesteia.

Or. en

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care decizia atacată intră sub 
incidența prezentului regulament, ultimul 
cuvânt îl are președintele Autorității.

Or. en

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 47 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiuni în fața Tribunalului de Primă 
Instanță și a Curții de Justiție

Acțiuni în fața Tribunalului și a Curții de 
Justiție

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en
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Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O acțiune poate fi înaintată 
Tribunalului de Primă Instanță sau Curții 
de Justiție, în conformitate cu articolul 230
din tratat, pentru contestarea unei decizii 
luate de către comisia de apel, sau, în cazul 
în care nu există un drept de contestație în 
fața comisiei de apel, a unei decizii luate de 
Autoritate.

(1) O acțiune poate fi înaintată 
Tribunalului de Primă Instanță sau Curții 
de Justiție, în conformitate cu articolul 263
din tratat, pentru contestarea unei decizii 
luate de către comisia de apel, sau, în cazul 
în care nu există un drept de contestație în 
fața comisiei de apel, a unei decizii luate de 
Autoritate.

Or. en

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care Autoritatea are 
obligația de a acționa, însă nu adoptă o 
decizie, poate fi înaintată o acțiune în 
constatarea abținerii de a acționa 
Tribunalului de Primă Instanță sau Curții 
de Justiție, în conformitate cu articolul 232
din tratat.

(2) În cazul în care Autoritatea are 
obligația de a acționa, însă nu adoptă o 
decizie, poate fi înaintată o acțiune în 
constatarea abținerii de a acționa 
Tribunalului de Primă Instanță sau Curții 
de Justiție, în conformitate cu articolul 265
din tratat.

Or. en
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Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorității sau autorităților naționale de 
supraveghere competente; 

eliminat

Or. en

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cheltuielile Autorității cuprind cel 
puțin cheltuielile cu personalul, salariile, 
cheltuielile administrative, de 
infrastructură și operaționale. 

(2) Cheltuielile Autorității cuprind cel 
puțin cheltuielile cu personalul, salariile, 
cheltuielile administrative, de 
infrastructură, de formare profesională și 
operaționale. 

Or. en

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza acestei declarații estimative, 
Comisia înscrie în proiectul preliminar al 
bugetului general al Uniunii Europene 
previziunile pe care le consideră necesare, 
ținând cont de schema de personal și de 
cuantumul subvenției din bugetul general 
al Uniunii Europene în conformitate cu 
articolul 272 din tratat.

(3) Pe baza acestei declarații estimative, 
Comisia înscrie în proiectul preliminar al 
bugetului general al Uniunii Europene 
previziunile pe care le consideră necesare, 
ținând cont de schema de personal și de 
cuantumul subvenției din bugetul general 
al Uniunii Europene în conformitate cu 
articolele 313 și 314 din tratat.
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Or. en

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Membrii consiliului de supraveghere și 
ai consiliului de administrație, directorul 
executiv și membrii personalului 
Autorității, inclusiv funcționarii detașați 
temporar din statele membre, trebuie să 
respecte obligațiile legate de secretul 
profesional în temeiul articolului 339 din 
tratat și al dispozițiilor relevante din 
legislația UE în domeniu, chiar și după ce 
aceștia și-au încetat atribuțiile. 

Or. en

Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deciziile adoptate de către Autoritate, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face 
obiectul unor plângeri către Ombudsman 
sau al unor proceduri pe lângă Curtea de 
Justiție, în urma contestației înaintate 
comisiei de apel, după caz, în conformitate 
cu condițiile prevăzute în articolele 195, 
respectiv 230 din tratat.

(3) Deciziile adoptate de către Autoritate, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face 
obiectul unor plângeri către Ombudsman 
sau al unor proceduri pe lângă Curtea de 
Justiție, în urma contestației înaintate 
comisiei de apel, după caz, în conformitate 
cu condițiile prevăzute la articolele 228, 
respectiv 263 din tratat.

Or. en
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Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea la lucrările Autorității trebuie 
să fie deschisă țărilor care nu sunt membre 
ale Uniunii Europene și care au încheiat 
acorduri cu Comunitatea prin care au 
adoptat și aplică legislația comunitară în 
domeniul de competență menționat la 
articolul 1 alineatul (2).

(1) Participarea la lucrările Autorității 
trebuie să fie deschisă țărilor care nu sunt 
membre ale Uniunii Europene și care au 
încheiat acorduri cu Uniunea prin care au 
adoptat și aplică legislația UE în domeniul 
de competență menționat la articolul 1 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 142

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Participarea la activitățile Autorității 
de care sunt interesate în mod direct, este 
deschisă și țărilor terțe care aplică 
legislația recunoscută ca fiind echivalentă 
în domeniile de competență ale Autorității 
menționate la articolul 1 alineatul (2), cu 
condiția încheierii de acorduri cu 
Uniunea.

Or. en

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei îi revine răspunderea pentru 
instituirea administrativă și funcționarea 
administrativă inițială a Autorității, până în 

(1) Comisiei, în strânsă colaborare cu 
Comitetul autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor 
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momentul în care aceasta dispune de 
capacitatea operațională necesară pentru 
executarea propriului buget.

mobiliare instituit prin Decizia 
2009/77/CE (Comitetul de nivel 3), îi 
revine răspunderea pentru instituirea 
administrativă și funcționarea 
administrativă inițială a Autorității, până în 
momentul în care aceasta dispune de 
capacitatea operațională necesară pentru 
executarea propriului buget.

Or. en

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Respectivul raport va evalua, de asemenea, 
progresul înregistrat în direcția 
convergenței în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul gestionării și 
al soluționării crizelor în Uniune. Raportul 
evaluează, de asemenea, eficiența 
întregului sistem al autorităților naționale 
de supraveghere, precum și nevoile 
bugetare ale Autorității, ținând seama de 
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sporirea responsabilității, competențelor 
și atribuțiilor acesteia. Evaluarea se va 
baza pe consultări largi, inclusiv ale 
Grupului părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context

De la lansarea Planului de acțiune privind serviciile financiare, Parlamentul a jucat 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.

Cu mult înaintea apariției crizei financiare, Parlamentul a solicitat periodic consolidarea unui 
mediu concurențial cu adevărat echitabil pentru toate părțile interesate la nivel european, 
subliniind existența unor deficiențe majore în domeniul supravegherii în Europa a piețelor 
financiare tot mai integrate [a se vedea 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, câteva texte legislative specifice au subliniat 
principiile-cheie sau au indicat direcția generală către care ar trebui să se îndrepte viitoarea 
arhitectură de supraveghere a UE [Raportul Skinner – Solvabilitate II (2009); Raportul 
Gauzès referitor la Regulamentul privind agențiile de rating al creditelor (2009)]..

În toate rapoartele Parlamentului European, acesta a solicitat Comisiei să analizeze 
modalitatea de avansare către o structură de supraveghere mai integrată, concomitent cu 
depunerea de eforturi în vederea realizării 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 să facă parte din mandat. Parlamentul 
European sprijină înființarea unei Autorități europene de supraveghere unice pentru instituțiile 
transfrontaliere la nivelul UE și crearea unui mecanism european de rezolvarea a crizelor care 
le afectează.

Comisia Europeană a decis să convoace 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 unei rețele a autorităților naționale de supraveghere financiară care să colaboreze 
cu o nouă Autoritate europeană de supraveghere (AES). Această autoritate are trei piloni. 
Fiecare pilon se sprijină pe Comitetele europene de supraveghere, ceea ce va duce la 
existența unui pilon pentru sectorul bancar [AES(B)], unui pilon pentru asigurări și pensii 

                                               
1 JO C 40, 7.2.2001, p. 453.
2 JO C 25E, 29.1.2004, p. 394.
3 Nepublicat în Jurnalul Oficial.
4 JO C 9E, 15.1.2010, p. 48.
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ocupaționale [AES(APO)] și a unui pilon pentru valori mobiliare și piețe [AES(VMP)]; un 
Comitet comun al Autorității europene de supraveghere asigură reglementarea și 
supravegherea adecvată și consolidată a piețelor financiare europene;

– 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.

În opinia Curții de Justiție2, articolul 95 din Tratat (actualul articol 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene) referitor la adoptarea de măsuri pentru apropierea legislației 
privind crearea 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 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 directivă 
„omnibus” va fi prezentată în următoarele luni.

                                               
1 Ar trebui menționat că prezenta expunere de motive se concentrează asupra propunerilor de înființare a SESF 
prin transformarea comitetelor europene de supraveghere în AES. Propunerea de înființare a CERS este analizată 
într-o altă expunere de motive.
2 A se vedea CJCE, C-217/04, punctul 44. 


