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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Pornind de la recomandările din raportul de Larosière, Comisia a întocmit propuneri pentru o 
nouă organizare europeană în domeniul supravegherii financiare. Prin aceste propuneri 
legislative, publicate de Comisie la 23 septembrie 2009, se vizează instituirea:

- unui Sistem european de supraveghere financiară (SESF) pentru supravegherea 
instituțiilor financiare individuale („supraveghere microprudențială”), alcătuit dintr-o 
rețea de autorități naționale de supraveghere care să colaboreze cu noile Autorități 
europene de supraveghere (AES1), combinând astfel un cadru european global pentru 
supravegherea financiară și competențele organismelor locale de supraveghere și ale 
organismelor de supraveghere microprudențială;

- unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS) pentru monitorizarea și 
evaluarea riscurilor privind stabilitatea sistemului financiar în ansamblu 
(„supraveghere macroprudențială”). 

AES vor fi organisme comunitare cu personalitate juridică, iar obiectivele acestora vor consta 
în a-și aduce aportul la: (i) îmbunătățirea gradului de reglementare și supraveghere pe piața 
internă, (ii) asigurarea integrității și a funcționării corespunzătoare ale piețelor financiare și 
(iii) menținerea stabilității sistemului financiar, consolidând, totodată, coordonarea activității 
de supraveghere la nivel european și internațional. 

Poziția raportorului

Raportorul dumneavoastră susține direcția principală a propunerii și intenționează ca avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice să contribuie constructiv la activitatea comisiei competente. 
Acesta consideră că realizarea de reforme ample privind piețele financiare din UE și 
instituțiile acesteia este necesară în vederea creșterii concurenței, prin încurajarea unor 
condiții de concurență echitabile, precum și a garantării unei coerențe cât mai mari a 
mecanismelor și a reglementării. În opinia raportorului, propunerea, cu anumite ajustări și 
inovații, astfel cum se propune în prezentul proiect de aviz, are un rol esențial pentru 
garantarea unei supravegheri și a unei reglementări mai eficiente, precum și pentru 
identificarea mai exactă a riscurilor din cadrul sistemului financiar.

Raportorul dumneavoastră crede cu tărie că niciuna dintre competențele de a lua decizii ale 
Autorității nu ar trebui să fie exercitată într-un mod prin care să fie subminată capacitatea 
organismelor naționale de supraveghere de a-și îndeplini obligația de reglementare sau care ar 
putea promova incertitudinea în materie de reglementare pentru entitățile individuale care se 
supun supravegherii la nivel local2. Prin urmare, posibilitatea ca Autoritatea să adopte decizii 

                                               
1 Acestea sunt Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale (AEAPO) și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).
2 În conformitate cu hotărârea CEJ referitoare la cauza Meroni (Meroni/Înalta Autoritate, C-9/56 și 10/56, Rec., 
1958, p. 133 și 157), o instituție nu poate delega competențe pe care nu le are ea însăși. Dacă Autorității i se 
acordă competența de a decide dacă o autoritate națională competentă a respectat dreptul comunitar, astfel cum 
se propune la articolul 9 alineatul (6) și la articolul 11 alineatul (3), ar însemna că Autorității i se acordă o 



PE430.969v02-00 4/23 AD\813230RO.doc

RO

individuale privind participanții la piețele financiare ar trebui să fie limitată la situații de 
urgență, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (3).  

Referitor la situațiile de zi cu zi, Comisia pentru afaceri juridice, pe baza unui compromis 
susținut la nivel larg, a adoptat amendamente cu privire la competențele Autorităților de a 
adopta decizii individuale adresate participanților la piață privind situații de zi cu zi [articolul 
9 alineatul (6) și articolul 11 alineatul (4)], propunând o procedură ce ar trebui aplicată între 
Autoritate și Comisie în vederea alinierii mai bune a competențelor Autorităților la 
competențele atribuite Comisiei conform articolului 17 alineatul (1) din TUE și articolului 
258 din TFUE.     

Normele obligatorii ar trebui elaborate exclusiv la nivelul UE, fie de instituțiile UE, fie de 
AES, sub supravegherea instituțiilor respective, respectând astfel principiul subsidiarității. Cu 
toate acestea, raportorul dumneavoastră consideră că este esențial să se evite interpretări care 
nu sunt proporționale cu obiectivul, sunt extrem de detaliate sau, uneori, neadecvate, ca 
urmare a faptului că au fost elaborate rapid, fără să fi avut loc un dialog real. Prin urmare, 
raportorul dumneavoastră susține cu tărie implicarea participanților la piețe în procesul 
decizional. 

Sunt esențiale cooperarea și schimbul de informații între nivelul micro și cel macro. Totuși, 
este important ca toate competențele Autorității în acest domeniu să respecte obligațiile de 
păstrare a secretului profesional prevăzute în dreptul UE, astfel încât informațiile 
confidențiale să nu fie puse la dispoziția organismelor și autorităților care nu au dreptul să le 
consulte. Este, de asemenea, esențial să se ia în considerare faptul că, în anumite cazuri, va fi 
dificil să se asigure anonimatul datelor globale care trebuie furnizate nu numai autorităților 
competente1. Prin urmare, raportorul dumneavoastră consideră că informațiile confidențiale 
trebuie protejate în mod consecvent și în conformitate cu dreptul UE. 

În afară de aceste chestiuni esențiale, raportorul dumneavoastră are ferma convingere că rolul 
de mediator al Autorității ar trebui să fie definit mai bine și îmbunătățit în continuare. Mai 
mult decât atât, Autoritatea ar trebui să devină mai cunoscută la nivel internațional, acordurile 
sale rămânând însă neobligatorii. Ar trebui promovate măsuri suplimentare de creștere a 
transparenței și de încurajare a aplicării standardelor administrative.  

La final, raportorul dumneavoastră consideră că ar trebui să se aibă în continuare în vedere 
garantarea faptului că propunerea reflectă în mod satisfăcător protecția consumatorilor și a 
investitorilor pe piețele financiare.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
                                                                                                                                                  
competență care depășește competențele de punere în aplicare stabilite, care implică luarea de decizii cu privire 
la chestiuni în care este contestată aplicarea corectă a dreptului.   

1 De exemplu, în unele state membre, piețele sunt limitate la un număr restrâns de actori importanți. Prin urmare, 
furnizarea oricăror informații globale ar implica efectiv divulgarea de informații privind întreprinderi 
individuale.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos 
la lumină deficiențe majore ale 
supravegherii în sectorul financiar, atât în 
cazuri individuale, cât și la nivelul 
sistemului în ansamblu. Modelele naționale 
de supraveghere nu au reușit să țină pasul 
cu realitatea piețelor financiare europene, 
bazate de integrare și interconectare, în 
cadrul cărora numeroase societăți 
financiare desfășoară activități 
transfrontaliere. Criza a adus în prim plan
deficiențe la nivelul cooperării, 
coordonării, aplicării coerente a legislației 
comunitare și al încrederii între autoritățile 
naționale de supraveghere.

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos 
la lumină deficiențe majore ale 
supravegherii în sectorul financiar, atât în 
cazuri individuale, cât și la nivelul 
sistemului în ansamblu. Modelele naționale 
de supraveghere nu s-au dovedit a fi 
suficiente pentru a ține pasul cu realitatea 
piețelor financiare europene, bazate de 
integrare și interconectare, în cadrul cărora 
numeroase societăți financiare desfășoară 
activități transfrontaliere. Criza a adus în
prim-plan deficiențe la nivelul cooperării, 
coordonării, aplicării coerente a legislației 
comunitare și al încrederii între autoritățile 
naționale de supraveghere.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Garantarea aplicării corecte și 
integrale a legislației comunitare este o 
condiție esențială pentru integritatea, 
eficiența și buna funcționare a piețelor 
financiare, pentru stabilitatea sistemului 
financiar și pentru existența unor condiții 
neutre de concurență pentru participanții la 
piețele financiare din Comunitate. Prin 
urmare, trebuie instituit un mecanism prin 
care Autoritatea să soluționeze cazurile de
aplicare incorectă sau insuficientă a
legislației comunitare. Acest mecanism 
trebuie să se aplice în domeniile în care 
legislația comunitară definește obligații 
clare și necondiționate.

(17) Garantarea aplicării corecte și 
integrale a dreptului Uniunii este o 
condiție esențială pentru integritatea, 
eficiența și buna funcționare a piețelor 
financiare, pentru stabilitatea sistemului 
financiar și pentru existența unor condiții 
neutre de concurență pentru participanții la 
piețele financiare din Uniune. Prin urmare,
ar trebui instituit un mecanism prin care 
Autoritatea să soluționeze cazurile de
neaplicare a dreptului Uniunii. Acest 
mecanism trebuie să se aplice în domeniile 
în care legislația comunitară definește 
obligații clare și necondiționate.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a pune capăt situațiilor 
excepționale de lipsă persistentă de acțiune 
din partea autorității competente vizate, 
Autoritatea trebuie să aibă dreptul, în 
ultimă instanță, să adopte decizii adresate 
unei anumite instituții financiare. Acest 
drept trebuie să se limiteze la circumstanțe 
excepționale în care o autoritate 
competentă nu respectă deciziile care îi 
sunt adresate și în care legislația 
comunitară este direct aplicabilă 
instituțiilor financiare în temeiul 
regulamentelor UE în vigoare sau viitoare.

(20) Pentru a pune capăt situațiilor 
excepționale de lipsă persistentă de acțiune 
din partea autorității competente vizate, 
Autoritatea ar trebui să aibă dreptul, în 
ultimă instanță și doar în situații urgente, 
să adopte decizii adresate unei anumite 
instituții financiare. Acest drept ar trebui
să se limiteze la circumstanțe excepționale 
în care o autoritate competentă nu respectă 
deciziile care îi sunt adresate și în care 
legislația comunitară este direct aplicabilă 
instituțiilor financiare în temeiul 
regulamentelor UE în vigoare sau viitoare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Ea trebuie să promoveze în mod activ 
convergența în materie de supraveghere pe 
teritoriul Comunității cu scopul de a 
institui o cultură comună a supravegherii.

(25) Ea ar trebui să promoveze în mod 
activ convergența în materie de 
supraveghere pe teritoriul Uniunii cu 
scopul de a institui o cultură comună a 
supravegherii, respectând, totodată, pe 
deplin responsabilitățile fiscale ale 
statelor membre.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară (28) Pentru a proteja stabilitatea financiară 
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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 
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.

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 să informeze, în mod 
regulat, Parlamentul European, Consiliul, 
Comisia, celelalte Autorități europene de 
supraveghere și Comitetul european pentru 
riscuri sistemice, precum și autoritățile 
naționale competente. Autoritatea ar 
trebui, de asemenea, 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.

Amendamentul 6

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 promoveze dialogul și cooperarea 
cu autorități de supraveghere din afara 
Comunității. Aceasta respectă pe deplin 
actualele roluri și competențe ale 
instituțiilor europene în relația acestora cu 
autoritățile din afara Uniunii și în cadrul 
forumurilor internaționale. Și Autoritatea 
ar trebui să poată beneficia de pe urma 
cooperării care există deja între Comisie 
și forumurile internaționale.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, 
Autoritatea trebuie să aibă dreptul să 
solicite toate informațiile necesare. Pentru 
a se evita suprapunerea obligațiilor de 
raportare ale participanților la piețele 
financiare, aceste informații trebuie în mod 
normal să fie transmise de autoritățile 
naționale de supraveghere care sunt cele 
mai apropiate de piețele financiare și de 
participanții la acestea. Autoritatea trebuie
însă să fie abilitată să solicite informații 
direct de la participanții la piețele 
financiare și de la alte părți atunci când o 
autoritate națională de supraveghere nu 
furnizează sau nu poate furniza 
respectivele informații în mod prompt. 
Autoritățile statelor membre trebuie să fie 
obligate să sprijine Autoritatea pentru ca 
acestor cereri directe să li se dea curs.

(31) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, 
Autoritatea ar trebui să aibă dreptul să 
solicite toate informațiile necesare. Pentru 
a se evita suprapunerea obligațiilor de 
raportare ale participanților la piețele 
financiare, aceste informații ar trebui, în 
mod normal, să fie transmise de autoritățile 
naționale de supraveghere care sunt cele 
mai apropiate de piețele financiare și de 
participanții la piață, cu condiția ca 
informațiile confidențiale să nu fie puse 
la dispoziția organismelor sau 
autorităților care nu sunt autorizate să le 
consulte. Autoritatea ar trebui însă să fie 
abilitată să solicite informații direct de la 
participanții la piețele financiare și de la 
alte părți atunci când o autoritate națională 
de supraveghere nu furnizează sau nu poate 
furniza respectivele informații în mod 
prompt. Autoritățile statelor membre ar 
trebui să fie obligate să sprijine Autoritatea 
pentru ca acestor cereri directe să li se dea 
curs.

Amendamentul 8

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 
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 

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

pertinente. Datele aferente întreprinderilor 
individuale ar trebui furnizate în urma unei 
cereri motivate și ar trebui protejate în 
mod consecvent și în conformitate cu 
dreptul Uniunii. Autoritatea ar trebui 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.

Amendamentul 9

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 în procesul de menținere a 
stabilității financiare în situații de criză, în 
special în ceea ce privește stabilizarea și 
redresarea instituțiilor financiare
vulnerabile. Măsurile luate de Autoritate în 
situații de urgență sau de dezacorduri care 
afectează stabilitatea unei instituții
financiare nu ar trebui să afecteze 
responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre. Ar trebui înființat un mecanism 
prin care statele membre să poată solicita 
ca decizia Autorității să fie reanalizată.

Amendamentul 10

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

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare al Directivei 
97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 
2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, 
Directivei 2002/87/CE, Directivei 
2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, 
Directivei 2004/25/CE, Directivei 
2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, 
Directivei 2005/60/CE, Directivei 
2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, 
Directivei 2006/49/CE (fără a aduce 
atingere competenței Autorității bancare 
europene în ceea ce privește supravegherea 
prudențială), al Directivei … (viitoarea 
directivă privind gestionarea fondurilor de 
investiții alternative) și al Regulamentului 
… (viitorul regulament privind agențiile de 
rating al creditelor), precum și al tuturor 
directivelor, regulamentelor și deciziilor 
bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte 
comunitare care conferă sarcini Autorității.

(2) Autoritatea acționează în cadrul 
domeniului de aplicare al Directivei 
97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 
2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, 
Directivei 2002/87/CE, Directivei 
2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, 
Directivei 2004/39/CE, Directivei 
2004/109/CE, Directivei 2005/60/CE, 
Directivei 2009/65/CE, Directivei 
2002/65/CE, Directivei 2006/49/CE (fără a 
aduce atingere competenței Autorității 
bancare europene în ceea ce privește 
supravegherea prudențială), al Directivei 
… (viitoarea directivă privind gestionarea 
fondurilor de investiții alternative) și al 
Regulamentului … (viitorul regulament 
privind agențiile de rating al creditelor), 
precum și al tuturor directivelor, 
regulamentelor și deciziilor bazate pe 
aceste acte și al oricăror alte acte 
comunitare care conferă sarcini Autorității.

Amendamentul 11

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 

(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, luând, totodată, 
în considerare necesitatea de a stimula 
concurența și inovația în cadrul pieței 
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legislației comunitare menționate anterior 
la articolul 1 alineatul (2), favorizând 
convergența în materie de supraveghere și 
furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

interne și de a asigura competitivitatea 
globală. În acest scop, Autoritatea 
contribuie 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.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2– litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să emită orientări și recomandări, după 
cum se prevede la articolul 8;

(b) să emită orientări și recomandări
neobligatorii, după cum se prevede la 
articolul 8;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde tehnice Standarde tehnice – acte delegate

Amendamentul 14

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.

Înainte de a le prezenta Comisiei, 
Autoritatea efectuează, atunci când este 
necesar, consultări publice deschise cu 
privire la standardele tehnice, implicând 
participanții la piețele financiare în 
elaborarea tuturor normelor care 
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urmează a le fi impuse, pentru a se 
asigura că aceste norme sunt 
proporționale cu obiectivul pentru care 
sunt elaborate și că nu sunt exagerate, 
precum și pentru a analiza eventualele 
costuri și beneficii aferente.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin 
intermediul regulamentelor sau deciziilor
ca acte delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8

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 
participanților la piețele financiare.

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 
participanților la piețele financiare.
Autoritatea efectuează consultări publice 
deschise cu privire la orientări și 
recomandări și analizează eventualele 
costuri și beneficii aferente. Orientările se 
publică pe pagina de internet a 
Autorității.

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

Autoritățile competente fac toate eforturile 
necesare pentru a respecta aceste orientări 
și recomandări.
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Atunci când autoritatea competentă nu 
aplică respectivele orientări sau 
recomandări, aceasta trebuie să informeze
Autoritatea cu privire la motivele sale.

Atunci când o autoritate competentă nu 
aplică respectivele orientări sau 
recomandări, aceasta informează
Autoritatea cu privire la motivele sale.
Autoritatea publică aceste motive, 
notificând din timp autoritatea 
competentă cu privire la intenția sa.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea consecventă a normelor 
comunitare

Neaplicarea dreptului Uniunii 

(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 legislația menționată la articolul 1 
alineatul (2), mai ales prin faptul că nu a 
reușit să se asigure 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.

(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 Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie inițiativă și după ce a 
informat autoritatea competentă vizată, 
Autoritatea poate cerceta presupusa
neaplicare a dreptului Uniunii.

Fără a aduce atingere competențelor 
stabilite la articolul 20, autoritatea 
competentă trebuie să pună la dispoziția 
Autorității, fără întârziere, toate 
informațiile pe care Autoritatea le 
consideră necesare pentru ancheta sa.

Fără a aduce atingere competențelor 
stabilite la articolul 20, autoritatea 
competentă pune la dispoziția Autorității, 
fără întârziere, toate informațiile pe care 
Autoritatea le consideră necesare pentru 
ancheta sa.

(3) Cel târziu în termen de două luni de la 
demararea anchetei, Autoritatea poate 
adresa autorității competente în cauză o 
recomandare precizând măsurile necesare 
în vederea respectării dreptului comunitar.

(3) Cel târziu în termen de două luni de la 
demararea anchetei, Autoritatea poate 
adresa autorității competente în cauză o 
recomandare precizând măsurile necesare 
în vederea respectării dreptului Uniunii.
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În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea recomandării, autoritatea 
competentă trebuie să informeze
Autoritatea cu privire la măsurile pe care 
le-a întreprins sau pe care are intenția să le 
întreprindă pentru a garanta respectarea 
dreptului comunitar.

În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea recomandării, autoritatea 
competentă informează Autoritatea cu 
privire la măsurile pe care le-a întreprins 
sau pe care are intenția să le întreprindă 
pentru a garanta respectarea dreptului
Uniunii.

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

(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorității, 
autoritatea competentă nu s-a conformat
dreptului Uniunii, 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 Uniunii.

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

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

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

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

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

Autoritatea și autoritățile competente
transmit Comisiei toate informațiile 
necesare.

(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 Comisiei.

(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 

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia menționată 
la alineatul (4) din prezentul articol în 
termenul menționat la același alineat și 
când este necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piața internă sau în vederea 
garantării bunei funcționări și a integrității 
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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, 
inclusiv încetarea oricărei activități.

sistemului financiar în activitățile 
transfrontaliere, 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
Uniunii, inclusiv încetarea oricărei 
activități. Înainte de adoptarea unei 
decizii individuale, Autoritatea 
informează Comisia în această privință.
Comisia se asigură că este respectat 
dreptul destinatarilor deciziei de a se 
exprima.
Autoritatea și autoritățile competente 
transmit Comisiei toate informațiile 
necesare.
În termen de două săptămâni de la 
primirea proiectelor de decizie ale 
Autorității, Comisia decide cu privire la 
aprobarea proiectelor de decizie. Comisia 
nu poate prelungi această perioadă. 
Comisia poate aproba proiectele de decizie 
doar parțial sau cu amendamente atunci 
când acest lucru este impus de interesele 
Uniunii.
Atunci când Comisia nu aprobă proiectul 
de decizie sau îl aprobă doar parțial sau 
cu amendamente, aceasta informează 
imediat Autoritatea printr-un aviz oficial.
În termen de o săptămână de la primirea 
avizului oficial în cauză, Autoritatea își 
revizuiește și adaptează decizia la avizul 
oficial al Comisiei și o transmite imediat 
acesteia.
În termen de o săptămână de la primirea 
deciziei modificate a Autorității, Comisia 
decide cu privire la aprobarea sau 
respingerea acesteia.
Dacă decizia modificată este respinsă de 
Comisie, se consideră că decizia nu a fost 
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adoptată.
Decizia autorității trebuie să fie conformă 
cu decizia adoptată de Comisie în temeiul 
alineatului (4).

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

(7) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (6) prevalează asupra oricărei 
decizii adoptate anterior de autoritățile 
competente cu privire la aceeași 
chestiune.
Orice măsură luată de autoritățile 
competente în legătură cu faptele care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (4) 
sau (6) trebuie să fie compatibilă cu 
respectivele decizii.

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

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Soluționarea dezacordurilor dintre 
autoritățile competente

Soluționarea dezacordurilor dintre 
autoritățile competente în contexte 

transfrontaliere

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

acestora de a ajunge la un acord, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatul (2).

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a-și putea îndeplini rolul de 
facilitare și coordonare, Autoritatea este 
informată pe deplin cu privire la toate 
evoluțiile relevante referitoare la situația 
menționată la alineatul (1) și este invitată 
să participe, în calitate de observator, la 
toate reuniunile autorităților naționale de 
supraveghere competente.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Deciziile adoptate în temeiul 
alineatului (3) prevalează asupra oricărei 
decizii adoptate anterior de autoritățile 
competente cu privire la aceeași 
chestiune. Orice măsură luată de 
autoritățile competente în legătură cu 
chestiunile care fac obiectul unei decizii 
în temeiul alineatului (3) respectă 
prezenta decizie.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4
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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
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, 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, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 9 
alineatul (6), 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.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) fără a aduce atingere articolului 11,
îndeplinirea rolului de mediator la cererea 
autorităților competente sau din proprie 
inițiativă;

(3) fără a aduce atingere articolului 11,
medierea neobligatorie la cererea 
autorităților competente;

Amendamentul 24

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 

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

internaționale și cu administrațiile din țări 
terțe. Aceste acorduri nu creează obligații 
juridice pentru Uniune și statele sale 
membre.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea Autorității, autoritățile 
competente și alte autorități publice ale 
statelor membre vor pune la dispoziția 
Autorității toate informațiile necesare 
pentru îndeplinirea mandatului conferit 
acesteia prin prezentul regulament.

(1) La cererea Autorității, autoritățile 
competente și alte autorități publice ale 
statelor membre pun la dispoziția 
Autorității toate informațiile necesare 
pentru îndeplinirea mandatului conferit 
acesteia prin prezentul regulament, 
respectând pe deplin dispozițiile în vigoare 
în materie de confidențialitate și protecția 
datelor prevăzute în legislația relevantă a 
Uniunii.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea poate de asemenea solicita ca 
informațiile să-i fie transmise la intervale 
regulate.

Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca 
informațiile să-i fie transmise la intervale 
regulate. Toate aceste solicitări utilizează, 
dacă este cazul, un format de raportare 
comun.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul Înființarea unui grup al părților interesate 
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valorilor mobiliare și piețelor din domeniul valorilor mobiliare și piețelor

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul consultării părților 
interesate în domenii care sunt relevante 
pentru sarcinile Autorității, se înființează 
un Grup al părților interesate din domeniul 
valorilor mobiliare și piețelor.

(1) Autoritatea înființează un Grup al 
părților interesate din domeniul valorilor 
mobiliare și piețelor în scopul consultării 
părților interesate în domeniile care sunt 
relevante pentru sarcinile Autorității.

Amendamentul 29

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

În luarea deciziei sale, consiliul de 
supraveghere asigură un echilibru 
geografic adecvat și o reprezentare 
corespunzătoare a părților interesate la 
nivelul Comunității.

Amendamentul 30

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 în mod direct responsabilitățile 
fiscale ale statelor membre.

Amendamentul 31
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 11 
îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta 
poate notifica Autorității și Comisiei, în 
termen de o lună de la transmiterea 
deciziei Autorității către autoritatea 
competentă, faptul că decizia nu va fi 
implementată de autoritatea competentă.

(2) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 11 
îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta 
poate informa Autoritatea, Consiliul și 
Comisia în termen de trei zile lucrătoare
de la transmiterea deciziei Autorității către 
autoritatea competentă.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de o lună de la notificarea 
efectuată de statul membru, Autoritatea
trebuie să informeze statele membre dacă 
își menține, modifică sau revocă decizia.

În termen de o săptămână de la notificarea 
efectuată de statul membru, Autoritatea
informează statele membre dacă își 
menține, modifică sau revocă decizia. În 
cazul în care decizia este menținută sau 
modificată, Autoritatea precizează că 
responsabilitățile fiscale nu sunt afectate.

Amendamentul 33

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, după cum se prevede la articolul 
238 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în termen de o lună,
cu privire la menținerea sau revocarea 
deciziei Autorității.
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