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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru afaceri juridice susține, în general, propunerea Comisiei de stabilire a unei noi 
organizări în domeniul supravegherii financiare în vederea asigurării unei supravegheri și a 
unei reglementări mai eficiente și a identificării mai exacte a riscurilor din sistemul financiar. 
Așa cum o arată crizele financiare, realizarea unei reforme a piețelor financiare din UE și a 
instituțiilor acesteia este necesară în vederea creșterii concurenței, prin încurajarea unor 
condiții echitabile de concurență, precum și a garantării coerenței mecanismelor și 
reglementării. 

I. Articolul 7 – Standarde tehnice

La articolul 7 alineatul (1) primul paragraf din propunerea de regulament se face referire la 
directivele în care este stabilit cadrul legal în care Autoritatea poate elabora standarde tehnice 
(a se vedea articolul 1 alineatul (2) din proiectul de regulament). Directivele respective 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60 CE și 94/19/CE conțin dispoziții privind 
comitologia1. Trecerea de la Tratatul CE la Tratatul (de la Lisabona) privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) implică modificări ale regimului comitologiei, adică, mai exact, 
eliminarea acestuia. 

În ceea ce privește standardele tehnice, comisia a adoptat abordarea care constă în efectuarea 
alinierii necesare la dispozițiile articolului 290 din TFUE în special în cadrul propunerii de tip 
omnibus [2009/0161(COD)], în timp ce articolul 7 din regulamentele privind AES se 
concentrează doar pe procedura stabilită între Comisie și Autoritate.

II. Articolele 9, 10 și 11

1. Atribuirea competențelor

Proiectul de regulament atribuie competențe specifice noii Autorități. În tratat nu se permite în 
mod explicit acest tip de atribuire (conform articolului 5 din TUE). Jurisprudența CEJ a 
recunoscut însă posibilitatea ca instituțiile Uniunii să delege competențe unor organisme 
executive sau de reglementare independente, în măsura în care delegarea privește doar 
competențe de executare clar definite și, în special, deoarece organismului delegat nu îi este 
acordată nicio competență legată de formularea de opțiuni politice. De asemenea, deoarece 
Uniunea poate să exercite doar competențele conferite ei prin tratat, în conformitate cu 
procedurile stabilite în tratat, instituțiile nu pot delega mai multe competențe decât cele care 
le-au fost conferite prin tratat (a se vedea CEJ, cauza Meroni, 9/56,  Rec., 1958, p.133 și 157).

2. Măsurile directe luate de Autoritate

Dacă, pe de-o parte, Autoritatea poate să delege un număr limitat de competențe specifice, pe 
de altă parte, Comisia este cea care trebuie să asigure respectarea dreptului comunitar (prin 

                                               
1 A se vedea articolul 151 din Directiva 2006/48/CE, articolul 42 din Directiva 2006/49/CE, articolul 21 din 
Directiva 2002/87/CE, articolul 41 din Directiva 2005/60 CE și articolul 7a din Directiva 94/19/CE.
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proceduri privind încălcarea obligațiilor – articolul 258 din TFUE). Cu toate acestea, articolul
9 alineatul (6), articolul 10 alineatul (3) și articolul 11 alineatul (4) din propunerea de 
regulament conferă Autorității, „fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul 
articolului 226 din tratat” CE (noul articol 258 din TFUE), competența de a adopta o decizie 
individuală obligatorie adresată unui participant la piață, această decizie prevalând asupra 
deciziilor adoptate anterior de autoritatea națională competentă. Acesta este un mecanism 
special, care întinde sistemul de competențe între instituțiile europene, motiv pentru care, în 
opinia raportorului, este nevoie de o justificare specială. În timp ce articolul 10 reflectă 
dorința politică de a reacționa rapid și eficient în momente de criză pentru a garanta 
funcționarea și integritatea pieții financiare și a sistemului financiar, articolele 9 și 11 se 
aplică în situații normale, de zi cu zi.

Pe baza unui compromis susținut la nivel larg, comisia a adoptat amendamente cu privire la 
competențele Autorităților de a adopta decizii individuale adresate participanților la piață în 
ceea ce privește 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.     

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comunitatea a atins limitele acțiunilor 
care pot fi întreprinse pe baza statutului 
actual al comitetelor autorităților europene 
de supraveghere, care rămân organisme 
consultative pentru Comisie. Comunitatea
nu poate rămâne în situația actuală, 
caracterizată de absența unui mecanism 
care să garanteze că autoritățile naționale 
de supraveghere iau cele mai bune decizii 
posibile în materie de supraveghere în 
cazul instituțiilor transfrontaliere, de o 
colaborare și de schimburi de informații 
insuficiente între autoritățile naționale de 
supraveghere, de acorduri complicate 
încheiate de autoritățile naționale pentru a 

(6) Uniunea a atins limitele acțiunilor care 
pot fi întreprinse pe baza statutului actual 
al comitetelor autorităților europene de 
supraveghere. Uniunea nu poate rămâne în 
situația actuală, caracterizată de absența 
unui mecanism care să garanteze că 
autoritățile naționale de supraveghere iau 
cele mai bune decizii posibile în materie de 
supraveghere în cazul instituțiilor 
transfrontaliere, de o colaborare și de 
schimburi de informații insuficiente între 
autoritățile naționale de supraveghere, de 
acorduri complicate încheiate de 
autoritățile naționale pentru a desfășura 
acțiuni comune în vederea respectării 
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desfășura acțiuni comune în vederea 
respectării multitudinii de cerințe în 
materie de reglementare și supraveghere, 
precum și de faptul că soluțiile naționale 
sunt de cele mai multe ori singura opțiune 
fezabilă pentru a rezolva probleme la scară 
europeană și că există interpretări diferite 
ale aceluiași text juridic. Sistemul european 
de supraveghere ar trebui să fie conceput în 
așa fel încât să corecteze aceste deficiențe 
și să ofere un sistem conform cu obiectivul 
unei piețe financiare comunitare pentru 
servicii financiare care să fie stabilă și 
unică și care să conecteze autoritățile 
naționale de supraveghere în cadrul unei 
rețele comunitare puternice.

multitudinii de cerințe în materie de 
reglementare și supraveghere, precum și de 
faptul că soluțiile naționale sunt de cele 
mai multe ori singura opțiune fezabilă 
pentru a rezolva probleme la scară 
europeană și că există interpretări diferite 
ale aceluiași text juridic. Sistemul european 
de supraveghere ar trebui să fie conceput în 
așa fel încât să corecteze aceste deficiențe 
și să ofere un sistem conform cu obiectivul 
unei piețe financiare în Uniune pentru 
servicii financiare care să fie stabilă și 
unică și care să conecteze autoritățile 
naționale de supraveghere în cadrul unei 
rețele puternice în Uniune.

Amendamentul 2

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 deponenților, 
investitorilor și consumatorilor din întreaga 
Europă. Ar fi 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 

(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 deponenților, 
investitorilor și consumatorilor din întreaga 
Europă. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, 
în calitate de organism cu înaltă 
specializare, să aibă sarcina de a elabora, în 
domeniile definite de dreptul Uniunii, 
proiecte de standarde tehnice care nu 
presupun alegeri de politică. Comisia ar 
trebui să aprobe respectivele proiecte de 
standarde tehnice în conformitate cu
dreptul Uniunii pentru ca acestea să 
producă efecte juridice obligatorii. În 
temeiul articolului 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul să 
adopte standardele tehnice prin 
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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.

intermediul actelor delegate. Delegarea ar 
trebui să se realizeze în actul legislativ de 
bază și ar trebui să poată fi revocată de 
Parlamentul European sau Consiliu. 
Perioada de delegare ar trebui să fie 
extinsă la solicitarea Comisiei, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun. 
Standardele ar trebui să fie adoptate de 
Comisie prin intermediul regulamentelor 
sau deciziilor ca acte delegate, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Ar trebui să se introducă cuvântul 
„delegat” în titlul acestor acte. 
Standardele adoptate în temeiul 
procedurii prevăzute la articolul 7 din 
prezentul regulament ar trebui să intre în 
vigoare numai în cazul în care 
Parlamentul European sau Consiliul nu 
au exprimat nicio obiecție în termen de 
trei luni.

Amendamentul 3

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. 
Elaborarea de proiecte de standarde de 
către Autoritate garantează faptul că 
acestea vor beneficia pe deplin de 
competența specializată a autorităților 

eliminat
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naționale de supraveghere.

Amendamentul 4

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 care au un impact 
asupra pieței interne. 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 Uniunii este direct aplicabilă 
instituțiilor financiare în temeiul 
regulamentelor UE în vigoare sau viitoare.

Amendamentul 5

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 instituțiilor 
financiare vulnerabile. Măsurile luate de 
Autoritate în situații de urgență sau de 
dezacorduri, care afectează stabilitatea unei 
instituții 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 

(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 
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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.

ca decizia Autorității să fie reanalizată.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 41 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin 
autonomă și independentă, trebuie să i se 
acorde acesteia un buget autonom cu 
venituri provenind în special din
contribuții obligatorii din partea 
autorităților naționale de supraveghere și 
din bugetul general al Uniunii Europene.
În ceea ce privește contribuția 
comunitară, trebuie să se aplice procedura 
bugetară comunitară. Auditarea conturilor
trebuie efectuată de Curtea de Conturi.

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin 
autonomă și independentă, ar trebui să i se 
acorde acesteia un buget autonom cu 
venituri provenind din bugetul general al 
Uniunii Europene. Ar trebui să se aplice 
procedura bugetară a Uniunii. Auditarea 
conturilor ar trebui efectuată de Curtea de 
Conturi.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde tehnice Standarde tehnice – acte delegate

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 
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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 9

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

Amendamentul 10

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 

(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 



PE438.267v02-00 10/15 AD\813232RO.doc

RO

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

sistemului financiar de pe piața internă, 
Autoritatea poate, în cazul în care cerințele 
aplicabile în respectivul caz prevăzute de 
legislația menționată la articolul 1 alineatul
(2) se aplică direct instituțiilor financiare, 
adopta o decizie individuală adresată unei 
instituții financiare prin care să-i impună 
acesteia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
dreptului Uniunii, 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 
adoptată.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 o 
instituție financiară  respectă cerințele care 
îi sunt direct aplicabile în temeiul 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), Autoritatea poate adopta o 
decizie individuală, 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 
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oricărei activități.

Amendamentul 13

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 14

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 în mod direct responsabilitățile 
fiscale, acesta poate informa Autoritatea, 
Comisia și Consiliul în termen de trei zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei 
Autorității către autoritatea competentă.

Amendamentul 15

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 

În notificarea sa, statul membru justifică și 
demonstrează în mod clar din ce cauză și 
în ce fel decizia respectivă afectează în 
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afectează responsabilitățile sale fiscale. mod direct responsabilitățile sale fiscale.

Amendamentul 16

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.

Amendamentul 17

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.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 10 
alineatul (2) îi afectează responsabilitățile 
fiscale, acesta poate informa Autoritatea, 
Comisia și Consiliul, în termen de trei zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei 

(3) Atunci când un stat membru consideră 
că o decizie luată în temeiul articolului 10 
alineatul (2) îi afectează în mod direct
responsabilitățile fiscale, acesta poate 
informa Autoritatea, Comisia și Consiliul, 
în termen de trei zile lucrătoare de la 
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Autorității către autoritatea competentă, cu 
privire la faptul că decizia nu va fi 
implementată de autoritatea competentă.

transmiterea deciziei Autorității către 
autoritatea competentă, cu privire la faptul 
că decizia nu va fi implementată de 
autoritatea competentă.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – 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 justifică și 
demonstrează în mod clar din ce cauză și 
în ce fel decizia respectivă afectează în 
mod direct responsabilitățile sale fiscale.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea 
autorităților publice naționale competente 
în domeniul supravegherii instituțiilor 
financiare;

eliminat
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