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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Comisia Europeană a propus crearea unei noi arhitecturi a regulamentului financiar UE, în 
vederea ameliorării calității și coerenței supervizării, a creșterii eficacității legiferării și 
aplicării și a unei mai bune identificări a riscurilor cu care s-ar putea confrunta sistemul 
financiar. Se propune înființarea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), 
compus dintr-o rețea de supraveghetori financiar naționali care să colaboreze cu trei Autorități 
europene de supraveghere (AES): Autoritatea bancară europeană (ABE),  Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO)  și Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe (AEVMP). Se va înființa, de asemenea, un Consiliu european pentru 
riscuri sistemice (CERS), care să monitorizeze și să evalueze amenințările la adresa stabilității 
financiare. 

Raportorul susține, în general, obiectivele Comisiei subliniate mai sus și structura propusă. El
consideră că este important să se respecte principiul subsidiarității, iar statele membre și 
organismele naționale de supraveghere financiară să-și păstreze competențele acolo unde este 
cazul. În plus, în opinia sa, AES și CERS trebuie să aibă un rol independent, care să le 
permită realizarea unor evaluări obiective în sferele lor de competență.

Principalele probleme

Raportorul consideră că propunerile actuale prezintă o serie de probleme în ceea ce privește: 
sfera competențelor de reglementare a AES și ale Comisiei; delegarea competențelor de luare 
a deciziilor cu caracter obligatoriu ale AES; rolul AES în medierea eventualelor dezacorduri 
între organismele naționale de supraveghere financiară; și faptul că Parlamentului European 
nu i se acordă nici un rol de supervizare. 

Întrucât directiva în cauză se referă la alte 11 directive, dintre care unele nu au fost adoptate și 
pot fi modificate substanțial, raportorul subliniază că ar fi fost de dorit să beneficieze de o 
perioadă de revizuire într-o etapă ulterioară a procesului legislativ. Ar fi preferat, de 
asemenea, să se acorde mai mult timp pentru o analiză juridică aprofundată. Raportorul speră 
ca avizul Comisiei pentru afaceri juridice să fie integrat în mod constructiv în lucrările 
comisiei coordonatoare.

Standarde tehnice

Conform propunerilor, AES vor avea competența de a elabora proiecte de standarde tehnice 
(competență conferită în virtutea articolului 290 sau 291 din TFUE). Deși în considerent se 
afirmă că „standardele tehnice nu trebuie să implice alegeri de natură politică”, domeniul de 
aplicare a actualelor dispoziții este extins dincolo de limitele necesarului, afirmându-se în 
expunerea de motive că flexibilitatea este unul dintre principiile fundamentale. Raportorul 
este de acord că este necesar un anumit grad de flexibilitate pentru ca AES să funcționeze 
efectiv în ceea ce privește elaborarea unor standarde tehnice, însă consideră că sunt necesare 
amendamente pentru cazurile particulare în care elaborarea unor standarde tehnice ar implica 
alegeri de natură politică.
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Responsabilitatea

O altă problemă este că, în unele cazuri în care se propun standarde tehnice, Comisia are 
posibilitatea de a le modifica fără a fi supervizată de Parlamentul European, Consiliu sau AES 
în cauză. De aceea, raportorul ar sprijini o abordare care să permită Parlamentului European și 
Consiliului să revizuiască standardele tehnice propuse în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE ca acte delegate.

Soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile naționale de supraveghere

În directivele individuale privind AES, se propun mecanisme prin care o AES poate decide 
dacă o autoritate națională de supraveghere nu a respectat una dintre recomandările sale și 
prin care se pot soluționa litigiile dintre o AES și autoritățile naționale de supraveghere. 
Raportorul își pune problema dacă această delegare a puterii discreționare de decizie către 
noile agenții nu contravine jurisprudenței CEJ1, care a stabilit că o agenție a Comunității nu 
poate depăși limitele unor competențe executive clar definite și nu trebuie să exercite o putere 
discreționară. În plus, Curtea a hotărât că o instituție nu poate delega competențe pe care nu le 
posedă. (Curtea, și nu Consiliul, este cea care poate mai degrabă determina dacă un stat 
membru a încălcat dreptul comunitar.) 

Raportorul este preocupat de faptul că aceasta ar putea afecta certitudinea juridică. El propune 
amendamente specifice referitoare la AES, care să surmonteze dificultățile de elaborare. 
Acestea se referă în special la soluționarea dezacordurilor. Raportorul subliniază faptul că o 
AES nu poate înlocui hotărârea discreționară a unei autorități naționale de supraveghere 
financiară. Atunci când o AES ia decizia de a verifica dacă o autoritate respectă dreptul 
comunitar, autoritatea națională de supraveghere trebuie să ia o decizie conformă cu decizia 
AES.

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul1

Propunere de directivă – act de modificare
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 

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos 
la lumină deficiențe majore ale 
supravegherii în sectorul financiar, atât în 

                                               
1 Meroni / Înalta Autoritate C-9/56 și10/56, Culegerea 1957/1958. 133
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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 și oferă servicii financiare 
atât firmelor, cât și consumatorilor. Criza 
a adus în prim plan deficiențe la nivelul 
cooperării, coordonării, aplicării 
consecvente a legislației comunitare și al 
încrederii între autoritățile naționale de 
supraveghere.

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 
Uniunii și al încrederii între autoritățile 
naționale de supraveghere.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru ca Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari să funcționeze 
eficient, sunt necesare modificări ale 
legislației comunitare în domeniile de 
activitate ale celor trei Autorități. Aceste 
modificări se referă la definirea sferei 
anumitor competențe ale Autorităților 
europene de supraveghere, la integrarea 
anumitor competențe în procesele 
existente prevăzute în legislația 
comunitară relevantă și la garantarea unei 
funcționări armonioase și eficiente în 
contextul Sistemului european al 
supraveghetorilor financiari.

(6) Pentru ca Sistemul european al 
supraveghetorilor financiari să funcționeze 
eficient, sunt necesare modificări ale 
legislației Uniunii în domeniile de 
activitate ale celor trei Autorități. Aceste 
modificări se referă la definirea sferei 
anumitor competențe ale Autorităților 
europene de supraveghere, la integrarea 
anumitor competențe prevăzute în 
legislația Uniunii și la garantarea unei 
funcționări armonioase și eficiente în 
contextul Sistemului european al 
supraveghetorilor financiari.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Înființarea celor trei Autorități europene (7) Înființarea celor trei Autorități europene 
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de supraveghere (AES) trebuie să fie 
însoțită de elaborarea unui set unic de 
norme armonizate pentru a garanta 
aplicarea uniformă și pentru a contribui 
astfel la funcționarea mai eficientă a pieței 
interne. Regulamentele de înființare a 
SESF prevăd că Autoritățile europene de 
supraveghere pot elabora proiecte de 
standarde tehnice în domeniile specifice 
prevăzute în legislația relevantă, care să fie 
înaintate Comisiei spre adoptare sub formă 
de regulamente sau decizii. Legislația 
relevantă trebuie să definească domeniile 
în care Autoritățile europene de 
supraveghere sunt abilitate să elaboreze
proiecte de standarde tehnice.

de supraveghere (AES) trebuie să fie 
însoțită de elaborarea unui set unic de 
norme armonizate pentru a garanta 
aplicarea uniformă și pentru a contribui 
astfel la funcționarea mai eficientă a pieței 
interne. Regulamentele de înființare a 
SESF prevăd că AES pot elabora proiecte 
de standarde tehnice în domeniile specifice 
prevăzute în legislația relevantă, fără a 
include decizii de natură politică, care să 
fie înaintate Comisiei spre adoptare sub 
formă de acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.
Legislația relevantă ar trebui să definească 
domeniile în care Comisia este abilitată să 
adopte standarde tehnice prin intermediul 
actelor delegate.

Justificare

Este necesar să se precizeze clar că, din punct de vedere juridic, proiectele de standarde 
tehnice nu trebuie să includă deciziile de politică, așa cum se prevede în directivele de 
înființare a ABE, AEAPO și AEVMP.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Identificarea domeniilor adecvate 
pentru elaborarea de standarde tehnice 
trebuie să realizeze un echilibru 
corespunzător în crearea unui set unic de 
norme armonizate, fără complicarea inutilă 
a legislației. Trebuie alese numai acele 
domenii în care existența unor norme 
tehnice consecvente va contribui 
semnificativ la stabilitatea financiară, la 
protecția deponenților, a asiguraților și a 
investitorilor, la eficiența și integritatea 
pieței și la prevenirea denaturării 
concurenței și a riscurilor de arbitraj de 
reglementare.

(8) Identificarea domeniilor adecvate 
pentru elaborarea de standarde tehnice 
trebuie să realizeze un echilibru 
corespunzător în crearea unui set unic de 
norme armonizate, fără complicarea inutilă 
a legislației. Trebuie alese numai acele 
domenii în care existența unor norme 
tehnice consecvente va contribui 
semnificativ la stabilitatea financiară, la 
protecția deponenților, a asiguraților și a 
investitorilor, la eficiența și integritatea 
pieței și la prevenirea denaturării 
concurenței și a riscurilor de arbitraj de 
reglementare, lăsând, în același timp, 
luarea deciziilor de natură politică, în 
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conformitate cu procedurile uzuale, în 
seama Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Justificare

Standardele tehnice nu trebuie să implice alegeri de natură politică. Raportorul subliniază 
faptul că deciziile de politică trebuie să aibă în vedere aspectul legislativ.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aspectele care fac obiectul standardelor 
tehnice trebuie să fie de natură pur tehnică, 
iar elaborarea acestora necesită 
competențele unor experți în domeniul 
supravegherii. Standardele tehnice trebuie
să determine condițiile de aplicare a 
normelor incluse în instrumentele de bază 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu și, dacă este cazul, în măsurile de 
aplicare ale Comisiei, fără a modifica 
prevederile neesențiale din actele 
respective, între altele prin eliminarea 
unora dintre aceste elemente sau prin 
suplimentarea actului adăugând noi 
elemente neesențiale. Prin urmare, 
standardele tehnice nu trebuie să implice 
alegeri de natură politică. În cazul în care 
standardele tehnice sunt menite să 
stabilească condițiile de aplicare a unei 
măsuri de punere în aplicare a Comisiei, 
acestea trebuie elaborate numai după 
adoptarea măsurii de punere în aplicare a 
Comisiei. În anumite cazuri în care 
Comisia este abilitată în prezent să adopte 
măsuri de punere în aplicare în 
conformitate cu procedurile de 
comitologie în temeiul Deciziei 
1999/468/CE a Consiliului din 
28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competențelor de 
executare conferite Comisiei, iar 

(9) Aspectele care fac obiectul standardelor 
tehnice trebuie să fie de natură pur tehnică, 
iar elaborarea acestora necesită 
competențele unor experți în domeniul 
supravegherii. Standardele tehnice cu 
aplicare generală trebuie să se limiteze la 
completarea sau modificarea anumitor 
elemente neesențiale ale actului legislativ 
de bază. Prin urmare, standardele tehnice 
nu trebuie să implice alegeri de natură 
politică. În conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia ar trebui să aibă 
competența de a adopta aceste standarde 
tehnice prin intermediul actelor delegate.
Comisia ar trebui să fie în măsură să 
utilizeze cunoștințele de specialitate ale 
AES, așa cum se prevede în 
regulamentele de instituire a SESF. Prin 
urmare, din motive de consecvență, este 
oportun să se introducă procedura de 
adoptare a standardelor tehnice prevăzută 
la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 
.../...[ABE], Regulamentul (CE) nr. 
.../...[AEVMP] și Regulamentul (CE) nr. 
.../...[AEAPO].
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conținutul respectivelor măsuri de punere 
în aplicare este limitat la stabilirea 
condițiilor de aplicare a normelor incluse 
în instrumentele de bază, care nu necesită 
suplimentare, este necesar, în scopul 
asigurării consecvenței, să se introducă 
procedura de adoptare a unor standarde 
tehnice prevăzută la articolul 7 din 
Regulamentul (CE) nr. …/…[ABE], 
Regulamentul (CE) nr. …/… [AEVMP] și 
Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO].

Justificare

În cazul în care legislația este în curs de revizuire, trebuie utilizate procedurile colegislative 
adecvate pentru a asigura certitudinea absolută asupra a ceea ce ar trebui să constituie 
conținutul proiectelor de standarde tehnice, astfel încât să se poată efectua adaptările 
necesare prin proceduri potrivite.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să identifice situațiile în care e 
posibil să fie nevoie să fie soluționată o 
chestiune procedurală sau importantă, 
legată de respectarea legislației europene, 
iar autoritățile de supraveghere pot să nu 
fie în măsură să soluționeze chestiunea 
singure. Într-o asemenea situație, una 
dintre autoritățile de supraveghere 
implicate ar trebui să fie în măsură să 
semnaleze chestiunea Autorității 
europene de supraveghere competente.
AES ar trebui să acționeze în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
prezenta directivă. Ea ar trebui să poată 
solicita autorității competente interesate 
să ia măsuri specifice sau să se abțină de 
la a lua măsuri pentru a soluționa 
chestiunea și pentru a asigura respectarea 
legislației europene, cu efecte obligatorii 
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asupra autorităților competente 
interesate.
În cazurile în care legislația europeană 
relevantă conferă statelor membre 
libertate de acțiune, deciziile luate de AES 
nu ar trebui să înlocuiască exercitarea 
libertății de acțiune a autorităților de 
supraveghere naționale, în conformitate 
cu legislația Uniunii Europene.

Justificare

Pentru a se asigura respectarea jurisprudenței CJE (C -9/56 și 10/56, Meroni v High 
Authority, [1958] Culegere, 133 și 157), este important ca deciziile luate de ESA să nu 
înlocuiască exercitarea legitimă a hotărârii de către supervizorii naționali. În conformitate 
cu hotărârea în cauza Meroni, o instituție nu poate delega competențe pe care nu le deține.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Directiva 2006/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 14 iunie 2006 
privind inițierea și exercitarea activității 
instituțiilor de credit prevede medierea sau 
luarea în comuna deciziilor în ceea ce 
privește stabilirea sucursalelor 
semnificative în scopul apartenenței la 
colegiul de supraveghere, al validării 
modelelor și al evaluării riscurilor de grup.
În toate aceste domenii, este necesar ca o 
modificare să specifice în mod clar faptul 
că, în cazul unui dezacord pe durata 
prevăzută, Autoritatea bancară europeană 
poate soluționa dezacordul recurgând la 
procedura descrisă în Regulamentul …/… 
[ABE]. Această abordare clarifică faptul că
dezacordurile pot fi soluționate, iar 
cooperarea consolidată, înainte de luarea 
sau emiterea unei decizii finale la adresa 
unei instituții.

(13) Directiva 2006/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 14 iunie 2006 
privind inițierea și exercitarea activității 
instituțiilor de credit prevede medierea sau 
luarea în comuna deciziilor în ceea ce 
privește stabilirea sucursalelor 
semnificative în scopul apartenenței la 
colegiul de supraveghere, al validării 
modelelor și al evaluării riscurilor de grup.
În toate aceste domenii, este necesar ca o 
modificare să specifice în mod clar faptul 
că, în cazul unui dezacord pe durata 
prevăzută, Autoritatea bancară europeană 
poate soluționa dezacordul recurgând la 
procedura descrisă în Regulamentul …/… 
[ABE]. Această abordare clarifică faptul 
că, deși Autoritatea bancară europeană 
nu poate înlocui deciziile discreționare ale 
autorităților naționale de supraveghere,
dezacordurile pot fi soluționate, iar 
cooperarea consolidată, înainte de luarea 
sau emiterea unei decizii finale la adresa 
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unei instituții.

Justificare

În chestiunile în care există dezacorduri între autoritățile naționale de supraveghere, 
atribuțiile AES de a contribui la obținerea unui acord nu trebuie extinse până la a substitui 
hotărârile discreționare ale autorităților naționale de supraveghere, pentru a asigura 
respectarea jurisprudenței CEJ.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Alinierea procedurilor de 
comitologie la dispozițiile articolelor 290 
(acte delegate) și 291 (acte de 
implementare) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
ar trebui să aibă loc în mod treptat.
Prezenta directivă ar trebui să adapteze 
dispozițiile pertinente din directivele 
modificate la care se face referire în 
considerentul 20 la articolele 290 și 291 
din TFUE numai în măsura în care 
aceasta privește noile AES și numai în 
măsura în care acestea au legătură cu 
standardele tehnice. Această aliniere, 
precum și alinierea în continuare a altor 
dispoziții de comitologie conținute în 
directivele modificate, nu ar trebui să se 
limiteze la măsurile luate anterior în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control, ci ar trebui să fie 
valabilă pentru toate măsurile adecvate cu 
un domeniu de aplicare general, 
independent de procedura decizională sau 
procedura de comitologie aplicabilă 
acestora înainte de intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona; În scopul 
asigurării coerenței, alinierea în 
continuare a altor proceduri de 
comitologie conținute în directivele 
modificate, la care se face referire în 
considerentul 20 cu articolele 290 și 291 
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din TFUE, ar trebui să se facă în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive.

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Transmiterea sau schimbul de 
informații confidențiale dintre autoritățile 
competente și Autoritatea pentru valori 
mobiliare și piețe sau Comitetul european 
pentru riscuri sistemice ar trebui să fie 
acoperite de obligația de păstrare a 
secretului profesional la care sunt supuși 
angajații sau foștii angajați ai 
autorităților competente care primesc 
informațiile.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În acele domenii în care Autoritățile 
au obligația de a elabora proiecte de 
standarde tehnice, respectivele proiecte de 
standarde tehnice trebuie înaintate 
Comisiei în termen de trei ani de la 
crearea Autorităților.

eliminat

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3
Directiva 2002/87/CE
Capitolul III – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

COMPETENȚE CONFERITE ȘI 
PROCEDURI DE COMITOLOGIE

COMPETENȚE DELEGATE

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2002/87/CE
Articolul 21a – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde tehnice Standarde tehnice – acte delegate
1. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentei directive, Autoritățile 
europene de supraveghere, în 
conformitate cu articolul 42 din
Regulamentul (CE) nr. …/…[ABE], 
Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO] și 
Regulamentul (CE) nr. …/… [AEVMP] 
pot elabora proiecte de standarde tehnice 
referitoare la:

1. În conformitate cu articolul 290 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice privind 
articolul 6 alineatul (2) pentru a clarifica 
metodele de calcul enumerate în partea a 
II-a a anexei I, însă fără a aduce atingere 
dispozițiilor articolului 6 alineatul (4).
Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

(a) articolul 2 alineatul (11) pentru a 
stabili condițiile de aplicare a 
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articolului 17 din Directiva 78/660/CEE a 
Consiliului în contextul prezentei 
directive;
(b) articolul 2 alineatul (17) pentru a 
stabili condițiile de aplicare referitoare la 
procedurile de stabilire a „autorităților 
competente relevante”;
(c) articolul 3 alineatul (5) pentru a stabili 
condițiile de aplicare a parametrilor 
alternativi pentru identificarea unui 
conglomerat financiar;
(d) articolul 6 alineatul (2) pentru a stabili 
condițiile de aplicare a metodelor de 
calcul enumerate în anexa I partea II, 
fără însă a aduce atingere articolului 6 
alineatul (4);
(e) articolul 7 alineatul (2) pentru a stabili 
modalitățile de a include elementele din 
sfera definiției «concentrării riscurilor» 
în domeniul controlului prudențial 
menționat la al doilea paragraf;
(f) articolul 8 alineatul (2) pentru a stabili 
modalitățile de a include elementele din 
sfera definiției „tranzacțiilor în interiorul 
grupului” în domeniul controlului 
prudențial menționat la al treilea 
paragraf;
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
(CE) nr. …/…[ABE], Regulamentul (CE) 
nr. …/… [AEAPO] și Regulamentul (CE) 
nr. …/… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 
…/…[ABE], Regulamentul (CE) nr. …/… 
[AEAPO] și Regulamentul (CE) nr. …/… 
[AEVMP].

Justificare

Din moment ce Directiva 78/660/CEE a Consiliului este în curs de revizuire, raportorul 
consideră că standardele tehnice nu trebuie elaborate înaintea finalizării complete a 
revizuirii.

Legislația existentă prevede deja o modalitate de definire a „autorităților competente 
relevante”, fără referire la măsurile de executare sau la necesitatea unei definiții ulterioare;
de aceea, aceasta ar trebui modificată în urma revizuirii complete a directivei și a unui studiu 
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de impact.

Determinarea condițiilor de aplicare a acestor parametri ar reprezenta o decizie de natură 
politică și ar trebui să fie în afara sferei standardelor tehnice.

Exprimarea este confuză; „a stabili condițiile de aplicare” trebuie înlocuit cu „a clarifica”.
Raportorul consideră că această formulare este mult mai precisă și evită crearea impresiei 
greșite că nivelul 3 ar completa nivelul 1 sau 2.

Delimitarea sferei conceptului de „concentrare a riscurilor” nu presupune un calcul strict 
tehnic și, foarte probabil, necesită într-o măsură oarecare decizii politice; prin urmare, nu 
este un conținut adecvat pentru un standard tehnic.

Aria definiției „tranzacțiilor în interiorul grupului” este deja inclusă în directiva inițială, iar 
modificarea acestei definiții ar presupune, cel mai probabil, decizii de natură politică. Dacă 
se consideră necesar, această modificare ar trebui efectuată printr-o revizuire adecvată a
directivei.

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2003/6/CE
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
alineatelor (2) și (4), Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare referitoare la procedurile în cazul 
cererilor de schimb de informații și de 
inspecții transfrontaliere.

5. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la procedurile în cazul cererilor 
de schimb de informații și de inspecții 
transfrontaliere.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
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Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../…[AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – punctul 1 – litera b
Directiva 2003/41/CE
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentei directive, Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale, înființată prin 
Regulamentul (CE) nr. .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
referitoare la informațiile furnizate 
autorităților competente. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

2. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la informațiile furnizate 
autorităților competente.

Delegarea de competențe are o durată de
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
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Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEAPO].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEAPO].

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Directiva 2003/41/CE
Articolul 20 – alineatul 11 – paragrafele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentei directive, Autoritatea 
europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale elaborează proiecte de
standarde tehnice enumerând pentru fiecare 
stat membru prevederi de natură 
prudențială relevante în domeniul 
sistemelor de pensii ocupaționale care nu 
sunt acoperite de trimiterea la legislația 
națională din domeniul muncii și protecției 
sociale de la alineatul (1). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

11. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
enumerând pentru fiecare stat membru 
prevederi de natură prudențială relevante în 
domeniul sistemelor de pensii ocupaționale 
care nu sunt acoperite de trimiterea la 
legislația națională din domeniul muncii și 
protecției sociale de la alineatul (1).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
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Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../….../… [AEAPO].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEAPO].

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul 1
Directiva 2003/71/CE
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 8 se adaugă următorul 
alineat (5):

„5. În vederea garantării aplicării 
uniforme a alineatului (2) și pentru a ține 
seama de evoluțiile tehnice de pe piețele 
financiare, Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe, înființată prin 
Regulamentul .../... al Parlamentului 
European și al Consiliului, elaborează 
proiecte de standarde tehnice pentru 
stabilirea condițiilor de aplicare a 
măsurilor de punere în aplicare adoptate 
de Comisie în conformitate cu alineatul 
(4). Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2014.

eliminat

The Commission may adopt the draft 
technical standards referred to in the first 
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subparagraph in accordance with the 
procedure laid down in Article 7 of 
Regulation .../.... [ESMA]."

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul 4
Directiva 2003/71/CE
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol și pentru a ține
seama de evoluțiile tehnice de pe piețele 
financiare, Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe elaborează 
proiecte de standarde tehnice pentru 
stabilirea condițiilor de aplicare a obligației 
de a furniza un supliment la prospect în 
cazul apariției unui nou factor semnificativ, 
a unei erori substanțiale sau a unei 
inexactități privind informațiile cuprinse în 
prospect. Autoritatea înaintează proiectele 
de standarde tehnice Comisiei până la 
data de 1 ianuarie 2014.

3. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice 
de pe piețele financiare, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisiei 
i se acordă competența de a adopta, prin 
intermediul actelor delegate, standarde 
tehnice pentru stabilirea condițiilor de 
aplicare a obligației de a furniza un 
supliment la prospect în cazul apariției 
unui nou factor semnificativ, a unei erori 
substanțiale sau a unei inexactități privind 
informațiile cuprinse în prospect.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
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obiecție în termen de trei luni.
Comisia poate adopta proiectele de
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul 6
Directiva 2003/71/CE
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentei directive și pentru a ține seama 
de evoluțiile tehnice de pe piețele 
financiare, Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe elaborează
proiecte de standarde tehnice pentru 
stabilirea condițiilor de aplicare legate de 
procedurile de notificare a certificatului de 
aprobare, a copiei prospectului, a traducerii 
rezumatului și a oricărui supliment la 
prospect.

4. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice 
de pe piețele financiare, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisiei 
i se acordă competența de a adopta, prin 
intermediul actelor delegate, standarde 
tehnice legate de procedurile de notificare 
a certificatului de aprobare, a copiei 
prospectului, a traducerii rezumatului și a 
oricărui supliment la prospect.
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Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – punctul 8 – litera b
Directiva 2003/71/CE
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării uniforme 
a alineatului (2) și pentru a ține seama de 
evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe poate elabora proiecte 
de standarde tehnice pentru precizarea 
condițiilor de cooperare și schimb de 
informații între autoritățile competente, 
inclusiv elaborarea de formulare sau 

4. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice 
de pe piețele financiare, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisiei 
i se acordă competența de a adopta, prin 
intermediul actelor delegate, standarde 
tehnice pentru precizarea condițiilor de 
cooperare și schimb de informații între 
autoritățile competente, inclusiv elaborarea 
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modele standard pentru astfel de colaborări 
sau schimburi de informații.

de formulare sau modele standard pentru 
astfel de colaborări sau schimburi de 
informații.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 2
Directiva 2004/39/CE
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, a articolului 7, a 
articolului 9 alineatele (2)-(4), a 
articolului 10 alineatele (1) și (2) și a 
articolului 12, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 

4. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la cerințele și procedurile de 
autorizare prevăzute la prezentul articol, la 
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pentru stabilirea condițiilor de aplicare a
cerințelor și procedurilor de autorizare 
prevăzute la prezentul articol, la articolul 7, 
la articolul 9 alineatele (2)-(4), la articolul 
10 alineatele (1) și (2) și la articolul12.

articolul 7, la articolul 9 alineatele (2)-(4), 
la articolul 10 alineatele (1) și (2) și la 
articolul12.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 3
Directiva 2004/39/CE
Articolul 10a – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
pentru stabilirea condițiilor de aplicare
referitoare la lista de informații solicitate 

8. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la lista de informații solicitate 
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pentru evaluarea unei achiziții, așa cum se 
menționează la alineatul (1) și la 
modalitățile de desfășurare a procesului de 
consultare dintre autoritățile competente 
relevante, așa cum se menționează la 
articolul 10 alineatul (4). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

pentru evaluarea unei achiziții, așa cum se 
menționează la alineatul (1) și la 
modalitățile de desfășurare a procesului de 
consultare dintre autoritățile competente 
relevante, așa cum se menționează la 
articolul 10 alineatul (4).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP],

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 4
Directiva 2004/39/CE
Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol și a stabilirii unei 

7. În vederea stabilirii unei proceduri 
uniforme de notificare, în conformitate cu 
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proceduri uniforme de notificare, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe poate elabora proiecte 
de standarde tehnice pentru stabilirea 
condițiilor de aplicare în ceea ce privește
obligația de comunicare a informațiilor în 
conformitate cu alineatele (2) și (4) și 
procesul de transmitere a acestor informații 
în conformitate cu alineatele (3) și (6), 
inclusiv elaborarea de formulare și modele 
standard.

articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisiei 
i se acordă competența de a adopta, prin 
intermediul actelor delegate, standarde 
tehnice referitoare la obligația de 
comunicare a informațiilor în conformitate 
cu alineatele (2) și (4) și procesul de 
transmitere a acestor informații în 
conformitate cu alineatele (3) și (6), 
inclusiv elaborarea de formulare și modele 
standard.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 5
Directiva 2004/39/CE
Articolul 32 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10. În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol și a
stabilirii unei proceduri uniforme de 
notificare, Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe poate elabora 
proiecte de standarde tehnice pentru 
stabilirea condițiilor de aplicare în ceea ce 
privește obligația de comunicare a 
informațiilor în conformitate cu alineatele 
(2) și (4) și procesul de transmitere a 
acestor informații în conformitate cu 
alineatul (3), inclusiv elaborarea de 
formulare și modele standard.

10. În vederea stabilirii unei proceduri 
uniforme de notificare, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisiei 
i se acordă competența de a adopta, prin 
intermediul actelor delegate, standarde 
tehnice referitoare la obligația de 
comunicare a informațiilor în conformitate 
cu alineatele (2) și (4) și procesul de 
transmitere a acestor informații în 
conformitate cu alineatul (3), inclusiv 
elaborarea de formulare și modele 
standard.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].



PE438.379v02-00 26/76 AD\813235RO.doc

RO

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 9
Directiva 2004/39/CE
Articolul 56 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În vederea garantării aplicării uniforme 
a alineatelor (1) și (2), Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru stabilirea condițiilor de 
aplicare în ceea ce privește obligația 
autorităților competente de a coopera în 
conformitate cu alineatul (1) și conținutul 
acordurilor de cooperare în conformitate cu 
alineatul (2), inclusiv elaborarea de 
formulare și modele standard.

6. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la obligația autorităților 
competente de a coopera în conformitate 
cu alineatul (1) și conținutul acordurilor de 
cooperare în conformitate cu alineatul (2), 
inclusiv elaborarea de formulare și modele 
standard.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 10 – litera b
Directiva 2004/39/CE
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În vederea garantării aplicării uniforme 
a alineatului (1), Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru stabilirea condițiilor de aplicare a 
obligației autorităților competente de a 
coopera în cadrul activităților de 
supraveghere, de verificare la fața locului 
și al investigațiilor.

2. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la obligația autorităților 
competente de a coopera în cadrul 
activităților de supraveghere, de verificare 
la fața locului și al investigațiilor.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 11 – litera a
Directiva 2004/39/CE
Articolul 58 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării uniforme 
a alineatelor (1) și (2), Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a obligației de a face schimb de 
informații, inclusiv elaborarea de formulare 
și modele standard.

4. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la obligația de a face schimb de 
informații, inclusiv elaborarea de formulare 
și modele standard.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – punctul 12
Directiva 2004/39/CE
Articolul 60 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a obligației de a consulta alte 
autorități competente înainte de acordarea 
unei autorizații, inclusiv elaborarea de 
formulare și modele standard.

4. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la obligația de a consulta alte 
autorități competente înainte de acordarea 
unei autorizații, inclusiv elaborarea de 
formulare și modele standard.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul 1 – litera b
Directiva 2004/109/CE
Articolul 12 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol, alineatul 
(1), și pentru a ține seama de evoluțiile 
tehnice de pe piețele financiare, 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe, înființată prin 
Regulamentul .../... al Parlamentului 
European și al Consiliului, elaborează 
proiecte de standarde tehnice pentru 
întocmirea unui formular standard 
armonizat care să fie utilizat la notificarea 
emitentului cu privire la informațiile 
solicitate în temeiul prezentului articol, 
alineatul (1), sau la depunerea informațiilor 
în temeiul articolului 19 alineatul (3).

9. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice 
de pe piețele financiare, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisiei 
i se acordă competența de a adopta, prin 
intermediul actelor delegate, standarde 
tehnice pentru întocmirea unui formular 
standard armonizat care să fie utilizat la 
notificarea emitentului cu privire la 
informațiile solicitate în temeiul 
prezentului articol, alineatul (1), sau la 
depunerea informațiilor în temeiul 
articolului 19 alineatul (3).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Autoritatea înaintează Comisiei proiectele 
de standarde tehnice menționate la primul 
paragraf până la data de 1 ianuarie 2014.
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
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paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

[AEVMP].

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul 2 – litera b
Directiva 2004/109/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În vederea garantării aplicării 
uniforme a alineatului (1) și pentru a ține 
seama de evoluțiile tehnice de pe piețele 
financiare, Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe elaborează 
proiecte de standarde tehnice pentru 
întocmirea unui formular standard 
armonizat care să fie utilizat la notificarea 
emitentului cu privire la informațiile 
solicitate în temeiul alineatului (1) sau la 
depunerea informațiilor în temeiul 
articolului 19 alineatul (3).

3. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice 
de pe piețele financiare, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisiei 
i se acordă competența de a adopta, prin 
intermediul actelor delegate, standarde 
tehnice pentru întocmirea unui formular 
standard armonizat referitor la notificarea 
emitentului cu privire la informațiile 
solicitate în temeiul alineatului (1) sau la 
depunerea informațiilor în temeiul 
articolului 19 alineatul (3).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Autoritatea înaintează Comisiei proiectele Comisia poate adopta standardele tehnice 



PE438.379v02-00 32/76 AD\813235RO.doc

RO

de standarde tehnice menționate la primul 
paragraf până la data de 1 ianuarie 2014.
Comisia poate adopta proiectele de
standarde tehnice în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 7 din 
Regulamentul .../… [AEVMP]..

menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 1
Directiva 2005/60/CE
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol și pentru a 
ține seama de evoluțiile tehnice din 
domeniul luptei împotriva spălării banilor 
și finanțării terorismului, Autoritatea 
bancară europeană, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
și Autoritatea europeană pentru asigurări 
și pensii ocupaționale pot elabora proiecte 
de standarde tehnice în conformitate cu 
articolul 42 din Regulamentul .../... , 
Regulamentul .../... și Regulamentul .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
pentru a stabili tipul de măsuri 
suplimentare menționate la articolul 31 
alineatul (3) și acțiunile minime care 
trebuie întreprinse de instituțiile de credit și 
de instituțiile financiare în cazul în care 
legislația țării terțe nu permite aplicarea 
măsurilor necesare în temeiul primului 
paragraf de la alineatul (1).

4. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice 
din domeniul luptei împotriva spălării 
banilor și finanțării terorismului, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
Comisiei i se acordă competența de a 
adopta, prin intermediul actelor delegate,
standarde tehnice în conformitate cu 
articolul 42 din Regulamentul .../... , 
Regulamentul .../... și Regulamentul .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
pentru a stabili tipul de măsuri 
suplimentare menționate la articolul 31 
alineatul (3) și acțiunile minime care 
trebuie întreprinse de instituțiile de credit și 
de instituțiile financiare în cazul în care 
legislația țării terțe nu permite aplicarea 
măsurilor necesare în temeiul primului 
paragraf de la alineatul (1).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
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înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE], …/…, Regulamentul …/… 
[AEVMP] și …/…, Regulamentul 
…/….[AEAPO].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE], 
…/…, Regulamentul …/… [AEVMP] și 
…/…, Regulamentul …/….[AEAPO].

Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 2
Directiva 2005/60/CE
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol și pentru a 
ține seama de evoluțiile tehnice din 
domeniul luptei împotriva spălării banilor 
și finanțării terorismului, Autoritatea 
bancară europeană, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
și Autoritatea europeană pentru asigurări 
și pensii ocupaționale pot elabora proiecte 
de standarde tehnice în conformitate cu 
articolul 42 din Regulamentul .../..., 
Regulamentul .../... și Regulamentul .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
pentru a stabili condițiile de aplicare 
referitoare la conținutul minim al 
comunicării menționate la alineatul (2).

4. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice 
din domeniul luptei împotriva spălării 
banilor și finanțării terorismului, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
Comisiei i se acordă competența de a 
adopta, prin intermediul actelor delegate,
standarde tehnice în conformitate cu 
articolul 42 din Regulamentul .../..., 
Regulamentul .../... și Regulamentul .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
referitoare la conținutul minim al 
comunicării menționate la alineatul (2).

Delegarea de competențe are o durată de 
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cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE], …/…, Regulamentul …/… 
[AEVMP] și …/…, Regulamentul 
…/….[AEAPO].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE], 
…/…, Regulamentul …/… [AEVMP] și 
…/…, Regulamentul …/….[AEAPO].

Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Articolul 6 – alineatul 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană înființată prin Regulamentul 
…/… al Parlamentului European și al 
Consiliului poate elabora proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a cerințelor și 
procedurilor de autorizare prevăzute la 
articolele 7, 8, 10, 11 și 12, cu excepția 
condițiilor stabilite la articolul 11 alineatul 

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la cerințele și procedurile de 
autorizare prevăzute la articolele 7, 8, 10, 
11 și 12, cu excepția condițiilor stabilite la 
articolul 11 alineatul (1) a doua teză.
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(1) a doua teză.
Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al doilea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 3
Directiva 2006/48/CE
Articolul 19 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de
standarde tehnice referitoare la lista de 
informații solicitate pentru evaluarea unei 
achiziții, așa cum se menționează la 
alineatul (1), și privind procesul de 
consultare dintre autoritățile competente 

9. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la lista de informații solicitate 
pentru evaluarea unei achiziții, așa cum se 
menționează la alineatul (1) și la 
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relevante, așa cum se menționează la 
articolul 19b alineatul (1). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

modalitățile de desfășurare a procesului de 
consultare dintre autoritățile competente 
relevante, așa cum se menționează la 
articolul 1 alineatul (4).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 4
Directiva 2006/48/CE
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În vederea garantării aplicării 
uniforme a articolului 25 și a prezentului 
articol și pentru a institui o procedură 
uniformă de notificare prin mijloace 
electronice, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de
standarde tehnice pentru stabilirea 

5. Pentru a institui o procedură uniformă 
de notificare prin mijloace electronice, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
Comisiei i se acordă competența de a 
adopta, prin intermediul actelor delegate,
standarde tehnice referitoare la 
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condițiilor de aplicare a informațiilor
menționate la articolul 25 și la prezentul 
articol și a procesului de transmitere a 
acestor informații. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

informațiile menționate la articolul 25 și la 
prezentul articol și a procesului de 
transmitere a acestor informații.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 5
Directiva 2006/48/CE
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol și pentru a 
institui o procedură uniformă de notificare 

4. Pentru a institui o procedură uniformă 
de notificare prin mijloace electronice, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
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prin mijloace electronice, Autoritatea 
bancară europeană elaborează proiecte de
standarde tehnice pentru stabilirea 
condițiilor de aplicare a informațiilor
menționate la prezentul articol și a 
procesului de transmitere a acestor 
informații. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

privind funcționarea Uniunii Europene, 
Comisiei i se acordă competența de a 
adopta, prin intermediul actelor delegate,
standarde tehnice referitoare la 
informațiile menționate la prezentul articol 
și la procesul de transmitere a acestor 
informații.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 7
Directiva 2006/48/CE
Articolul 42 – alineatul 2 și 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de
standarde tehnice pentru stabilirea
procedurilor, metodelor și condițiilor de 
aplicare a cerințelor privind schimbul de 
informații pentru informațiile susceptibile 
de a facilita monitorizarea instituțiilor de 
credit. Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2014.

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la procedurile, metodele și 
condițiile schimbului de informații pentru 
informațiile susceptibile de a facilita 
monitorizarea instituțiilor de credit.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al doilea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 8
Directiva 2006/48/CE
Articolul 42a – alineatul 1 – paragraful 4a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, la finalul perioadei de două luni, o 
autoritate competentă a înaintat problema 
Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea 
consolidată așteaptă ca Autoritatea bancară 
europeană să adopte o decizie în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) 
din regulamentul menționat și acționează
în conformitate cu respectiva decizie.
Perioada de două luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de două luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

Dacă, la finalul perioadei inițiale de două 
luni, oricare dintre autoritățile competente
în cauză a înaintat problema Autorității 
bancare europene în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul …/… 
[ABE], autoritățile competente din statul 
membru gazdă amână decizia lor și
așteaptă ca Autoritatea bancară europeană 
să adopte o decizie în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul 
menționat și iau propria lor decizie în 
conformitate cu decizia Autorității.
Perioada de două luni se consideră 
perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei inițiale de două luni sau după ce 
s-a ajuns la o decizie comună. Deciziile 
luate de Autoritatea bancară europeană 
nu înlocuiesc exercitarea legală a 
competenței de analiză de către 
autoritățile competente din cadrul statului 
membru gazdă în conformitate cu 
prezenta directivă.

Justificare

Pentru a se asigura respectarea jurisprudenței CJE (C -9/56 și 10/56, Meroni v High 
Authority, [1958] Culegere, 133 și 157), este important ca deciziile luate de ESA să nu 
înlocuiască exercitarea legitimă a hotărârii de către supervizorii naționali. În conformitate 
cu hotărârea în cauza Meroni, o instituție nu poate delega competențe pe care nu le deține.

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 13 – litera b
Directiva 2006/48/CE
Articolul 63a – alineatul 6 – paragrafele 1 și 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, alineatul (1), și
convergenței practicilor de supraveghere, 
Autoritatea bancară europeană 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a 
prevederilor care reglementează 
instrumentele menționate la prezentul 
articol, alineatul (1).

6. În vederea garantării convergenței 
practicilor de supraveghere, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
Comisiei i se acordă competența de a 
adopta, prin intermediul actelor delegate,
standarde tehnice referitoare la prevederile 
care reglementează instrumentele 
menționate la prezentul articol, alineatul 
(1).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 14
Directiva 2006/48/CE
Articolul 74 – alineatul 2 – paragrafele 2 și 3



PE438.379v02-00 42/76 AD\813235RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru comunicarea acestor calcule de 
către instituțiile de credit, autoritățile 
competente aplică de la 31 decembrie 2012 
formate, frecvențe, limbi și date de 
raportare uniforme. În vederea garantării 
aplicării uniforme a directivei, Autoritatea 
bancară europeană elaborează proiecte de
standarde tehnice pentru a introduce în 
cadrul Comunității formate, frecvențe, 
limbi și date de raportare uniforme înainte 
de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare 
sunt proporționale cu natura, amploarea și 
complexitatea activităților instituțiilor de 
credit.

Pentru comunicarea acestor calcule de 
către instituțiile de credit, autoritățile 
competente aplică de la 31 decembrie 2012 
formate, frecvențe, limbi și date de 
raportare uniforme. În conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisiei 
i se acordă competența de a adopta, prin 
intermediul actelor delegate, standarde 
tehnice pentru a introduce în cadrul 
Uniunii Europene formate, frecvențe, 
limbi și date de raportare uniforme înainte 
de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare 
sunt proporționale cu natura, amploarea și 
complexitatea activităților instituțiilor de 
credit.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al doilea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].
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Amendamentul 40

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 15
Directiva 2006/48/CE
Articolul 81 – alineatul 2 – paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană, după consultarea Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe, 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
metodologiei de evaluare referitoare la 
evaluările de credit. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la metodologia de evaluare 
referitoare la evaluările de credit.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la al doilea 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al doilea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].
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Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 16
Directiva 2006/48/CE
Articolul 84 – alineatul 2 – paragrafele 3 și 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului alineat, Autoritatea bancară 
europeană poate elabora proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili
modalitatea practică și procedurală de 
aplicare a condițiilor în care autoritățile 
competente permit instituțiilor de credit să 
utilizeze abordarea bazată pe rating intern 
(RI).

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la modalitatea practică și 
procedurală de aplicare a condițiilor în care 
autoritățile competente permit instituțiilor 
de credit să utilizeze abordarea bazată pe 
rating intern (RI).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la al treilea 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 42
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 17
Directiva 2006/48/CE
Articolul 97 – alineatul 2 – paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană, după consultarea Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe, 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare a
metodologiei de evaluare referitoare la
evaluările de credit. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, după consultarea Autorității 
bancare europene și a Autorității europene 
pentru valori mobiliare și piețe, Comisiei i 
se acordă, competența de a adopta, prin 
intermediul actelor delegate, standarde 
tehnice referitoare la metodologia de 
evaluare pentru evaluările de credit.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la al doilea 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al doilea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 43
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 18
Directiva 2006/48/CE
Articolul 105 – alineatul 1 – paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană poate elabora proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili
modalitatea practică și procedurală de 
aplicare a condițiilor în care autoritățile 
competente permit instituțiilor de credit să 
utilizeze abordările avansate de evaluare.

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice
referitoare la modalitatea practică și 
procedurală de aplicare a condițiilor în care 
autoritățile competente permit instituțiilor 
de credit să utilizeze abordarea bazată pe
abordările avansate de evaluare.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la al doilea 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al doilea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 44
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 19
Directiva 2006/48/CE
Articolul 106 – alineatul 2 – paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului alineat, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a excepțiilor de la 
literele (c) și (d). Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la excepțiile de la literele (c) și 
(d).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la al doilea 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al doilea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 45

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 20
Directiva 2006/48/CE
Articolul 110 – alineatul 2



PE438.379v02-00 48/76 AD\813235RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre adoptă dispoziții care 
prevăd că raportarea are loc cel puțin de 
două ori pe an. Autoritățile competente 
aplică de la 31 decembrie 2012 formate, 
frecvențe, limbi și date de raportare 
uniforme. În vederea garantării aplicării 
uniforme a directivei, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de
standarde tehnice pentru a introduce în 
cadrul Comunității formate, frecvențe, 
limbi și date de raportare uniforme înainte 
de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare 
sunt proporționale cu natura, amploarea și 
complexitatea activităților instituțiilor de 
credit.

2. Statele membre adoptă dispoziții care 
prevăd că raportarea trebuie să aibă loc cel 
puțin de două ori pe an. Autoritățile 
competente aplică de la 31 decembrie 2012 
formate, frecvențe, limbi și date de 
raportare uniforme. În conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisiei 
i se acordă competența de a adopta, prin 
intermediul actelor delegate, standarde 
tehnice pentru a introduce în cadrul 
Uniunii Europene formate, frecvențe, 
limbi și date de raportare uniforme înainte 
de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare 
sunt proporționale cu natura, amploarea și 
complexitatea activităților instituțiilor de 
credit.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 46



AD\813235RO.doc 49/76 PE438.379v02-00

RO

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 21
Directiva 2006/48/CE
Articolul 122a – alineatul (10) – paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare a prezentului articol, 
inclusiv măsurile luate în caz de încălcare a 
obligațiilor referitoare la diligența necesară 
și la gestionarea riscurilor. Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la măsurile luate în caz de 
încălcare a obligațiilor referitoare la 
diligența necesară și la gestionarea 
riscurilor.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la al doilea 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al doilea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 47
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 22
Directiva 2006/48/CE
Articolul 124 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili condițiile 
de aplicare a prezentului articol și a 
procedurii comune de evaluare a 
riscurilor. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

6. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice pentru a 
stabili o procedură comună de evaluare a 
riscurilor.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 48

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 23
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, la finalul perioadei de șase luni, o 
autoritate competentă a înaintat problema 
Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată 
așteaptă ca Autoritatea bancară europeană 
să adopte o decizie în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul 
menționat și acționează în conformitate cu 
respectiva decizie. Perioada de șase luni se 
consideră perioada de conciliere în sensul 
regulamentului menționat. Autoritatea 
bancară europeană adoptă decizia în 
termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de șase luni sau după ce s-a ajuns 
la o decizie comună.

Dacă, la finalul perioadei de șase luni, 
oricare dintre autoritățile competente în 
cauză a înaintat problema Autorității 
bancare europene în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul …/… 
[ABE], autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată își amână 
decizia și așteaptă ca Autoritatea bancară 
europeană să adopte o decizie cu privire la 
decizia sa în conformitate cu articolul 11 
alineatul (3) din regulamentul menționat și 
ia propria sa decizie în conformitate cu 
decizia Autorității bancare europene.
Perioada de șase luni se consideră perioada 
de conciliere în sensul regulamentului 
menționat. Autoritatea bancară europeană 
adoptă decizia în termen de o lună.
Problema nu se înaintează Autorității după 
expirarea perioadei de șase luni sau după 
ce s-a ajuns la o decizie comună. Deciziile 
luate de Autoritatea bancară europeană 
nu înlocuiesc exercitarea legală a 
competenței de analiză de către 
autoritățile competente din cadrul 
autorității responsabile de supravegherea 
consolidată, în conformitate cu prezenta 
directivă.

Justificare

Pentru a se asigura respectarea jurisprudenței CJE (C -9/56 și 10/56, Meroni v High 
Authority, [1958] Culegere, 133 și 157), este important ca deciziile luate de ESA să nu 
înlocuiască exercitarea legitimă a hotărârii de către supervizorii naționali. În conformitate 
cu hotărârea în cauza Meroni, o instituție nu poate delega competențe pe care nu le deține.

Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 24 – litera b
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În lipsa unei decizii comune din partea 
autorităților competente în termen de patru 
luni, o decizie cu privire la aplicarea 
articolelor 123 și 124, precum și a 
articolului 136 alineatul (2) este luată, pe 
bază consolidată, de către autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată 
după luarea în calcul, în mod 
corespunzător, a evaluărilor de risc pentru 
filiale efectuate de autoritățile competente 
relevante. Dacă, la finalul perioadei de 
patru luni, o autoritate competentă a 
înaintat problema Autorității bancare
europene în conformitate cu articolul 11 
din Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată 
așteaptă ca Autoritatea bancară europeană 
să adopte o decizie în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul 
menționat și acționează în conformitate cu 
respectiva decizie. Perioada de patru luni 
se consideră perioada de conciliere în 
sensul regulamentului menționat.
Autoritatea bancară europeană adoptă 
decizia în termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de patru luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună.

În lipsa unei decizii comune din partea 
autorităților competente în termen de patru 
luni, o decizie cu privire la aplicarea 
articolelor 123 și 124, precum și a 
articolului 136 alineatul (2) este luată, pe 
bază consolidată, de către autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată 
după luarea în calcul, în mod 
corespunzător, a evaluărilor de risc pentru 
filiale efectuate de autoritățile competente 
relevante. Dacă, la finalul perioadei de 
patru luni, oricare dintre autoritățile 
competente în cauză a înaintat problema 
Autorității bancare europene în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul …/… [ABE], autoritatea 
responsabilă cu supravegherea consolidată 
își amână decizia și așteaptă ca Autoritatea 
bancară europeană să adopte o decizie cu 
privire la decizia sa în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul 
menționat și ia propria sa decizie în 
conformitate cu decizia Autorității 
bancare europene. Perioada de patru luni 
se consideră perioada de conciliere în 
sensul regulamentului menționat.
Autoritatea bancară europeană adoptă 
decizia în termen de o lună. Problema nu se 
înaintează Autorității după expirarea 
perioadei de patru luni sau după ce s-a 
ajuns la o decizie comună. Deciziile luate 
de Autoritatea bancară europeană nu 
înlocuiesc exercitarea legală a 
competenței de analiză de către 
autoritățile competente din cadrul 
autorității responsabile de supravegherea 
consolidată, în conformitate cu prezenta 
directivă.

Justificare

În chestiunile în care există dezacorduri între autoritățile naționale de supraveghere 
financiară, atribuțiile AES de a contribui la încheierea unui acord nu trebuie extinse până la 
a substitui hotărârile discreționare ale autorităților naționale de supraveghere. Dacă AES 
hotărăște că decizia propusă de o autoritate de supraveghere nu este conformă, decizia finală 



AD\813235RO.doc 53/76 PE438.379v02-00

RO

a autorității naționale de supraveghere trebuie luată în conformitate cu decizia AES.

Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 24 – litera e
Directiva 2006/48/CE
Articolul 129 – alineatul 3 – paragrafele 10 și 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de
standarde tehnice pentru a stabili condițiile 
de aplicare a procesului de luare în comun 
a deciziilor, menționat la prezentul alineat, 
în ceea ce privește aplicarea articolelor 
123, 124 și a articolului 132 alineatul (2) și 
în scopul facilitării deciziilor comune.
Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2014.

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice pentru a 
stabili condițiile de aplicare a procesului de 
luare în comun a deciziilor, menționat la 
prezentul alineat, în ceea ce privește 
aplicarea articolelor 123, 124 și a 
articolului 132 alineatul (2) și în scopul 
facilitării deciziilor comune.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la al zecelea 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al zecelea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].
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Amendamentul 51

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 27 – litera a
Directiva 2006/48/CE
Articolul 131a – alineatul 2 – paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol și a articolului 42a 
alineatul (3), Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de
standarde tehnice privind funcționarea 
operațională a colegiilor, inclusiv în relație 
cu articolul 42a alineatul (3). Autoritatea 
înaintează proiectele de standarde tehnice 
Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice privind 
funcționarea operațională a colegiilor în 
relație cu prezentul articol și articolul 42a 
alineatul (3).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la al doilea 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al doilea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 52
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 29
Directiva 2006/48/CE
Articolul 144 – alineatele 3 și 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Autoritatea bancară 
europeană elaborează proiecte de
standarde tehnice pentru a stabili aspectele 
principale pentru care urmează să fie 
prezentate date statistice agregate, precum 
și formatul, structura, conținutul și data de 
publicare anuală a informațiilor prevăzute 
la prezentul articol. Autoritatea înaintează 
proiectele de standarde tehnice Comisiei 
până la data de 1 ianuarie 2014.

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice pentru a 
stabili aspectele principale pentru care 
urmează să fie prezentate date statistice 
agregate, precum și formatul, structura, 
conținutul și data de publicare anuală a 
informațiilor prevăzute la prezentul articol.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la al treilea 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [ABE].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la al treilea paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 53
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 30 – litera b
Directiva 2006/48/CE
Articolul 150 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritatea bancară europeană 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili:

3. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice pentru a 
stabili:

(a) condițiile de aplicare a punctelor 15-17 
din anexa V;

(a) condițiile de aplicare a punctelor 15-17 
din anexa V;

(b) condițiile de aplicare a părții 2 din 
anexa VI în ceea ce privește factorii 
cantitativi menționați la punctul 12, factorii 
calitativi menționați la punctul 13 și 
valoarea reper menționată la punctul 14;

(b) condițiile de aplicare a părții 2 din 
anexa VI în ceea ce privește factorii 
cantitativi menționați la punctul 12, factorii 
calitativi menționați la punctul 13 și 
valoarea reper menționată la punctul 14;

Autoritatea înaintează proiectele de 
standarde tehnice Comisiei până la data 
de 1 ianuarie 2014.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].
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.../… [ABE].

Amendamentul 54

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10
Directiva 2006/49/CE
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În vederea garantării aplicării uniforme 
a alineatului (1), Autoritatea bancară 
europeană înființată prin Regulamentul 
…/… al Parlamentului European și al 
Consiliului poate elabora proiecte de
standarde tehnice, supuse spre aprobare 
Comisiei, pentru a stabili modalitatea 
practică și procedurală de aplicare a 
condițiilor în care autoritățile competente 
permit instituțiilor de credit să utilizeze 
modele interne în scopul calculării 
cerințelor de capital în temeiul prezentei 
directive.

5. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice pentru a 
stabili modalitatea practică și procedurală 
de aplicare a condițiilor în care autoritățile 
competente permit instituțiilor de credit să 
utilizeze modele interne în scopul calculării 
cerințelor de capital în temeiul prezentei 
directive.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
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.../… [ABE]. articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul 55

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 1
Directiva 2009/65/CE
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și 
piețe, înființată prin Regulamentul …/… 
al Parlamentului European și al 
Consiliului, poate elabora proiecte de 
standarde tehnice pentru a stabili 
condițiile de aplicare referitoare la 
informațiile care urmează a fi furnizate 
autorităților competente în cererea de 
autorizare a unui OPCVM.

8. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la informațiile care urmează a fi 
furnizate autorităților competente în 
cererea de autorizare a unui OPCVM.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

The Commission may adopt the draft
technical standards referred to in the first 
subparagraph in accordance with the 
procedure laid down in Article 7 of 

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
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Regulation .../....
Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

[AEVMP].

Amendamentul 56

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 2
Directiva 2009/65/CE
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a cerințelor privind autorizarea 
societății de administrare, cu excepția 
condițiilor prevăzute la prezentul articol 
alineatul (1) litera (b).

6. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice pentru a 
stabili condițiile de aplicare a cerințelor 
privind autorizarea societății de 
administrare, cu excepția condițiilor 
prevăzute la prezentul articol alineatul (1) 
litera (b).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de Comisia poate adopta standardele tehnice 
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standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 57

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 3
Directiva 2009/65/CE
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a măsurilor de punere în aplicare 
adoptate de Comisie privind procedurile, 
mecanismele, cerințele structurale și 
organizatorice menționate la prezentul 
articol alineatul (3).

4. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la procedurile, mecanismele, 
cerințele structurale și organizatorice 
menționate la prezentul articol alineatul 
(3).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

The Commission may adopt the draft
technical standards referred to in the first 
subparagraph in accordance with the 

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
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procedure laid down in Article 7 of 
Regulation .../....Comisia poate adopta 
proiectele de standarde tehnice menționate 
la primul paragraf în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 7 din 
Regulamentul .../… [AEVMP].

articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 58

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 4
Directiva 2009/65/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a măsurilor de punere în aplicare 
adoptate de Comisie privind criteriile, 
principiile și etapele menționate la 
prezentul articol alineatul (1) literele (a), 
(b) și (c).

3. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la criteriile, principiile și 
etapele menționate la prezentul articol 
menționate la prezentul articol alineatul (1)
literele (a), (b) și (c).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

The Commission may adopt the draft
technical standards referred to in the first 

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
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subparagraph in accordance with the 
procedure laid down in Article 7 of 
Regulation .../....Comisia poate adopta 
proiectele de standarde tehnice menționate 
la primul paragraf în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 7 din 
Regulamentul .../… [AEVMP].

conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 59

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 6
Directiva 2009/65/CE
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a condițiilor privind autorizarea
societății de investiții autoadministrate, cu 
excepția condițiilor prevăzute la prezentul 
articol alineatul (1) litera (b).

5. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice pentru a 
stabili condițiile de autorizare a societății 
de investiții autoadministrate, cu excepția 
condițiilor prevăzute la prezentul articol 
alineatul (1) litera (b).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de Comisia poate adopta standardele tehnice 
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standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 60

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 7
Directiva 2009/65/CE
Articolul 43 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a măsurilor de punere în aplicare 
adoptate de Comisie privind conținutul, 
formatul și metoda prin care trebuie 
furnizate informațiile menționate la 
prezentul articol alineatele (1) și (3).

6. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la conținutul, formatul și 
metoda prin care trebuie furnizate 
informațiile menționate la prezentul articol 
alineatele (1) și (3).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor menționate în 
primul paragraf.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
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paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 61

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 8
Directiva 2009/65/CE
Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru stabilirea condițiilor de 
aplicare a dispozițiilor referitoare la 
categoriile de active în care pot investi 
OPCVM-urile în conformitate cu prezentul 
articol.

4. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la categoriile de active în care 
pot investi OPCVM-urile în conformitate 
cu prezentul articol.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 62

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 9
Directiva 2009/65/CE
Articolul 51 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a măsurilor de punere în aplicare 
adoptate de Comisie privind criteriile și 
normele menționate la alineatul (4) literele 
(a), (b) și (c).

5. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la criteriile și normele 
menționate la prezentul articol alineatul 
(4) literele (a), (b) și (c).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 63

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 10
Directiva 2009/65/CE
Articolul 60 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a măsurilor de punere în aplicare 
adoptate de Comisie privind acordul, 
măsurile și procedurile menționate la 
alineatul (6) literele (a), (b) și (c).

7. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la acordul, măsurile și 
procedurile menționate la prezentul articol
alineatul (6) literele (a), (b) și (c).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor menționate în 
primul paragraf.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 64

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 11
Directiva 2009/65/CE
Articolul 61 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a măsurilor de punere în aplicare 
adoptate de Comisie privind acordul și 
tipurile de nereguli menționate la alineatul 
(3) literele (a) și (b).

4. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la acordul și tipurile de nereguli 
menționate la prezentul articol alineatul 
(3) literele (a) și (b).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 65

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 12
Directiva 2009/65/CE
Articolul 64 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a măsurilor de punere în aplicare 
adoptate de Comisie privind informațiile și 
procedurile menționate la alineatul (4) 
literele (a) și (b).

5. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la informațiile și procedurile 
menționate la prezentul articol alineatul 
(4) literele (a) și (b).

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 66

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 13
Directiva 2009/65/CE
Articolul 69 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a dispozițiilor privind conținutul 
prospectului, raportul anual și raportul 
semestrial prevăzute în anexa I, precum și 
formatul acestor documente.

5. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice privind 
conținutul prospectului, raportul anual și 
raportul semestrial prevăzute în anexa I, 
precum și formatul acestor documente.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 67

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 14
Directiva 2009/65/CE
Articolul 78 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice, supuse spre aprobare Comisiei, 
pentru a stabili condițiile de aplicare a 
măsurilor de punere în aplicare adoptate 
de Comisie privind informațiile menționate 
la alineatul (3).

8. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la informațiile menționate la 
alineatul (3) din prezentul articol.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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Amendamentul 68

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 15
Directiva 2009/65/CE
Articolul 84 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare a condițiilor care se aplică în 
cazul suspendării provizorii a 
răscumpărării sau rambursării titlurilor de 
participare ale OPCVM-ului, menționate la 
alineatul (2) litera (a), după ce s-a luat 
decizia de suspendare.

4. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la condițiile care se aplică în 
cazul suspendării provizorii a 
răscumpărării sau rambursării titlurilor de 
participare ale OPCVM-ului, menționate la 
alineatul (2) litera (a) din prezentul articol, 
după ce s-a luat decizia de suspendare.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de Comisia poate adopta standardele tehnice 
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standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 69

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 16
Directiva 2009/65/CE
Articolul 95 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În vederea garantării aplicării uniforme 
a articolului 93, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe poate 
elabora proiecte de standarde tehnice 
pentru a stabili condițiile de aplicare 
referitoare la:

2. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice pentru a 
stabili condițiile de aplicare referitoare la:

(a) forma și conținutul modelului standard 
de scrisoare de notificare care urmează a fi 
utilizat de un OPCVM în scopul notificării 
menționate la articolul (93) alineatul (1), 
inclusiv o indicație privind documentele la 
care se referă traducerile;

(a) forma și conținutul modelului standard 
de scrisoare de notificare care urmează a fi 
utilizat de un OPCVM în scopul notificării 
menționate la articolul (93) alineatul (1), 
inclusiv o indicație privind documentele la 
care se referă traducerile;

(b) forma și conținutul modelului standard 
de atestare care urmează a fi utilizat de 
autoritățile competente ale statului 
membru, menționată la articolul 93 
alineatul (3);

(b) forma și conținutul modelului standard 
de atestare care urmează a fi utilizat de 
autoritățile competente ale statului 
membru, menționată la articolul 93 
alineatul (3);

(c) procedura de schimb de informații și 
utilizarea comunicării pe cale electronică 
între autoritățile competente în scopul 
notificării conform dispozițiilor de la 
articolul 93.

(c) procedura de schimb de informații și 
utilizarea comunicării pe cale electronică 
între autoritățile competente în scopul 
notificării conform dispozițiilor de la 
articolul 93.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
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sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 70

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 17
Directiva 2009/65/CE
Articolul 101 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. În vederea garantării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare referitoare la efectuarea 
verificărilor la fața locului și a 
investigațiilor menționate la alineatele (4) 
și (5).

9. În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la efectuarea verificărilor la fața 
locului și a investigațiilor menționate la 
alineatele (4) și (5) din prezentul articol.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
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precedente, Parlamentul European sau 
Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].

Amendamentul 71

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – punctul 19
Directiva 2009/65/CE
Articolul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a 
dispozițiilor prezentei directive privind 
schimbul de informații, Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
poate elabora proiecte de standarde 
tehnice pentru a stabili condițiile de 
aplicare referitoare la procedurile de 
schimb de informații între autoritățile 
competente, precum și între autoritățile 
competente și Autoritatea europeană pentru 
valori mobiliare și piețe.

În conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisiei i se acordă 
competența de a adopta, prin intermediul 
actelor delegate, standarde tehnice 
referitoare la procedurile de schimb de 
informații între autoritățile competente, 
precum și între autoritățile competente și 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe.

Delegarea de competențe are o durată de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
Directivei 2010/…./UE la …. și se extinde, 
la cererea Comisiei, înaintată cu cel puțin 
trei luni înainte de expirarea delegării, 
pentru perioade de cinci ani, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune acestei extinderi 
înainte de expirarea delegării.
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
precedente, Parlamentul European sau 
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Consiliul pot revoca în orice moment 
delegarea competențelor.
Un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare numai 
în cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de trei luni.

Comisia poate adopta proiectele de 
standarde tehnice menționate la primul 
paragraf în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 din Regulamentul 
.../… [AEVMP].

Comisia poate adopta standardele tehnice 
menționate la primul paragraf în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 din Regulamentul .../…
[AEVMP].
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