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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I. Context

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

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

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

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

Poziția raportoarei

Raportoarea sprijină în mare măsură propunerea Comisiei privind un regulament de stabilire a 
unei noi organizări europene în domeniul supravegherii financiare și scopul acesteia de a 
garanta o supraveghere mai eficientă pentru a identifica mai bine riscurile din sistemul 
financiar. Criza financiară a demonstrat necesitatea unei reforme în acest domeniu, care să 
crească concurența prin încurajarea unui mediu concurențial echitabil și care să garanteze 
coerența mecanismelor și a reglementărilor. 

1. Articolul 7 – Standarde tehnice

Propunerea, care a fost depusă înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, face 
referire la articolul 7 la domeniile cărora li se aplică directivele menționate la articolul 1 
alineatul (2), în care Autoritatea ar putea elabora proiecte de standarde tehnice care, conform 
propunerii, sunt aprobate de Comisie și adoptate de aceasta prin intermediul regulamentelor 
sau deciziilor. Noul sistem al actelor delegate și de punere în aplicare introduse de Tratatul de 
la Lisabona este diferit de „vechea” comitologie, care nu mai are temei juridic în tratate. Ar 
trebui clarificat, prin urmare, faptul că Comisia acționează printr-un act delegat, în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE, iar Parlamentul este implicat în procedură în 

                                               
1  Acestea sunt Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru asigurări ș i  pensii 
ocupaționale (AEAPO) și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).
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conformitate cu articolul 290 din TFUE. Trebuie, de asemenea, clarificat faptul că Comisia nu 
are nicio obligație în temeiul proiectelor de standarde tehnice formulate de Autoritate.

2. Articolul 9 - Aplicarea consecventă a normelor comunitare
    Articolul 10 - Măsuri în situații de urgență și 
    Articolul 11 - Soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile naționale de supraveghere

a) Atribuirea competențelor

Proiectul de regulament atribuie competențe specifice noii Autorități. În conformitate cu 
jurisprudența CEJ, instituțiile Uniunii Europene dispun de posibilități limitate de a delega 
atribuții unor organisme executive sau de reglementare independente, în măsura în care 
delegarea privește doar competențe de executare clar definite și, în special, deoarece 
organismului delegat nu îi este acordată nicio competență legată de formularea de opțiuni 
politice. De asemenea, deoarece Uniunea poate să exercite doar competențele conferite ei prin 
tratat, în conformitate cu procedurile stabilite în tratat, instituțiile nu pot delega mai multe 
competențe decât cele care le-au fost conferite prin tratat (a se vedea CEJ, cauza Meroni, 9/56 
și10/57 Culegere, 1958, p.133 și 157).

b) Măsurile directe luate de Autoritate

Articolul 9 alineatul (6), articolul 10 alineatul (3) și articolul 11 alineatul (4) din propunerea 
de regulament conferă, „fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 
226” CE (noul articol 258 din TFUE), „în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz 
prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct instituțiilor 
financiare”, competența de a lua decizii individuale adresate în mod direct instituțiilor 
financiare din statele membre și care sunt obligatorii pentru acestea. Raportoarea a propus 
limitarea acestei posibilități a Autorității de a lua o decizie obligatorie în privința unui 
participant la piață la situațiile extraordinare de criză prevăzute la articolul 10. În timp ce 
articolul 10 reflectă dorința politică de a reacționa rapid și eficient în momente de criză pentru 
a garanta funcționarea și integritatea pieții financiare și a sistemului financiar, articolele 9 și 
11 se aplică în situații normale, de zi cu zi. 

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

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre au o responsabilitate 
centrală în procesul de menținere a 
stabilității financiare în cadrul gestionării
crizelor, în special în ceea ce privește 
stabilizarea și redresarea instituțiilor 

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

vulnerabile. Măsurile luate de Autoritate în 
situații de urgență sau de dezacorduri, care 
afectează stabilitatea unei instituții 
financiare nu ar trebui să afecteze 
responsabilitățile fiscale ale statelor 
membre. Ar trebui înființat un mecanism 
prin care statele membre să poată solicita 
ca decizia Autorității să fie reanalizată.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să ia decizii individuale adresate 
instituțiilor financiare în cazurile specifice 
menționate la articolul 9 alineatul (6), la 
articolul 10 alineatul (3) și la articolul 11 
alineatul (4);

(e) să ia decizii individuale adresate 
instituțiilor financiare în cazurile specifice 
menționate la articolul 9 alineatul (6), la 
articolul 10 alineatul (3) și la articolul 11 
alineatul (4) în cazurile care vizează 
legislația Uniunii direct aplicabilă;

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde tehnice Standarde tehnice – acte delegate
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În scopul stabilirii de practici consecvente, 
eficiente și efective în materie de 
supraveghere în cadrul SESF și al 
garantării aplicării comune, uniforme și 
coerente a legislației comunitare, 
Autoritatea emite orientări și recomandări 
adresate autorităților naționale de 
supraveghere sau instituțiilor financiare. 
Autoritatea desfășoară consultări publice 
deschise cu privire la orientări și 
recomandări și analizează eventualele 
costuri și beneficii aferente. Orientările se 
publică pe pagina de internet a 
Autorității.

Autoritățile naționale de supraveghere
trebuie să facă toate eforturile necesare 
pentru a respecta aceste orientări și 
recomandări.

Autoritățile competente fac toate eforturile 
necesare pentru a respecta aceste orientări 
și recomandări.

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

Atunci când o autoritate competentă nu 
aplică respectivele orientări sau 
recomandări, aceasta informează 
Autoritatea cu privire la motivele sale. 
Autoritatea publică aceste motive, 
notificând din timp autoritatea 
competentă cu privire la intenția sa.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea consecventă a normelor 
comunitare

Neaplicarea dreptului Uniunii 

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

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

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

(2) La cererea uneia sau mai multor 
autorități competente, a Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie inițiativă și după ce a 
informat autoritatea competentă vizată, 
Autoritatea poate cerceta presupusa 
neaplicare a dreptului Uniunii.

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

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

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

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

În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea recomandării, autoritatea 
națională de supraveghere trebuie să 
informeze Autoritatea cu privire la 
măsurile pe care le-a întreprins sau pe care 
are intenția să le întreprindă pentru a 
garanta respectarea dreptului comunitar.

În termen de zece zile lucrătoare de la 
primirea recomandării, autoritatea 
competentă informează Autoritatea cu 
privire la măsurile pe care le-a întreprins 
sau pe care are intenția să le întreprindă 
pentru a garanta respectarea dreptului 
Uniunii.
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(4) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea recomandării Autorității, 
autoritatea națională de supraveghere nu 
s-a conformat legislației comunitare, 
Comisia, după ce a fost informată de 
Autoritate sau din proprie inițiativă, poate 
lua o decizie prin care să îi ceară autorității 
naționale de supraveghere să ia măsurile 
necesare pentru a respecta dreptul 
comunitar.

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

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

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

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

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

Autoritatea și autoritățile naționale de 
supraveghere trebuie să-i transmită 
Comisiei toate informațiile necesare.

Autoritatea și autoritățile competente
transmit Comisiei toate informațiile 
necesare.

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

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

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

(6) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 
competentă nu respectă decizia menționată 
la alineatul (4) din prezentul articol în 
termenul menționat la același alineat și 
când este necesară remedierea promptă a 
nerespectării de către autoritatea 
competentă în vederea menținerii sau 
restabilirii condițiilor neutre de concurență 
de pe piața internă sau în vederea 
garantării bunei funcționări și a integrității 
sistemului financiar în activitățile 
transfrontaliere, Autoritatea poate, în 
cazul în care cerințele aplicabile în 
respectivul caz prevăzute de legislația 
menționată la articolul 1 alineatul (2) se 
aplică direct participanților la piețele 
financiare, adopta o decizie individuală 
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necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul dreptului comunitar, 
inclusiv încetarea oricărei activități.

adresată unui participant la piețele 
financiare prin care să-i impună acestuia să 
ia măsurile necesare pentru a se conforma 
obligațiilor sale în temeiul dreptului 
Uniunii, inclusiv încetarea oricărei 
activități. Înainte de adoptarea unei 
decizii individuale, Autoritatea 
informează Comisia în această privință.
Comisia se asigură că dreptul 
destinatarilor deciziei de a se exprima este 
respectat.
Autoritatea și autoritățile competente 
transmit Comisiei toate informațiile 
necesare.
În termen de două săptămâni de la 
primirea proiectelor de decizie ale 
Autorității, Comisia decide cu privire la 
aprobarea proiectelor de decizie. Comisia 
nu poate prelungi această perioadă.
Comisia poate aproba proiectele de decizie 
doar parțial sau cu amendamente atunci 
când acest lucru este impus de interesele 
Uniunii.
Atunci când Comisia nu aprobă proiectul 
de decizie sau îl aprobă doar parțial sau 
cu amendamente, aceasta informează 
imediat Autoritatea printr-un aviz oficial.
În termen de o săptămână de la primirea 
avizului oficial în cauză, Autoritatea își 
revizuiește și adaptează decizia la avizul 
oficial al Comisiei și o transmite imediat 
acesteia.
În termen de o săptămână de la primirea 
deciziei modificate a Autorității, Comisia 
decide cu privire la aprobarea sau 
respingerea acesteia.
Dacă decizia modificată este respinsă de 
Comisie, se consideră că decizia nu a fost 
adoptată.

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

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

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

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile adoptate în temeiul alineatului 
(6) prevalează asupra oricărei decizii 
adoptate anterior de autoritățile naționale 
de supraveghere cu privire la aceeași 
chestiune.

eliminat

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Soluționarea dezacordurilor dintre 
autoritățile naționale de supraveghere

Soluționarea dezacordurilor dintre 
autoritățile competente în contexte 

transfrontaliere

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 226 din 
tratat, atunci când o autoritate competentă 
nu respectă decizia Autorității, nereușind 

(4) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, atunci când o autoritate 



AD\813236RO.doc 13/17 PE438.266v03-00

RO

astfel să garanteze faptul că un participant 
la piețele financiare respectă cerințele care 
îi sunt direct aplicabile în temeiul 
legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), Autoritatea poate adopta o 
decizie individuală adresată unui 
participant la piețele financiare prin care 
să-i impună acestuia să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
sale în temeiul dreptului comunitar, 
inclusiv încetarea oricărei activități.

competentă nu respectă decizia Autorității, 
nereușind astfel să garanteze faptul că un 
participant la piețele financiare respectă 
cerințele care îi sunt direct aplicabile în 
temeiul legislației menționate la articolul 1 
alineatul (2), Autoritatea poate adopta o 
decizie individuală, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 9 
alineatul (6), adresată unui participant la 
piețele financiare prin care să-i impună 
acestuia să ia măsurile necesare pentru a se 
conforma obligațiilor sale în temeiul 
dreptului Uniunii, inclusiv încetarea 
oricărei activități.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fără a aduce atingere competențelor 
instituțiilor Uniunii Europene, Autoritatea 
poate stabili contacte cu autoritățile de 
supraveghere, organizațiile internaționale 
și organele administrative din țări terțe.
Aceste acorduri nu creează obligații 
juridice pentru Uniune și statele sale 
membre.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 18
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de o săptămână de la notificarea 
efectuată de statul membru, Autoritatea 
informează statele membre dacă își 
menține, modifică sau revocă decizia.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când Autoritatea își menține 
decizia, Consiliul decide, în termen de o 
lună, cu majoritate calificată, după cum se 
prevede la articolul 238 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
cu privire la menținerea sau revocarea 
deciziei Autorității.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase locțiitori, cu experiență și 
cunoștințe în domeniu, fiind excluși 
membrii actualului personal al autorităților 
naționale de supraveghere sau al altor 
instituții naționale sau comunitare care 
sunt implicați în activitățile Autorității.

Comisia de apel se compune din șase 
membri și șase locțiitori, cu reputație 
deosebită și cunoștințe relevante
consacrate și experiență profesională, 
inclusiv în domeniul supravegherii, aflați 
la un nivel suficient de înalt în domeniile 
bancar, al asigurărilor, piețelor de valori 
mobiliare sau al altor servicii financiare,
fiind excluși membrii actualului personal al 
autorităților competente sau al altor 
instituții naționale sau ale Uniunii 
Europene care sunt implicați în activitățile 
Autorității.
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