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mobiliare şi pieŃe) 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcŃionarea Uniunii Europene, în special articolul 114, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2, 

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene3, 

                                                 
*  Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat 

este marcat prin simbolul ▌.  
1 Avizul din 22 ianuarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
2 JO C , , p. . 
3  JO L 13, 20.1.2010, p. 1. 
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hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

întrucât: 

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficienŃe majore ale supravegherii în 
sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât şi la nivelul sistemului în ansamblu. 
Modelele naŃionale de supraveghere nu au reuşit să Ńină pasul cu globalizarea 
financiară şi cu realitatea pieŃelor financiare europene, bazate de integrare şi 
interconectare, în cadrul cărora numeroase societăŃi financiare desfăşoară activităŃi 
transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan deficienŃe la nivelul cooperării, coordonării, 
aplicării coerente a legislaŃiei Uniunii şi al încrederii între autorităŃile naŃionale de 
supraveghere.  

(1a) Cu mult timp înaintea declanşării crizei financiare, Parlamentul European solicita 
periodic asigurarea unor condiŃii de concurenŃă cu adevărat echitabile pentru toŃi 
actorii de la nivelul Uniunii şi sublinia existenŃa unor lacune importante în ceea ce 
priveşte supravegherea exercitată de UE asupra unor pieŃe financiare din ce în ce mai 
integrate [în RezoluŃia sa din 13 aprilie 2000 referitoare la Comunicarea Comisiei 
privind punerea în aplicare a cadrului normativ pentru pieŃele financiare: plan de 
acŃiune2, RezoluŃia din 21 noiembrie 2002 referitoare la normele de supraveghere 
prudenŃială în Uniunea Europeană3, RezoluŃia din 11 iulie 2007 privind politica 
serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea albă4, RezoluŃia din 23 septembrie 2008 
conŃinând recomandări către Comisie privind fondurile speculative („hedge funds”) 
şi fondurile de capital privat („private equity”)5, RezoluŃia din 9 octombrie 2008 
conŃinând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului 
Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere6, RezoluŃia sa din 22 aprilie 2009 
referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind iniŃierea şi exercitarea activităŃii de asigurare şi de reasigurare 
(Solvabilitate II)7 şi RezoluŃia sa din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenŃiile de rating al 
creditelor8. 

(2) La 25 februarie 2009, un grup de experŃi la nivel înalt condus de J. de Larosière a 
publicat un raport (raportul de Larosière) întocmit la cererea Comisiei care ajungea la 
concluzia că este necesară consolidarea cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe 
viitor riscul apariŃiei crizelor financiare şi gravitatea acestora. Raportul recomanda 
reformarea ▌structurii de supraveghere a sectorului financiar din Uniune. Respectivul 
grup de experŃi a conchis, de asemenea, că ar trebui creat un Sistem european al 
supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei autorităŃi europene de supraveghere, 
una pentru sectorul bancar, una pentru sectorul asigurărilor şi pensiilor ocupaŃionale 
şi una pentru sectorul valorilor mobiliare, precum şi un Consiliu european pentru riscuri 

                                                 
1 PoziŃia Parlamentului European din 7 iulie 2010. 
2  JO C 40, 7.02.2001, p. 453. 
3  JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394. 
4  JO C 175 E, 10.7.2008, p. xx. 
5  JO C 8 E, 14.1.2010, p. 26. 
6  JO C 9 E, 15.1.2010, p. 48. 
7  Texte adoptate, P6_TA(2009)0251. 
8  Texte adoptate, P6_TA(2009)0279. 
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sistemice. Recomandările din raport reprezentau modificările minime pe care experŃii 
le-au calificat drept necesare pentru a evita producerea în viitor a unei crize similare. 

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

(4) În concluziile sale din 19 iunie 2009, Consiliul a recomandat înfiinŃarea unui Sistem 
european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei autorităŃi europene de 
supraveghere. Sistemul trebuie să vizeze îmbunătăŃirea calităŃii şi consecvenŃei 
supravegherii naŃionale, consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere şi 
constituirea unui cadru de reglementare unic aplicabil tuturor participanŃilor la piaŃa 
financiară din cadrul pieŃei unice. Consiliul a subliniat faptul că AutorităŃile europene de 
supraveghere trebuie, de asemenea, să aibă competenŃe de supraveghere în ceea ce 
priveşte agenŃiile de rating al creditelor şi a invitat Comisia să pregătească propuneri 
concrete cu privire la modul în care Sistemul european al supraveghetorilor financiari ar 
putea juca un rol important în situaŃii de criză, insistând asupra faptului că deciziile 
luate de autorităŃile europene de supraveghere nu ar trebui să afecteze responsabilităŃile 
fiscale ale statelor membre. Autoritatea Europeană de supraveghere (Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare şi pieŃe) (Autoritatea) ar trebui să fie, de 
asemenea, autoritatea de supraveghere pentru registrele de tranzacŃionare. Comisiei i 
se solicită să propună o soluŃie pentru supravegherea contrapartidelor centrale de 
către Autoritate, pe modelul soluŃiei găsite în Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 din 
16 septembrie 2009 pentru agenŃiile de rating de credit. 

(4a) Conform raportului Fondului Monetar InternaŃional (FMI) din 16 aprilie 2010 
intitulat „O contribuŃie echitabilă şi substanŃială din partea sectorului financiar”, 
întocmit ca răspuns la solicitarea Summitului G20 de la Pittsburgh, „costurile 
generate de deficienŃele sectorului financiar ar trebui limitate şi acoperite prin 
intermediul unei contribuŃii pentru stabilitate financiară (CSF), bazată pe un 
mecanism credibil şi eficace de soluŃionare a situaŃiilor de criză. Dacă sunt definite în 
mod corespunzător, mecanismele de soluŃionare a situaŃiilor de criză vor evita în 
viitor situaŃia în care guvernele vor fi nevoite să salveze de la faliment instituŃii care 
sunt prea mari, prea importante sau prea interconectate pentru a eşua.” 

(4b) În Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020” se afirmă, de 
asemenea, că o prioritate esenŃială pe termen scurt este „lansarea unei politici 
ambiŃioase care să ne permită, în viitor, să prevenim şi, dacă este cazul, să gestionăm 
mai bine eventualele crize financiare şi care să analizeze totodată, Ńinând seama de 
responsabilitatea specifică a sectorului financiar în actuala criză, contribuŃiile 
adecvate ale sectorului financiar”.  

(4c) La 25 martie 2010, Consiliul European a precizat clar că „progresul este necesar, în 
special cu privire la chestiuni precum instituŃiile de importanŃă sistemică şi 



 

AM\823640RO.doc 4/69 PE441.902v01-00 

RO  RO 

instrumentele de finanŃare pentru gestionarea crizelor”. 

(4d) La 17 iunie 2010, Consiliul European a declarat în final că „statele membre ar trebui 
să introducă sisteme de taxe şi impozite asupra instituŃiilor financiare pentru a 
asigura o repartizare echitabilă a sarcinilor şi pentru a stabili stimulente în vederea 
limitării riscului sistemic. Astfel de taxe sau impozite ar trebui să fie parte a unui 
cadru de soluŃionare credibil”. 

(5) Criza financiară şi economică a creat riscuri reale şi grave la adresa stabilităŃii 
sistemului financiar şi a funcŃionării pieŃei interne. Reinstaurarea şi menŃinerea unui 
sistem financiar stabil şi fiabil reprezintă o condiŃie esenŃială pentru păstrarea încrederii 
şi coerenŃei în cadrul pieŃei interne şi implicit pentru păstrarea şi îmbunătăŃirea 
condiŃiilor necesare pentru crearea unei pieŃe interne funcŃionale şi complet integrate în 
domeniul serviciilor financiare. Mai mult, pieŃele financiare mai dezvoltate şi integrate 
oferă mai multe oportunităŃi de finanŃare şi diversificare a riscurilor şi contribuie astfel 
la îmbunătăŃirea capacităŃii economiilor de a absorbi şocurile.  

(6) Uniunea a atins limitele acŃiunilor care pot fi întreprinse pe baza statutului actual al 
comitetelor autorităŃilor europene de supraveghere ▌. Uniunea nu poate rămâne în 
situaŃia actuală, caracterizată de absenŃa unui mecanism care să garanteze că autorităŃile 
naŃionale de supraveghere iau cele mai bune decizii posibile în materie de supraveghere 
în cazul instituŃiilor transfrontaliere, de o colaborare şi de schimburi de informaŃii 
insuficiente între autorităŃile naŃionale de supraveghere, de acorduri complicate 
încheiate de autorităŃile naŃionale pentru a desfăşura acŃiuni comune în vederea 
respectării multitudinii de cerinŃe în materie de reglementare şi supraveghere, precum şi 
de faptul că soluŃiile naŃionale sunt de cele mai multe ori singura opŃiune fezabilă pentru 
a rezolva probleme la scară europeană şi că există interpretări diferite ale aceluiaşi text 
juridic. Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) ar trebui să fie conceput 
în aşa fel încât să corecteze aceste deficienŃe şi să ofere un sistem conform cu obiectivul 
unei pieŃe financiare a Uniunii pentru servicii financiare care să fie stabilă şi unică şi 
care să conecteze autorităŃile naŃionale de supraveghere în cadrul unei reŃele ▌puternice 
la nivelul Uniunii. 

(7) SESF ar trebui să fie o reŃea integrată de autorităŃi de supraveghere naŃionale şi ale 
Uniunii, supravegherea cotidiană a instituŃiilor financiare fiind lăsată în seama 
instituŃiilor de la nivel naŃional▌. Autoritatea ar trebui să aibă un rol principal în 
colegiile autorităŃilor de supraveghere care supraveghează participanŃii transfrontalieri 
la pieŃele financiare şi ar trebui definite norme clare de supraveghere pentru acestea. 
Autoritatea ar trebui să acorde o atenŃie specială participanŃilor la pieŃele financiare care 
pot prezenta un risc sistemic, întrucât eşecul acestora ar putea pune în pericol 
stabilitatea sistemului financiar al Uniunii, în cazul în care o autoritate naŃională nu şi-a 
exercitat competenŃele. Ar trebui, de asemenea, realizată o mai mare armonizare şi o 
aplicare coerentă a normelor aplicabile instituŃiilor financiare şi pieŃelor pe întreg 
teritoriul Uniunii. Împreună cu Autoritatea, ar trebui instituite o Autoritate europeană 
de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaŃionale) şi ▌o 
Autoritate europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum şi o 
Autoritate europeană de supraveghere (Comitetul comun). SESF ar trebui să includă 
un Comitet european pentru riscuri sistemice.  
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(8) Autoritatea europeană de supraveghere ar trebui să înlocuiască Comitetul european al 
inspectorilor bancari instituit prin Decizia 2009/78/CE a Comisiei1, Comitetul european 
al inspectorilor pentru asigurări şi pensii ocupaŃionale instituit prin Decizia 2009/79/CE 
a Comisiei2 şi Comitetul autorităŃilor europene de reglementare a pieŃelor valorilor 
mobiliare, instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei3 şi să preia toate sarcinile şi 
competenŃele respectivelor comitete, inclusiv continuarea, după caz, a activităŃii şi a 
proiectelor în curs. Sfera de activitate a fiecărei autorităŃi ar trebui să fie clar definită ▌. 
Atunci când acest lucru îi este impus de considerente instituŃionale sau responsabilităŃile 
stabilite prin Tratatul privind funcŃionarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia ar 
trebui, de asemenea, să ia parte la reŃeaua activităŃilor de supraveghere. 

(9) ▌Autoritatea ▌ar trebui să acŃioneze pentru a îmbunătăŃi funcŃionarea pieŃei interne, în 
special prin garantarea unui nivel ridicat, eficace şi consecvent de reglementare şi 
supraveghere care să Ńină seama de interesele variate ale tuturor statelor membre şi de 
caracterul diferit al participanŃilor la pieŃele  financiare. Autoritatea ar trebui să 
protejeze valori publice precum stabilitatea sistemului financiar, transparenŃa pieŃelor 
şi a produselor financiare şi protecŃia deponenŃilor şi a investitorilor. De asemenea, 
Autoritatea ar trebui să prevină arbitrajul de reglementare, să garanteze condiŃii de 
concurenŃă egale şi să consolideze coordonarea internaŃională în domeniul 
supravegherii, în beneficiul întregii economii, inclusiv al participanŃilor la pieŃele 
financiare şi al altor părŃi interesate, al consumatorilor şi al angajaŃilor. AtribuŃiile sale 
ar trebui să includă, de asemenea, promovarea convergenŃei în materie de 
supraveghere şi furnizarea de recomandări instituŃiilor UE în domeniul reglementării şi 
supravegherii valorilor mobiliare şi pieŃelor, precum şi în ceea ce priveşte chestiunile 
conexe privind guvernanŃa întreprinderilor şi raportarea financiară. AutorităŃii ar trebui 
să i se confere şi o responsabilitate de supraveghere generală a produselor/tipurilor 
de tranzacŃii financiare existente şi a celor noi. 

(9a) Autoritatea ar trebui să Ńină cont în mod adecvat de impactul activităŃilor sale asupra 
concurenŃei şi inovării pe piaŃa internă, asupra competitivităŃii generale a Uniunii, 
asupra incluziunii financiare şi asupra noii strategii a Uniunii pentru ocuparea forŃei 
de muncă şi creştere economică. 

(9b) Pentru a-şi realiza obiectivele, Autoritatea ar trebui să aibă personalitate juridică şi 
să beneficieze de autonomie administrativă şi financiară. AutorităŃii ar trebui să i se 
confere „competenŃe de a aborda problema respectării legislaŃiei, în special cea legată 
de riscurile sistemice şi transfrontaliere” (Comitetul de la Basel pentru supraveghere 
bancară). 

(9c) Riscul sistemic este definit de autorităŃile internaŃionale (FMI, CSB, BRI) drept „un 
risc de perturbare a serviciilor financiare care este (i) cauzat de o disfuncŃionalitate 
totală sau parŃială a sistemului financiar şi (ii) poate să aibă consecinŃe negative 
grave pentru economia reală. Toate tipurile de intermediari financiari, pieŃe şi 
infrastructuri financiare ar putea avea importanŃă sistemică într-o anumită măsură”. 

                                                 
1 JO L 24, 29.1.2009, p. 23. 
2 JO L 25, 29.1.2009, p. 28. 
3 JO L 25, 29.1.2009, p. 28. 
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(9d) Potrivit instituŃiilor menŃionate, noŃiunea de risc transfrontalier include toate 
riscurile cauzate de dezechilibre economice sau disfuncŃionalităŃi financiare pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene sau în anumite regiuni ale acesteia, care pot avea 
consecinŃe negative semnificative asupra tranzacŃiilor dintre agenŃii economici din 
două sau mai multe state membre, asupra funcŃionării pieŃei interne sau asupra 
finanŃelor publice ale Uniunii sau ale oricărui stat membru. 

(10) Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene a stabilit în hotărârea sa din 2 mai 2006▌ 
(Regatul Unit/Parlamentul European şi Consiliul)1▌ următoarele: „nimic din 
formularea articolului 95 din Tratatul CE [actualul articol 114 din TFUE] nu 
implică faptul că destinatarii măsurilor adoptate de legiuitorul comunitar pot fi doar 
statele membre individuale. Legiuitorul poate considera necesară instituirea unui 
organism comunitar care să aibă responsabilitatea de a contribui la punerea în aplicare a 
unui proces de armonizare în cazurile în care, pentru a facilita punerea în practică şi 
aplicarea uniformă a actelor bazate pe acea dispoziŃie, pare a fi oportună adoptarea de 
măsuri de sprijin şi de măsuri-cadru fără caracter obligatoriu1”. Misiunea şi sarcinile 
AutorităŃii – sprijinirea autorităŃilor naŃionale de supraveghere competente în procesul 
de interpretare şi aplicare consecventă a normelor Uniunii şi participarea la stabilitatea 
financiară necesară pentru integrarea financiară – sunt strâns legate de obiectivele 
acquis-ului Uniunii în ceea ce priveşte piaŃa internă a serviciilor financiare. Prin 
urmare, Autoritatea ar trebui instituită în temeiul articolului 114 din TFUE. 

(11) Actele cu putere de lege care stabilesc sarcinile autorităŃilor competente din statele 
membre, inclusiv cooperarea între acestea şi cooperarea cu Comisia, sunt următoarele: 
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 martie1997 privind 
sistemele de compensare pentru investitori2, Directiva 98/26/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în 
sistemele de plăŃi şi de decontare a titlurilor de valoare3, Directiva 2001/34/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor 
mobiliare la cota oficială a unei burse de valori şi informaŃiile care trebuie publicate cu 
privire la aceste valori mobiliare4, Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanŃie financiară5, Directiva 
2002/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind 
supravegherea suplimentară a instituŃiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare şi a 
întreprinderilor de investiŃii care aparŃin unui conglomerat financiar6, Directiva 
2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind 
utilizările abuzive ale informaŃiilor confidenŃiale şi manipulările pieŃei (abuzul de 
piaŃă)7, Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 
noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de 
valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacŃionare şi de 

                                                 
1 Punctul 44; hotărâre nepublicată încă în Culegere de jurisprudenŃă a CurŃii de JustiŃie.  
2 JO L 84, 26.3.1997, p. 22. 
3 JO L 166, 11.6.1998, p. 45. 
4 JO L 184, 6.7.2001, p. 1. 
5 JO L 168, 27.6.2002, p. 43. 
6 JO L 35, 11.2.2003, p. 1. 
7 JO L 96, 12.4.2003, p. 16. 
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modificare a Directivei 2001/34/CE1, Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare2, Directiva 
2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
pieŃele instrumentelor financiare3, Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaŃiilor de transparenŃă în 
ceea ce priveşte informaŃia referitoare la emitenŃii ale căror valori mobiliare sunt admise 
la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată şi de modificare a Directivei 2001/34/CE4, 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanŃării 
terorismului5, Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 
septembrie 2002 privind comercializarea la distanŃă a serviciilor financiare de consum6, 
Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 
privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiŃii şi al instituŃiilor de 
credit (reformare), fără a aduce atingere competenŃei AutorităŃii bancare europene în 
ceea ce priveşte supravegherea prudenŃială7, Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare8, Directiva … (viitoarea directivă privind gestionarea fondurilor de 
investiŃii alternative) şi Regulamentul … (viitorul regulament privind agenŃiile de rating 
al creditelor), inclusiv toate directivele, regulamentele şi deciziile Comisiei bazate pe 
aceste acte, precum şi orice alt act comunitar care conferă sarcini AutorităŃii. 

(12) Conceptul „participant la piaŃa financiară” ar trebui să acopere o serie de participanŃi 
care se supun legislaŃiei comunitare în acest domeniu. Acesta poate include atât 
persoane juridice, cât şi fizice. De exemplu, poate include firme de investiŃii, OPCVM-
uri şi firme de gestionare a acestora, gestionari de fonduri de investiŃii alternative, 
operatori de pe piaŃă, case de compensaŃii, sisteme de plată, agenŃii de rating al 
creditelor, emitenŃi, ofertanŃi, investitori, persoane care controlează sau deŃin un interes 
într-un participant, persoane implicate în gestionarea participanŃilor, precum şi alte 
persoane cărora li se aplică o obligaŃie din legislaŃia în vigoare. Conceptul ar trebui să 
includă, de asemenea, instituŃiile financiare cum ar fi instituŃiile de credit şi companiile 
de asigurări, atunci când acestea întreprind activităŃi care intră sub incidenŃa legislaŃiei 
în domeniu. Nici autorităŃile competente din UE şi din Ńări terŃe şi nici Comisia nu intră 
sub incidenŃa acestei definiŃii. 

(13) Este necesar ca Autoritatea să promoveze o abordare consecventă în domeniul 
schemelor de compensare a investitorilor, pentru a asigura condiŃii egale de concurenŃă 
şi un tratament echitabil al investitorilor pe întreg teritoriul Uniunii. Dat fiind că 
schemele de compensare a investitorilor sunt supuse mai degrabă controlului în statele 
membre decât supravegherii de reglementare, este oportun ca Autoritatea să-şi poată 
exercita competenŃele conferite în temeiul prezentului regulament în ceea ce priveşte 

                                                 
1 JO L 345, 31.12.2003, p. 64. 
2 JO L 142, 30.4.2004, p. 12. 
3 JO L 145, 30.4.2004, p. 1. 
4 JO L 390, 31.12.2004, p. 38. 
5 JO L 309, 25.11.2005, p. 15. 
6 JO L 271, 9.10.2002, p. 16. 
7 JO L 177, 30.6.2006, p. 201. 
8 OJ L 
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atât schema de compensare a investitorilor în sine, cât şi operatorul acesteia. Rolul 
AutorităŃii ar trebui revizuit după ce va fi înfiinŃat un fond european de garantare 
pentru investitori. 

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde 
armonizate de reglementare în ceea ce priveşte serviciile financiare pentru a garanta, şi 
printr-o reglementare unică, condiŃii egale de concurenŃă şi un nivel adecvat de protecŃie 
a deponenŃilor, investitorilor şi consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi util şi oportun 
ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a 
elabora, în domeniile definite de legislaŃia Uniunii, proiecte de standarde tehnice de 
reglementare care nu presupun opŃiuni de politică. Comisia ar trebui să aprobe 
respectivele ▌standarde tehnice de reglementare şi de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE, pentru ca acestea să producă efecte juridice 
obligatorii. ▌ 

(15) Comisia ar trebui să aprobe respectivele proiecte de standarde tehnice de 
reglementare, pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. Proiectele de 
standarde tehnice de reglementare ar trebui să fie modificate doar în situaŃii foarte 
limitate şi extraordinare, Autoritatea cunoaşte îndeaproape activitatea zilnică a 
pieŃelor financiare. Ele ar suferi modificări dacă, de exemplu, proiectele de standarde 
de reglementare ar fi incompatibile cu dreptul Uniunii, nu ar respecta principiul 
proporŃionalităŃii sau ar contraveni principiilor fundamentale ale pieŃei interne a 
serviciilor financiare reflectate în acquis-ul Uniunii privind serviciile financiare. 
Comisia nu ar trebui să modifice conŃinutul standardelor tehnice întocmite de 
Autoritate fără a se coordona în prealabil cu Autoritatea. Pentru a asigura adoptarea 
rapidă şi fără probleme a respectivelor standarde, Comisia ar trebui să respecte un 
termen-limită pentru a lua decizia cu privire la aprobarea acestora. 

(15a) Comisia ar trebui să fie împuternicită, de asemenea, să pună în aplicare acte 
legislative în conformitate cu articolul 291 din TFUE. 

(15b) Standardele tehnice de reglementare şi de punere în aplicare trebuie să Ńină cont de 
principiul proporŃionalităŃii, adică cerinŃele menŃionate în aceste standarde ar trebui 
să fie proporŃionale cu natura, amploarea şi complexitatea riscurilor inerente 
activităŃii instituŃiilor financiare în cauză. 

(16) În domeniile care nu fac obiectul standardelor tehnice de reglementare, Autoritatea ar 
trebui să aibă competenŃa de a emite orientări şi recomandări ▌cu privire la aplicarea 
legislaŃiei Uniunii. Pentru a asigura transparenŃa şi a încuraja respectarea legislaŃiei de 
către autorităŃile naŃionale de supraveghere prin intermediul respectivelor orientări şi 
recomandări, autorităŃile naŃionale ar trebui să fie obligate să publice motivele pentru 
care nu urmează aceste orientări şi recomandări cu scopul de a asigura o transparenŃă 
deplină în raport cu participanŃii de pe piaŃă. 

(17) Garantarea aplicării corecte şi integrale a legislaŃiei Uniunii este o condiŃie esenŃială 
pentru integritatea, transparenŃa, eficienŃa şi buna funcŃionare a pieŃelor financiare, 
pentru stabilitatea sistemului financiar şi pentru existenŃa unor condiŃii neutre de 
concurenŃă pentru instituŃiile financiare din Uniune. Prin urmare, ar trebui instituit un 
mecanism prin care Autoritatea să soluŃioneze cazurile de neaplicare sau de aplicare 
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incorectă care constituie o încălcare a legislaŃiei Uniunii. Acest mecanism ar trebui să 
se aplice în domeniile în care legislaŃia comunitară defineşte obligaŃii clare şi 
necondiŃionate. 

(18) Pentru a permite un răspuns proporŃional în cazurile de aplicare incorectă sau 
insuficientă a legislaŃiei comunitare, ar trebui să se aplice un mecanism în trei etape. La 
primul nivel, Autoritatea ar trebui să aibă competenŃa de a ancheta aplicarea care se 
presupune a fi incorectă sau insuficientă a cerinŃelor legislaŃiei Uniunii de către 
autorităŃile naŃionale în ceea ce priveşte exerciŃiul de supraveghere realizat de acestea, 
anchetă urmată de o recomandare▌. În cazul în care autoritatea naŃională competentă 
nu dă curs recomandării, Comisia ar trebui să fie împuternicită să emită un aviz 
formal Ńinând seama de recomandarea AutorităŃii, prin care să solicite autorităŃii 
competente să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu legislaŃia 
Uniunii. 

(19) Atunci când autoritatea naŃională nu dă curs recomandării într-un termen stabilit de 
Autoritate, Autoritatea ar trebui să emită fără întârziere o decizie adresată autorităŃii 
naŃionale de supraveghere în cauză pentru a garanta respectarea dreptului Uniunii, 
producând efecte juridice directe care pot fi invocate în faŃa instanŃelor şi autorităŃilor 
naŃionale şi care trebuie respectate în temeiul articolului 258 din TFUE.  

(20) Pentru a pune capăt situaŃiilor excepŃionale de lipsă persistentă de acŃiune din partea 
autorităŃii competente vizate, Autoritatea ar trebui să aibă competenŃa, în ultimă 
instanŃă, să adopte decizii adresate unei anumite instituŃii financiare. Această 
competenŃă ar trebui să se limiteze la circumstanŃe excepŃionale în care o autoritate 
competentă nu respectă avizul formal care îi este adresat şi în care legislaŃia Uniunii 
Europene este direct aplicabilă instituŃiilor financiare în temeiul regulamentelor UE în 
vigoare1 sau viitoare. În această privinŃă, Parlamentul European şi Consiliul aşteaptă 
cu interes realizarea programului Comisiei pentru 2010, în special în ceea ce priveşte 
propunerea de reformare a Directivei privind cerinŃele de capital. 

(21) AmeninŃările grave la adresa bunei funcŃionări şi a integrităŃii pieŃelor financiare sau a 
stabilităŃii sistemului financiar din Uniunea Europeană necesită o reacŃie rapidă şi 
concertată la nivelul Uniunii. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune 

                                                 
1 Regulamentele existente care se încadrează în domeniul de activitate al AutorităŃii sunt următoarele: 

Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind obligaŃiile întreprinderilor de investiŃii de 
păstrare a evidenŃei şi înregistrărilor, raportarea tranzacŃiilor, transparenŃa pieŃei, admiterea de 
instrumente financiare în tranzacŃii şi definiŃia termenilor în sensul directivei în cauză , JO L 241, 
2.9.2006, p. 1; Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a 
Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaŃiile 
conŃinute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informaŃii prin trimiteri, publicarea 
prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar , JO L 149, 30.4.2004, p. 1; Regulamentul 
(CE) nr. 2273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 
2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind derogările prevăzute pentru programele de 
răscumpărare şi stabilizarea instrumentelor financiare, JO L 336, 23.12.2003, p. 33; Regulamentul (CE) 
nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea 
echivalenŃei standardelor de contabilitate aplicate de emitenŃi de valori mobiliare din Ńări terŃe, în 
conformitate cu Directivele 2003/71/CE şi 2004/109/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, 
JO L 340, 22.12.2007, p. 66. 
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autorităŃilor naŃionale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situaŃie 
de urgenŃă. Dată fiind sensibilitatea acestui aspect, competenŃa de a stabili existenŃa 
unei situaŃii de urgenŃă ▌ar trebui să-i fie conferită Comisiei la iniŃiativa acesteia sau la 
cererea Parlamentului European, a Consiliului, a CERS sau a AutorităŃii. Atunci 
când Parlamentul European, Consiliul, CERS sau Autoritatea europeană de 
supraveghere (AES) consideră că este posibilă apariŃia unei situaŃii de urgenŃă, 
acestea ar trebui să contacteze Comisia. În cadrul acestui proces, protecŃia 
confidenŃialităŃii este deosebit de importantă. În cazul în care stabileşte existenŃa unei 
situaŃii de urgenŃă, Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European şi 
Consiliul. 

(22) Pentru a asigura supravegherea eficientă şi efectivă, precum şi o reprezentare echilibrată 
a punctelor de vedere ale autorităŃilor competente din diferite state membre, Autoritatea 
ar trebui să aibă competenŃa de a soluŃiona dezacordurile dintre aceste autorităŃi 
competente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte colegiile 
autorităŃilor de supraveghere. Ar trebui prevăzută o fază de conciliere, în cursul căreia 
autorităŃile competente pot ajunge la un acord. Atunci când nu se ajunge la un acord, 
Autoritatea ar trebui să solicite autorităŃilor competente vizate să ia măsuri specifice 
sau să se abŃină de la a lua măsuri pentru a soluŃiona chestiunea şi pentru a asigura 
respectarea legislaŃiei UE, cu efecte obligatorii pentru autorităŃile competente vizate. 
În cazul lipsei de acŃiune din partea autorităŃilor naŃionale de supraveghere implicate, 
Autoritatea ar trebui să fie abilitată să adopte, ca ultimă soluŃie, decizii adresate direct 
instituŃiilor financiare în domeniile din legislaŃia Uniunii direct aplicabile acestora.  

(22a) Criza a demonstrat că simpla cooperare dintre autorităŃile naŃionale a căror 
jurisdicŃie se opreşte la frontiera naŃională este în mod clar nepotrivită pentru 
supravegherea instituŃiilor financiare care desfăşoară activităŃi transfrontaliere.  

(22b) Mai mult, „mecanismele actuale, care combină drepturi de desfăşurare a activităŃii în 
altă Ńară, supravegherea din Ńara de origine şi asigurarea depozitelor la nivel exclusiv 
naŃional, nu constituie o bază solidă pentru reglementarea şi supravegherea viitoare a 
băncilor europene transfrontaliere care oferă servicii cu amănuntul”(Raportul 
Turner). 

(22c) Conform concluziilor Raportului Turner, „mecanismele mai solide necesită fie 
existenŃa unor competenŃe consolidate la nivel naŃional, ceea ce presupune o piaŃă 
unică mai puŃin deschisă, fie un nivel mai mare de integrare europeană”.  

(22d) „SoluŃia naŃională” implică dreptul Ńării-gazdă de a obliga instituŃiile străine să îşi 
desfăşoare activitatea numai prin intermediul filialelor, şi nu prin intermediul 
sucursalelor, precum şi dreptul de a supraveghea capitalul şi lichidităŃile băncilor 
care operează în Ńara respectivă, fapt care ar avea ca rezultat un nivel mai mare de 
protecŃionism. 

(22e) „SoluŃia europeană” impune consolidarea rolului AutorităŃii în cadrul Colegiului 
autorităŃilor de supraveghere şi o supraveghere mai strictă a instituŃiilor financiare 
care prezintă un risc sistemic. 

(23) Colegiile autorităŃilor de supraveghere joacă un rol important în supravegherea 
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eficientă, eficace şi consecventă a instituŃiilor financiare care îşi desfăşoară activitatea 
la nivel transfrontalier. Autoritatea ar trebui să aibă un rol principal şi drepturi depline 
de participare la colegiile autorităŃilor de supraveghere pentru a raŃionaliza funcŃionarea 
colegiilor şi schimbul de informaŃii din cadrul acestora şi pentru a favoriza convergenŃa 
şi consecvenŃa între colegii în ceea ce priveşte aplicarea legislaŃiei Uniunii. După cum 
relevă Raportul de Larosière, „denaturarea concurenŃei şi arbitrajul de reglementare 
generat de practici de supraveghere diferite trebuie evitate, deoarece ar putea 
submina stabilitatea financiară, între altele prin încurajarea unei alunecări a 
activităŃii financiare către Ńările cu un grad de supraveghere mai redus. Sistemul de 
supraveghere trebuie să fie perceput ca echitabil şi echilibrat.” 

(23a) Autoritatea şi autorităŃile naŃionale de supraveghere ar trebui să consolideze 
supravegherea instituŃiilor financiare care îndeplinesc criteriile privind riscurile 
sistemice, întrucât eşecul acestora ar putea pune în pericol stabilitatea sistemului 
financiar al Uniunii şi dăuna economiei reale.  

(23b) Criteriile privind riscurile sistemice ar trebui identificate luând în considerare 
standardele internaŃionale, în special cele stabilite de Consiliul pentru stabilitate 
financiară, Fondul Monetar InternaŃional, AsociaŃia InternaŃională a AutorităŃilor de 
Supraveghere în Asigurări şi G-20. Interconectarea, posibilitatea de substituire şi 
alegerea momentului oportun sunt criteriile utilizate cel mai frecvent pentru 
identificarea unui risc sistemic. 

(23c) Ar trebui elaborat un cadru de acŃiune pentru instituŃiile în dificultate, pentru a le 
stabiliza sau a le lichida, deoarece „s-a demonstrat în mod clar că o criză bancară 
implică riscuri mari atât pentru guverne, cât şi pentru societate în general, întrucât o 
astfel de situaŃie ar putea pune în pericol stabilitatea financiară şi economia reală” 
(Raportul de Larosière). Comisia ar trebui să facă propuneri adecvate pentru 
instituirea unui nou cadru de gestionare a crizelor financiare. Printre elementele-
cheie ale gestionării crizelor se numără o serie de norme comune şi mijloace comune 
pentru soluŃionarea aspectelor financiare (execuŃie şi finanŃare pentru soluŃionarea 
crizelor la instituŃiile mari, transfrontaliere şi/sau interconectate). 

(23d) Ar trebui înfiinŃat un Fond european de garantare a depozitelor pentru a asigura 
responsabilitatea comună a instituŃiilor financiare transfrontaliere, a proteja 
interesele deponenŃilor din Uniune şi a reduce costul suportat de contribuabili în 
urma unei crize financiare sistemice. Un fond la nivelul UE pare să fie mijlocul cel 
mai eficient de protejare a intereselor deponenŃilor şi cea mai bună apărare împotriva 
denaturării concurenŃei. Este totuşi evident că abordările la nivelul UE sunt mai 
complexe, iar unele state membre doresc să îşi păstreze sistemele naŃionale. Prin 
urmare, Autoritatea trebuie cel puŃin să armonizeze cele mai importante caracteristici 
ale sistemelor naŃionale. Autoritatea ar putea să se asigure, de asemenea, că 
instituŃiile financiare sunt obligate să contribuie la un singur sistem.  

(23e) Fondul european de stabilitate pentru valori mobiliare şi piaŃă ar trebui să finanŃeze 
lichidarea corespunzătoare sau intervenŃiile de salvare a instituŃiilor financiare care 
se confruntă cu dificultăŃi, în cazul în care acestea ar putea ameninŃa stabilitatea 
financiară a pieŃei financiare unice a Uniunii. Fondul ar trebui finanŃat prin 
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intermediul unor contribuŃii adecvate din partea sectorului financiar. ContribuŃiile 
către Fond ar trebui să le înlocuiască pe cele făcute către fondurile naŃionale cu 
caracter similar. 

(24) Delegarea de sarcini şi responsabilităŃi poate fi un instrument util în funcŃionarea reŃelei 
autorităŃilor de supraveghere în vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de 
supraveghere, favorizării cooperării şi, prin aceasta, a raŃionalizării procesului de 
supraveghere, precum şi a reducerii sarcinilor impuse instituŃiilor financiare, în special 
pentru instituŃiile financiare care nu au o dimensiune europeană. Prezentul 
regulament ar trebui, prin urmare, să ofere o bază juridică clară pentru această delegare. 
Delegarea sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către o altă autoritate de 
supraveghere în locul autorităŃii responsabile, în timp ce responsabilitatea deciziilor în 
materie de supraveghere îi revine în continuare autorităŃii care deleagă sarcinile. Prin 
delegarea responsabilităŃilor, o autoritate naŃională de supraveghere delegată ar trebui 
să poată decide într-o chestiune de supraveghere în locul AutorităŃii sau al unei alte 
autorităŃi naŃionale de supraveghere, în numele acesteia. DelegaŃiile ar trebui să respecte 
principiul conform căruia se alocă o competenŃă de supraveghere unei autorităŃi de 
supraveghere care are competenŃa necesară de a întreprinde o acŃiune în privinŃa 
chestiunii aflate în discuŃie. Ar fi oportună o realocare a responsabilităŃilor, de exemplu, 
din motive legate de economiile de scară sau de gamă, de coerenŃa la nivelul 
supravegherii unui grup, precum şi de utilizarea optimală a competenŃelor tehnice 
existente printre autorităŃile naŃionale de supraveghere. LegislaŃia Uniunii din acest 
domeniu poate oferi mai multe precizări cu privire la principiile realocării 
responsabilităŃilor printr-un acord. Autoritatea ar trebui să faciliteze şi să monitorizeze 
acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între autorităŃile naŃionale de 
supraveghere prin toate modalităŃile adecvate. Ea ar trebui să fie informată în prealabil 
cu privire la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate, pentru a putea 
emite un aviz dacă este necesar. Autoritatea ar trebui să centralizeze publicarea unor 
astfel de acorduri pentru a garanta că tuturor părŃilor implicate li se facilitează accesul la 
informaŃii oportune şi transparente cu privire la acorduri. Autoritatea ar trebui să 
identifice şi să difuzeze cele mai bune practici privind delegarea şi acordurile de 
delegare. 

(25) Autoritatea ar trebui să promoveze în mod activ convergenŃa în materie de supraveghere 
pe teritoriul Uniunii cu scopul de a institui o cultură comună a supravegherii.  

(26) Evaluările inter pares constituie un instrument rentabil şi eficient în vederea favorizării 
consecvenŃei în cadrul reŃelei supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea ar 
trebui să elaboreze cadrul metodologic pentru aceste evaluări şi să le organizeze în mod 
regulat. Evaluările ar trebui să se concentreze nu numai asupra convergenŃei dintre 
practicile în materie de supraveghere, ci şi asupra capacităŃii supraveghetorilor de a 
ajunge la rezultate de înaltă calitate în acest domeniu, precum şi asupra independenŃei 
autorităŃilor competente. Rezultatele evaluărilor inter pares ar trebui date publicităŃii, 
iar cele mai bune practici ar trebui identificate şi date, de asemenea, publicităŃii. 

(27) Autoritatea ar trebui să promoveze în mod activ elaborarea unei reacŃii coordonate la 
nivelul Uniunii în materie de supraveghere, în special pentru a asigura buna 
funcŃionare şi integritatea pieŃelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din 
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Uniunea Europeană. Pe lângă competenŃa sa de a lua măsuri în situaŃii de urgenŃă, 
AutorităŃii ar trebui, prin urmare, să i se încredinŃeze o funcŃie de coordonare generală 
în cadrul SESF. Buna circulaŃie a tuturor informaŃiilor pertinente între autorităŃile 
competente ar trebui să ocupe un loc important în cadrul acŃiunilor AutorităŃii. 

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară este necesară identificarea din timp a tendinŃelor, 
a riscurilor potenŃiale şi a punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudenŃial, într-
un context transfrontalier şi transsectorial. Autoritatea ar trebui să monitorizeze şi să 
evalueze aceste evoluŃii în domeniul său de competenŃă şi, dacă este necesar, să 
informeze Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte autorităŃi europene de 
supraveghere şi CERS în mod regulat sau, dacă este necesar, ad hoc. Autoritatea ar 
trebui, de asemenea, să iniŃieze şi să coordoneze exerciŃiile de simulare a crizelor la 
nivelul Uniunii pentru a evalua rezistenŃa instituŃiilor financiare în cazul evoluŃiilor 
negative ale pieŃei, garantând aplicarea unei metodologii a acestor exerciŃii cât mai 
consecvente la nivel naŃional. Pentru a-şi exercita funcŃiile în mod corespunzător, 
Autoritatea ar trebui să realizeze analize economice ale pieŃelor şi ale impactului 
evoluŃiilor potenŃiale ale acestora. 

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare şi importanŃa sporită a standardelor 
internaŃionale, Autoritatea ar trebui să reprezinte Uniunea Europeană în cadrul 
dialogului şi cooperării cu autorităŃi de supraveghere din Ńări terŃe. 

(30) Autoritatea ar trebui să servească drept un organism independent care să ofere 
consiliere, în domeniul său de competenŃă, Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei. Aceasta ar trebui să poată emite un aviz cu privire la evaluarea prudenŃială a 
fuziunilor şi achiziŃiilor în temeiul Directivei 2004/39/CE modificate de Directiva 
2007/44/CE1. 

(31) Pentru a-şi îndeplini eficient sarcinile, Autoritatea ar trebui să aibă dreptul să solicite 
toate informaŃiile necesare cu privire la supravegherea prudenŃială. Pentru a se evita 
suprapunerea obligaŃiilor de raportare ale participanŃilor la pieŃele financiare, aceste 
informaŃii ar trebui în mod normal să fie transmise de autorităŃile naŃionale de 
supraveghere care sunt cele mai apropiate de pieŃele financiare şi de participanŃii la 
acestea, precum şi să Ńină seama de statisticile deja existente. Autoritatea ar trebui însă, 
în ultimă instanŃă, să poată adresa în mod direct o solicitare de informaŃii bine 
întemeiată şi motivată unui participant la pieŃele financiare ▌atunci când o autoritate 
naŃională competentă nu furnizează sau nu poate furniza cu promptitudine respectivele 
informaŃii. AutorităŃile statelor membre ar trebui să fie obligate să sprijine Autoritatea 
pentru ca acestor cereri directe să li se dea curs. În acest context este esenŃial să se 
lucreze pe baza unor formate de raportare comune. 

(31a) Măsurile de colectare a informaŃiilor nu ar trebui să aducă atingere cadrului juridic 
al Sistemului Statistic European (SSE) şi al Sistemului European al Băncilor 
Centrale (SEBC) în domeniul statistic. Prezentul regulament nu ar trebui, prin 
urmare, să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene2 şi 

                                                 
1 JO L 247, 21.9.2007, p. 1. 
2  JO L 87, 31.3.2009, p. 164. 
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Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind 
colectarea informaŃiilor statistice de către Banca Centrală Europeană1. 

(32) Colaborarea strânsă dintre Autoritate şi Comitetul european pentru riscuri sistemice este 
esenŃială pentru o funcŃionare pe deplin eficientă a acestuia din urmă şi pentru a garanta 
că avertismentelor şi recomandărilor sale li se dă curs. Autoritatea şi Comitetul 
european pentru riscuri sistemice ar trebui să facă schimb de orice informaŃii 
pertinente. Datele aferente întreprinderilor individuale ar trebui furnizate în urma unei 
cereri motivate. Autoritatea ar trebui▌ să dea curs avertismentelor sau recomandărilor 
pe care Comitetul european pentru riscuri sistemice i le adresează sau le adresează unei 
autorităŃi naŃionale de supraveghere. 

(33) ▌Autoritatea ar trebui să consulte părŃile interesate cu privire la standarde de 
reglementare, orientări şi recomandări şi să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de 
a formula observaŃii cu privire la măsurile propuse. Înainte de adoptarea proiectelor de 
standarde de reglementare, orientări şi recomandări, Autoritatea ar trebui să 
realizeze un studiu de impact. Din motive de eficienŃă, ar trebui înfiinŃat în acest scop 
un Grup al părŃilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor, care să 
reprezinte în proporŃii egale participanŃii la pieŃele financiare din Uniune, reprezentând 
diverse modele şi dimensiuni de instituŃii şi întreprinderi (inclusiv, după caz, 
investitori instituŃionali şi alte instituŃii financiare care folosesc servicii financiare), 
IMM-urile, sindicatele, mediul academic şi consumatorii sau alŃi utilizatori cu 
amănuntul ai serviciilor financiare, inclusiv IMM-urile.. Grupul părŃilor interesate din 
domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor ar trebui să funcŃioneze în mod activ ca o 
interfaŃă cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare înfiinŃate de 
Comisie sau de legislaŃia Uniunii. 

(33a) OrganizaŃiile fără scop lucrativ sunt marginalizate în dezbaterea privind viitorul 
serviciilor financiare şi în procesul decizional aferent, spre deosebire de 
reprezentanŃii sectorului, care sunt bine finanŃaŃi şi beneficiază de relaŃii la nivel 
înalt. Acest dezavantaj ar trebui compensat prin finanŃarea adecvată a 
reprezentanŃilor acestora în cadrul Grupului părŃilor interesate din domeniul 
valorilor mobiliare şi pieŃelor. 

(34) Statele membre au o responsabilitate centrală în asigurarea gestionării coordonate a 
crizelor, precum şi în procesul de menŃinere a stabilităŃii financiare în situaŃii de criză, 
în special în ceea ce priveşte stabilizarea şi redresarea participanŃilor vulnerabili la 
pieŃele financiare. AcŃiunile acestora ar trebui strâns coordonate cu cadrul şi 
principiile UEM. Măsurile luate de Autoritate în situaŃii de urgenŃă sau de dezacorduri, 
care afectează stabilitatea unei instituŃii financiare nu ar trebui să afecteze semnificativ 
responsabilităŃile fiscale ale statelor membre. Ar trebui înfiinŃat un mecanism prin care 
statele membre să poată invoca această măsură de salvgardare şi să înainteze în ultimă 
instanŃă cazul Consiliului în vederea obŃinerii unei decizii. Este oportun să i se confere 
Consiliului un rol în acest caz, date fiind responsabilităŃile specifice ale statelor membre 
în acest sens. 

(34a) În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a regulamentului de instituire a unui 
                                                 
1 JO L 318, 27.11.1998, p. 28. 
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astfel de mecanism, Comisia ar trebui să prevadă, la nivelul Uniunii, pe baza 
experienŃei dobândite, orientări clare şi adecvate privind momentul în care statele 
membre pot activa măsura de salvgardare. Utilizarea de către statele membre a 
măsurii de salvgardare ar trebui evaluată pe baza orientărilor respective. 

(34b) Fără a aduce atingere responsabilităŃilor specifice ale statelor membre în situaŃii de 
criză, în cazul în care un stat membru decide să invoce măsura de salvgardare, 
Parlamentul European ar trebui informat în acelaşi timp cu Autoritatea, Consiliul şi 
Comisia. În plus, statul membru în cauză ar trebui să îşi explice motivele pentru 
invocarea măsurii de salvgardare. În cooperare cu Comisia, Autoritatea ar trebui să 
stabilească măsurile ulterioare care trebuie luate. 

(35) În procedurile sale de luare a deciziilor, Autoritatea ar trebui să respecte normele 
comunitare şi principiile generale cu privire la procesul echitabil şi transparenŃa. 
Dreptul de a audia destinatarii deciziilor AutorităŃii ▌ ar trebui să fie pe deplin 
respectat. Actele AutorităŃii fac parte integrantă din legislaŃia Uniunii. 

(36) Un consiliu de supraveghere compus din directorii autorităŃilor competente relevante 
din fiecare stat membru şi condus de preşedintele AutorităŃii ar trebui să fie principalul 
organ decizional al AutorităŃii. ReprezentanŃi ai Comisiei, ai Comitetului european 
pentru riscuri sistemice, ai AutorităŃii europene pentru asigurări şi pensii ocupaŃionale 
şi ai AutorităŃii bancare europene ar trebui să participe în calitate de observatori. 
Membrii consiliului de supraveghere ar trebui să acŃioneze independent şi doar în 
interesul Uniunii. În cazul actelor generale, inclusiv al celor legate de adoptarea de 
standarde tehnice de reglementare, orientări şi recomandări, precum şi de chestiuni 
bugetare, este oportun să se aplice regulile privind majoritatea calificată prevăzute la 
articolul 16 din TFUE, în timp ce celelalte decizii ar trebui luate cu majoritatea simplă 
a membrilor. Cazurile referitoare la soluŃionarea dezacordurilor dintre autorităŃile 
naŃionale de supraveghere ar trebui examinate de un grup restrâns. 

(36a) Ca regulă generală, consiliul de supraveghere ar trebui să ia decizii cu majoritate 
simplă conform principiului „un om, un vot”. Cu toate acestea, în cazul actelor legate 
de adoptarea de standarde tehnice, orientări şi recomandări, precum şi de chestiuni 
bugetare, este oportun să se aplice regulile privind majoritatea calificată prevăzute de 
Tratatul privind Uniunea Europeană, de TFUE şi de Protocolul (nr. 36) privind 
dispoziŃiile tranzitorii anexat la acestea. Cazurile referitoare la soluŃionarea 
dezacordurilor dintre autorităŃile naŃionale de supraveghere ar trebui examinate de 
un grup restrâns, obiectiv, compus din membri care nu sunt reprezentanŃi ai 
autorităŃilor competente care sunt părŃi la dezacord şi nici nu au vreun interes în 
conflict şi nici legături directe cu autorităŃile competente în cauză. ComponenŃa 
grupului ar trebui să fie echilibrată în mod corespunzător. Orice decizie a grupului ar 
trebui aprobată de consiliul de supraveghere cu majoritatea simplă a membrilor, în 
conformitate cu principiul potrivit căruia fiecare membru dispune de un vot. Cu toate 
acestea, în ceea ce priveşte deciziile luate de autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată, decizia propusă de grup ar putea fi respinsă de către un 
număr de membri ale căror voturi constituie o minoritate de blocare, astfel cum se 
prevede la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la 
articolul 3 din Protocolul nr. 36 privind dispoziŃiile tranzitorii anexat la Tratatul 
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privind Uniunea Europeană şi la TFUE. 

(37) Un consiliu de administraŃie compus din preşedintele AutorităŃii, reprezentanŃi ai 
autorităŃilor naŃionale de supraveghere şi ai Comisiei ar trebui să se asigure că 
Autoritatea îşi îndeplineşte misiunea şi sarcinile care îi revin. Consiliului de 
administraŃie ar trebui să i se confere competenŃa necesară, printre altele, pentru a 
propune programul de lucru anual şi multianual, a exercita anumite competenŃe 
bugetare, a adopta planul de politică al AutorităŃii în materie de personal, a adopta unele 
dispoziŃii speciale cu privire la dreptul de a avea acces la documente şi a adopta raportul 
anual.  

(38) Un preşedinte cu normă întreagă, ales de Parlamentul European în urma unui concurs 
deschis organizat de Comisie şi după întocmirea unei liste cu finalişti elaborată de 
Comisie, ar trebui să reprezinte Autoritatea. Gestionarea AutorităŃii ar trebui lăsată în 
seama unui director executiv, care trebuie să aibă dreptul de a participa la întrunirile 
consiliului de supraveghere şi ale consiliului de administraŃie fără drept de vot. 

(39) Pentru a garanta consecvenŃa transsectorială în ceea ce priveşte activităŃile autorităŃilor 
europene de supraveghere, aceste autorităŃi ar trebui să îşi coordoneze strâns activităŃile 
prin intermediul AutorităŃii europene de supraveghere (Comitetul comun) (denumit în 
continuare „Comitetul comun”) şi să ajungă la poziŃii comune atunci când este 
necesar. Comitetul comun al autorităŃilor europene de supraveghere ar trebui să 
coordoneze funcŃiile celor trei autorităŃi europene de supraveghere cu privire la 
conglomeratele financiare. Atunci când este necesar, actele care intră şi în domeniul de 
competenŃă al AutorităŃii europene de supraveghere (asigurări şi pensii ocupaŃionale) 
sau al AutorităŃii europene de supraveghere (sectorul bancar) ar trebui adoptate în 
paralel de autoritatea europeană de supraveghere în cauză. Comitetul comun ar trebui 
prezidat prin rotaŃie pe durata unui mandat de 12 luni de preşedinŃii celor trei 
autorităŃi europene de supraveghere. Preşedintele Comitetului comun trebuie să fie 
un vicepreşedinte al Comitetului european pentru riscuri sistemice. Comitetul comun 
ar trebui să aibă un secretariat permanent, al cărui personal să fie detaşat de la cele 
trei autorităŃi europene de supraveghere, pentru a permite schimburile de informaŃii 
pe cale informală şi dezvoltarea unei culturi metodologice comune în cadrul celor trei 
autorităŃi europene de supraveghere. 

(40) Este necesară garantarea faptului că părŃile afectate de deciziile adoptate de Autoritate 
pot întreprinde măsurile corective necesare. Pentru a proteja eficient drepturile părŃilor 
şi din motive de economie procedurală, pentru domeniile în care Autoritatea are 
competenŃa de a lua decizii, părŃile ar trebui să aibă dreptul de a contesta aceste decizii 
în faŃa unei comisii de apel. Din motive de eficienŃă şi consecvenŃă, comisia de apel ar 
trebui să fie un organism comun celor trei AutorităŃi europene de supraveghere, 
independent de structurile administrative şi de reglementare ale acestora. Decizia 
comisiei de apel ar trebui să poată fi atacată în faŃa Tribunalului de Primă InstanŃă şi 
CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene. 

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă şi independentă, ar trebui să beneficieze 
de un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuŃii obligatorii din 
partea autorităŃilor naŃionale de supraveghere şi din bugetul general al Uniunii Europene 
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prin intermediul unei linii bugetare separate în cadrul acestuia. FinanŃarea 
AutorităŃii de către Uniune face obiectul unui acord încheiat de autoritatea bugetară 
în conformitate cu punctul 47 din Acordul interinstituŃional dintre Parlamentul 
European, Consiliu şi Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna 
gestiune financiară1 (AII). În ceea ce priveşte contribuŃia Uniunii Europene, ar trebui 
să se aplice procedura bugetară a Uniunii. Auditarea conturilor ar trebui efectuată de 
Curtea de Conturi. Bugetul global face obiectul procedurii de descărcare de gestiune. 

(42) Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
25 mai 1999 privind investigaŃiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF)2 ar trebui să se aplice AutorităŃii. Autoritatea ar trebui să adere, de asemenea, la 
Acordul interinstituŃional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul 
Uniunii Europene şi Comisia ComunităŃilor Europene privind investigaŃiile interne 
efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)3. 

(43) Pentru a garanta condiŃii deschise şi transparente de angajare şi tratamentul echitabil al 
personalului, personalului AutorităŃii ar trebui să i se aplice Statutul funcŃionarilor 
ComunităŃilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalŃi agenŃi ai ComunităŃilor 
Europene4. 

(44) Este esenŃială protejarea secretelor de afaceri şi a altor informaŃii confidenŃiale. 
▌ConfidenŃialitatea informaŃiilor puse la dispoziŃia AutorităŃii şi care fac obiectul 
schimbului în reŃea ar trebui să facă obiectul unor norme de confidenŃialitate 
riguroase şi eficace. 

(45) ProtecŃia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
este reglementată prin Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind protecŃia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date5 şi prin Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 
protecŃia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
instituŃiile şi organele comunitare şi privind libera circulaŃie a acestor date6, care se 
aplică pe deplin prelucrării datelor cu caracter personal în sensul prezentului 
regulament. 

(46) Pentru a asigura funcŃionarea transparentă a AutorităŃii, Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind 
accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei7 
ar trebui să se aplice AutorităŃii. 

(47) łările care nu sunt membre ale Uniunii Europene ar trebui să poată participa la 
activităŃile AutorităŃii în conformitate cu acordurile corespunzătoare care urmează să fie 

                                                 
1  JO C 139, 14.6.2006, p. 1. 
2 JO L 136, 31.5.1999, p. 1. 
3 JO L 136, 31.5.1999, p. 15. 
4
 JO L 56, 4.3.1968, p. 1. 
5 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. 
6 JO L 8, 12.1.2001, p. 1. 
7 JO L 145, 31.05.01, p. 43. 
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încheiate de către Uniune. 

(48) Având în vedere faptul că obiectivele prezentului regulament, şi anume îmbunătăŃirea 
funcŃionării pieŃei interne prin garantarea unui nivel ridicat, eficient şi consecvent de 
reglementare şi supraveghere prudenŃială, protejarea deponenŃilor şi investitorilor, 
protejarea integrităŃii, eficienŃei şi bunei funcŃionări a pieŃelor financiare, menŃinerea 
stabilităŃii sistemului financiar şi consolidarea coordonării internaŃionale în materie de 
supraveghere nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi, în 
consecinŃă, având în vedere amploarea şi efectele acŃiunii preconizate, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate lua măsuri în acest sens, în conformitate cu 
principiul subsidiarităŃii consacrat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul proporŃionalităŃii, astfel cum este menŃionat la 
articolul respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.  

(49) Autoritatea preia toate sarcinile şi competenŃele actuale ale Comitetului autorităŃilor 
europene de reglementare a pieŃelor valorilor mobiliare. Decizia 2009/77/CE a Comisiei 
din 23 ianuarie 2009 de instituire a Comitetului autorităŃilor europene de reglementare a 
pieŃelor valorilor mobiliare ar trebui, prin urmare, să fie abrogată, iar Decizia 
716/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de 
instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităŃilor specifice în domeniul 
serviciilor financiare, al raportării financiare şi al auditului1 ar trebui modificată în 
consecinŃă. 

(50) Este necesar să se stabilească un termen limită pentru aplicarea prezentului regulament 
pentru a se asigura faptul că Autoritatea este pregătită corespunzător pentru a-şi începe 
activitatea şi a garanta o tranziŃie uşoare dinspre Comitetul autorităŃilor europene de 
reglementare a pieŃelor valorilor mobiliare, 

 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

CAPITOLUL I 
ÎNFIINłARE ŞI STATUT JURIDIC 

Articolul 1 
ÎnfiinŃare şi domeniu de activitate 

(1) Prezentul regulament înfiinŃează Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare şi pieŃe) („Autoritatea”). 

(2) Autoritatea acŃionează în limita competenŃelor ce îi sunt conferite de prezentul 
regulament şi în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 97/9/CE, Directivei 
98/26/CE, Directivei 2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, Directivei 2002/87/CE, 
Directivei 2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, ▌ Directivei 2004/39/CE, Directivei 
2004/109/CE, ▌ Directivei 2009/65/CE▌ şi al Directivei 2006/49/CE, fără a aduce 

                                                 
1 JO L 253, 25.9.2009, p. 28. 
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atingere competenŃei AutorităŃii ▌ europene de supraveghere (AutorităŃii bancare 
europene) în ceea ce priveşte supravegherea prudenŃială▌ , al Directivei … [viitoarea 
Directivă privind AFIA] şi al Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 şi, în măsura în 
care actele în cauză se aplică firmelor care oferă servicii de investiŃii sau 
organismelor de plasament colectiv care le comercializează unităŃile sau acŃiunile şi 
autorităŃilor competente care le supraveghează, în cadrul părŃilor relevante din 
Directiva 2005/60/CE şi din Directiva 2002/65/CE, precum şi al tuturor directivelor, 
regulamentelor şi deciziilor bazate pe aceste acte şi al oricăror alte acte legislative ale 
Uniunii Europene care conferă sarcini AutorităŃii. 

(2a) De asemenea, Autoritatea acŃionează în cadrul activităŃilor reglementate de legislaŃia 
menŃionată la alineatul (2), care includ chestiuni legate de guvernanŃa 
întreprinderilor, de audit şi de raportarea financiară, cu condiŃia ca astfel de acŃiuni 
ale AutorităŃii să fie necesare pentru asigurarea aplicării eficace şi consecvente a 
legislaŃiei menŃionate la alineatul (2). 

(3) DispoziŃiile prezentului regulament nu aduc atingere prerogativelor Comisiei, în special 
celor stabilite prin articolul 258 din TFUE referitoare la garantarea respectării 
legislaŃiei Uniunii. 

(4) Obiectivul AutorităŃii este acela de a proteja interesul public, contribuind la 
stabilitatea şi eficacitatea sistemului financiar pe termen scurt, mediu şi lung, pentru 
economia, cetăŃenii şi întreprinderile Uniunii. Autoritatea contribuie la: (i) 
îmbunătăŃirea funcŃionării pieŃei interne, inclusiv printr-un nivel ridicat, eficient şi 
consecvent de reglementare şi supraveghere, ▌(iii) garantarea integrităŃii, transparenŃei, 
eficienŃei şi a bunei funcŃionări a pieŃelor financiare, (iv) ▌consolidarea coordonării 
internaŃionale în domeniul supravegherii, (v) prevenirea arbitrajului de reglementare şi 
promovarea condiŃiilor de concurenŃă echitabile; (vi) garantarea unei reglementări şi 
supravegheri corespunzătoare cu privire la asumarea riscurilor de investiŃii şi a altor 
riscuri; şi (vii) contribuirea la o mai bună protecŃie a consumatorilor. În acest scop, 
Autoritatea contribuie la garantarea aplicării consecvente, eficiente şi eficace a actelor 
legislative ale Uniunii Europene menŃionate ▌la ▌alineatul (2), favorizând 
convergenŃa în materie de supraveghere, furnizând avize Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei şi realizând analize economice ale pieŃelor pentru a facilita 
îndeplinirea obiectivelor sale.. 

Atunci când îşi exercită atribuŃiile conferite de prezentul regulament, Autoritatea 
acordă o atenŃie deosebită riscurilor sistemice prezentate de participanŃii la pieŃe ale 
căror dificultăŃi pot afecta funcŃionarea sistemului financiar sau a economiei reale. 

În îndeplinirea atribuŃiilor sale, Autoritatea acŃionează independent şi obiectiv, 
singurul interes urmărit fiind cel al Uniunii Europene. 

 

Articolul 1a 
Sistemul European De Supraveghere Financiară 

(1) Autoritatea face parte dintr-un Sistem European de Supraveghere Financiară 
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(SESF). Obiectivul principal al SESF este de a asigura aplicarea corespunzătoare a 
normelor aplicabile sectorului financiar, pentru a menŃine stabilitatea financiară, 
generând astfel încredere în sistemul financiar în ansamblu şi asigurând o protecŃie 
suficientă pentru clienŃii serviciilor financiare. 

(2) SESF cuprinde: 

(a) Comitetul european pentru riscuri sistemice în ceea ce priveşte sarcinile 
menŃionate în Regulamentul (UE) nr. …/2010 (CERS) şi în prezentul 
regulament; 

(b) Autoritatea; 

(c) Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar) instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. .../2010 (ABE); 

(d) Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări şi pensii ocupaŃionale) 
instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 (AEAPO); 

(e) Autoritatea europeană de supraveghere (Comitetul comun) în ceea ce priveşte 
sarcinile prevăzute la articolele 40-43 („Comitetul comun”); 

(f) autorităŃile din statele membre menŃionate la articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP], Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[AEAPO] şi Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE]; 

(g) Comisia, în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor menŃionate la articolele 7 şi 
9; 

(3) Autoritatea cooperează îndeaproape şi în mod regulat cu Comitetul european pentru 
riscuri sistemice şi cu Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări şi pensii 
ocupaŃionale) şi Autoritatea Europeană de Supraveghere (sectorul bancar) prin 
intermediul Comitetului comun, garantând consecvenŃa transsectorială a activităŃii şi 
ajungând la poziŃii comune în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare şi 
în alte chestiuni transsectoriale. 

(4) În conformitate cu principiul cooperării loiale menŃionat la articolul 4 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, părŃile la SESF cooperează, în spiritul 
încrederii şi al unui deplin respect reciproc, în special pentru a asigura circulaŃia 
între ele a informaŃiilor pertinente şi fiabile. 

(5) AutorităŃile de supraveghere care fac parte din SESF au obligaŃia de a supraveghea 
instituŃiile financiare care îşi desfăşoară activitatea în Uniune în conformitate cu 
actele legislative menŃionate la articolul 1 alineatul (2). 

 

Articolul 1b 

AutorităŃile menŃionate la articolul 1a alineatul (2) răspund în faŃa Parlamentului 
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European. 

 

Articolul 2 
DefiniŃii 

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiŃii: 

1. „participant la pieŃele financiare” înseamnă orice persoană căreia i se aplică o obligaŃie 
prevăzută de legislaŃia menŃionată la articolul 1 alineatul (2) sau o lege naŃională de 
punere în aplicare a respectivei legislaŃii; 

2. „autorităŃi competente” înseamnă autorităŃile competente şi/sau autorităŃile de 
supraveghere în sensul definiŃiei din legislaŃia menŃionată la articolul 1 alineatul (2). În 
ceea ce priveşte Directivele 2002/65/CE şi 2005/60/CE, „autorităŃi competente” 
înseamnă autorităŃile care au competenŃa de a asigura respectarea cerinŃelor din 
directivele respective de către întreprinderile care furnizează servicii de investiŃii şi de 
către organismele de plasament colectiv care le comercializează unităŃile de fond sau 
acŃiunile. În ceea ce priveşte sistemele de compensare pentru investitori, „autorităŃi 
competente” înseamnă organismele care administrează sisteme naŃionale de 
compensare în temeiul Directivei 97/9/CE, sau autorităŃile publice care supraveghează 
aceste sisteme, în cazul în care funcŃionarea sistemelor de compensare pentru 
investitori este administrată de o companie privată, în temeiul directivei în cauză. 

 

Articolul 3 
Statutul juridic 

(1) Autoritatea este un organism al Uniunii cu personalitate juridică. 

(2) În fiecare stat membru, Autoritatea deŃine cea mai extinsă capacitate juridică 
recunoscută persoanelor juridice conform legislaŃiei naŃionale. În special, aceasta poate să 
dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile sau imobile şi să se constituie parte în proceduri 
judiciare. 

(3) Autoritatea este reprezentată de către preşedintele acesteia. 

 

Articolul 4 
ComponenŃă 

Autoritatea cuprinde: 

1. un consiliu de supraveghere, care exercită atribuŃiile prevăzute la articolul 28; 

2. un consiliu de administraŃie, care exercită atribuŃiile stabilite la articolul 32; 
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3. un preşedinte, care exercită atribuŃiile prevăzute la articolul 33; 

4. un director executiv, care exercită atribuŃiile stabilite la articolul 38; 

5. o comisie de apel, menŃionată la articolul 44, cu atribuŃiile prevăzute la articolul 46. 

 

Articolul 5 
Sediu 

Autoritatea îşi are sediul la Frankfurt. 

Autoritatea poate avea reprezentanŃe în cele mai importante centre financiare din Uniunea 
Europeană.  

 

CAPITOLUL II 
SARCINI ŞI COMPETENłE ALE AUTORITĂłII 

Articolul 6 
Sarcini şi competenŃe ale AutorităŃii 

(1) Autoritatea are următoarele sarcini: 

(a) de a contribui la elaborarea de standarde şi practici comune de înaltă calitate în 
materie de reglementare şi supraveghere, în special prin furnizarea de avize către 
instituŃiile Uniunii şi prin elaborarea de orientări, recomandări şi proiecte de 
standarde tehnice de reglementare şi de punere în aplicare care trebuie să se 
bazeze pe actele legislative menŃionate la articolul 1 alineatul (2); 

(b) de a contribui la aplicarea consecventă a actelor legislative ale Uniunii, în special 
prin sprijinirea unei culturi comune a supravegherii, garantarea unei aplicări 
consecvente, eficiente şi eficace a actelor legislative menŃionate la articolul 1 
alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglementare, medierea şi soluŃionarea 
dezacordurilor dintre autorităŃile competente, asigurarea unei supravegheri 
eficace şi consecvente a participanŃilor la pieŃele financiare, precum şi a unei 
funcŃionări coerente a colegiilor autorităŃilor de supraveghere şi luarea de măsuri, 
printre altele, în situaŃii de urgenŃă; 

(c) de a stimula şi a facilita delegarea de sarcini şi responsabilităŃi între autorităŃile 
competente; 

(d) de a coopera îndeaproape cu CERS, în special prin furnizarea către CERS a 
informaŃiilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi prin garantarea faptului 
că avertismentelor şi recomandărilor CERS li se dă curs în mod corespunzător; 

(e) de a organiza şi a realiza analize inter pares ale autorităŃilor competente, inclusiv 
de a emite avize, pentru a consolida consecvenŃa rezultatelor în materie de 
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supraveghere; 

(f) de a monitoriza şi evalua evoluŃiile pieŃei în domeniile sale de competenŃă; 

(fa) de a realiza analize economice ale pieŃelor pentru a-şi îndeplini atribuŃiile în 
cunoştinŃă de cauză; 

(fb) de a promova protecŃia deponenŃilor şi a investitorilor; 

(fc) de a contribui la gestionarea crizelor din cadrul instituŃiilor transfrontaliere, 
crize care ar putea prezenta un risc sistemic menŃionat la articolul 12b, dirijând 
şi aplicând toate procedurile de intervenŃie timpurie, precum şi de soluŃionare a 
crizelor sau de insolvabilitate pentru astfel de instituŃii, prin intermediul UnităŃii 
sale de soluŃionare a crizelor menŃionate la articolul 12c; 

(g) de a realiza orice alte sarcini specifice prevăzute de prezentul regulament sau de 
actele legislative ale Uniunii menŃionate la articolul 1 alineatul (2); 

(ga) de a supraveghea participanŃii la pieŃele financiare care nu fac obiectul 
supravegherii de către autorităŃile competente; 

(gb) de a publica pe site-ul său şi de a actualiza periodic informaŃiile privind 
domeniul său de activitate, în special, în sfera sa de competenŃă, informaŃii 
privind participanŃii la pieŃele financiare, pentru a facilita accesul publicului la 
informaŃii; 

(gc) de a prelua, după caz, toate sarcinile curente şi permanente de la Comitetul 
autorităŃilor europene de reglementare a pieŃelor valorilor mobiliare. 

(2) Pentru a efectua sarcinile menŃionate la alineatul (1), Autoritatea deŃine competenŃele 
prevăzute de prezentul regulament, în special este abilitată: 

(a) să elaboreze proiecte de standarde tehnice de reglementare în cazurile specifice 
menŃionate la articolul 7; 

(aa) să elaboreze proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în cazurile 
specifice menŃionate la articolul 7e; 

(b) să emită orientări şi recomandări, în conformitate cu articolul 8; 

(c) să emită recomandări în cazuri specifice, în conformitate cu articolul 9 alineatul 
(3);  

(d) să ia decizii individuale adresate autorităŃilor competente în cazurile specifice 
menŃionate la articolele 10 şi 11; 

(e) să ia decizii individuale adresate participanŃilor la pieŃele financiare în cazurile 
specifice menŃionate la articolul 9 alineatul (6), la articolul 10 alineatul (3) şi la 
articolul 11 alineatul (4); 
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(f) să emită avize către Parlamentul European, Consiliu sau Comisie, în conformitate 
cu articolul 19. 

(fa) să colecteze informaŃiile necesare referitoare la participanŃii la pieŃele 
financiare în conformitate cu articolul 20; 

(fb) să dezvolte metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care 
caracteristicile produselor şi procesele de distribuŃie îl au asupra poziŃiei 
financiare a participanŃilor la pieŃele financiare şi asupra protecŃiei 
consumatorilor. 

(fc) să furnizeze o bază de date cu participanŃii înregistraŃi la pieŃele financiare în 
domeniul său de competenŃă şi, în cazurile specificate în legislaŃia la care se 
face referire la articolul 1 alineatul (2), la nivel central; 

(fd) să elaboreze un standard de reglementare care să stabilească informaŃiile 
minime care trebuie să fie puse la dispoziŃia AutorităŃii cu privire la tranzacŃii şi 
la participanŃii la pieŃe şi modul de coordonare a colectării datelor şi să prezinte 
modalitatea de interconectare a bazelor naŃionale de date existente pentru a 
asigura accesul permanent al AutorităŃii la informaŃiile relevante şi necesare 
privind tranzacŃiile şi piaŃa. 

(3) Autoritatea îşi exercită competenŃele exclusive în materie de supraveghere ce îi revin în 
temeiul actelor legislative menŃionate la articolul 1 alineatul (2), în ceea ce priveşte 
entităŃile sau activităŃile economice aflate în raza de acŃiune a Uniunii.  

(3a) În scopul exercitării competenŃelor sale exclusive de supraveghere în temeiul 
alineatului (3), Autoritatea deŃine competenŃele de anchetă şi executare adecvate 
menŃionate în legislaŃia în domeniu, precum şi posibilitatea de a percepe tarife. 
Autoritatea acŃionează în strânsă cooperare cu autorităŃile competente şi se bazează 
pe cunoştinŃele specializate, facilităŃile şi competenŃele acestora pentru a-şi îndeplini 
sarcinile. 

 

Articolul 6a 
ProtecŃia consumatorilor şi activitatea financiară 

(1) Pentru a promova protecŃia deponenŃilor şi a investitorilor, Autoritatea îşi asumă un 
rol principal în promovarea transparenŃei, simplicităŃii şi echităŃii pe piaŃă pentru 
produsele sau serviciile financiare din întreaga piaŃă unică, inclusiv prin: 

(i) colectarea, analizarea şi raportarea tendinŃelor de consum;  

(ii) revizuirea şi coordonarea iniŃiativelor de formare şi educare în domeniul 
financiar; 

(iii) elaborarea de standarde de formare pentru acest sector; 

(iv) contribuŃii la elaborarea unor norme comune de publicare, şi   
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(v) evaluări, în special ale accesibilităŃii, disponibilităŃii şi costurilor de creditare 
pentru persoane fizice şi întreprinderi, în special pentru IMM-uri. 

(2) Autoritatea monitorizează activităŃile financiare noi şi existente şi poate adopta 
orientări şi recomandări pentru a promova siguranŃa şi soliditatea pieŃelor şi 
convergenŃa practicilor de reglementare. 

(3) Autoritatea poate emite, de asemenea, avertizări în cazul în care o activitate 
financiară pune semnificativ în pericol îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 
1 alineatul (4). 

(4) Autoritatea instituie, ca parte componentă a structurii sale, un Comitet pentru 
inovare în domeniul financiar care să reunească toate autorităŃile naŃionale 
competente relevante  

(5) Autoritatea poate interzice temporar sau restricŃiona anumite tipuri de activităŃi 
financiare care ameninŃă buna funcŃionare şi integritatea pieŃelor financiare sau 
stabilitatea întregului sistem financiar din Uniune sau a unei părŃi a acestuia în 
cazurile specificate şi în condiŃiile prevăzute în actele legislative menŃionate la 
articolul 1 alineatul (2) sau dacă acest lucru este necesar într-o situaŃie de urgenŃă în 
conformitate cu şi în condiŃiile prevăzute la articolul 10.  

Autoritatea revizuieşte această decizie la intervale de timp regulate şi atunci când 
acest lucru este oportun. 

Autoritatea poate analiza, de asemenea, necesitatea de a interzice sau a restricŃiona 
anumite tipuri de activităŃi financiare şi, dacă acest lucru este necesar, să informeze 
Comisia pentru a facilita adoptarea unei interdicŃii sau a unei restricŃii. 

 

Articolul 7 
Standarde tehnice de reglementare 

(1) Parlamentul European şi Consiliul pot delega Comisiei competenŃa de adopta 
standarde tehnice de reglementare în conformitate cu articolul 290 din TFUE pentru 
a asigura o armonizare consecventă în domeniile prevăzute în mod expres în legislaŃia 
menŃionată la articolul 1 alineatul (2). Standardele în cauză sunt tehnice şi nu implică 
decizii strategice sau de politică, iar conŃinutul lor este delimitat de actele legislative 
în temeiul cărora sunt elaborate. Proiectele de standarde tehnice de reglementare 
sunt elaborate de Autoritate şi sunt prezentate Comisiei spre aprobare. În cazul în care 
Autoritatea nu prezintă Comisiei un proiect în termenul stabilit în legislaŃia 
menŃionată la articolul 1 alineatul (2), Comisia poate adopta un standard tehnic de 
reglementare. 

(1a) Înainte de a ▌ prezenta Comisiei standardele tehnice de reglementare, Autoritatea 
organizează consultări publice deschise cu privire la acestea şi analizează eventualele 
costuri şi beneficii aferente, cu excepŃia cazului în care astfel de consultări şi analize 
sunt disproporŃionate în raport cu domeniul de aplicare şi cu impactul standardelor 
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tehnice de reglementare în cauză sau cu gradul specific de urgenŃă al situaŃiei. De 
asemenea, Autoritatea solicită avizul sau recomandările Grupului părŃilor interesate 
din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor menŃionat la articolul 22. 

(1b) La primirea proiectelor de standarde tehnice de reglementare de la Autoritate, Comisia 
le transmite imediat Parlamentului şi Consiliului. Comisia poate prelungi acest termen 
cu o lună. Comisia poate aproba proiectele de standarde doar parŃial sau cu 
amendamente atunci când acest lucru este impus de interesele Uniunii. 

 ▌ 

Articolul 7a 
Neaprobarea sau modificarea proiectelor de standarde de reglementare  

(1) În cazul în care intenŃionează să nu aprobe proiectele de standarde tehnice de 
reglementare sau să le aprobe parŃial sau cu modificări, Comisia retrimite AutorităŃii 
proiectele de standarde tehnice de reglementare, propunând modificări motivate. 

(2) În termen de şase săptămâni, Autoritatea poate modifica proiectele de standarde 
tehnice de reglementare pe baza modificărilor propuse de Comisie şi le poate prezenta 
din nou Comisiei spre aprobare. Autoritatea informează Parlamentul European, 
Consiliul şi Comisia cu privire la decizia sa. 

(3) Atunci când Autoritatea nu este de acord cu decizia Comisiei de a respinge sau a 
modifica propunerile sale iniŃiale, Parlamentul European sau Consiliul îi poate 
convoca pe comisarul responsabil şi pe preşedintele AutorităŃii, în termen de o lună, 
pentru o reuniune ad hoc a comisiei competente a Parlamentului European sau a 
Consiliului, pentru a prezenta şi a explica diferendul dintre ei. 

Articolul 7b 
Exercitarea competenŃelor delegate 

(1) CompetenŃa de a adopta standardele tehnice de reglementare menŃionate la articolul 
7 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind competenŃele delegate cel 
târziu cu şase luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de 
competenŃe se reînnoieşte automat pentru perioade de timp identice, cu excepŃia 
cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu 
articolul 7c. 

(2) De îndată ce adoptă un standard tehnic de reglementare, Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului. 

(3) În raportul menŃionat la articolul 35 alineatul (2), preşedintele AutorităŃii informează 
Parlamentul European şi Consiliul cu privire la standardele de reglementare 
aprobate şi la autorităŃile competente care nu le-au respectat. 
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Articolul 7c 
ObiecŃiuni la standardele tehnice de reglementare 

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecŃiuni privind un standard 
tehnic de reglementare în termen de trei luni de la data notificării de către Comisie. 
La iniŃiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se poate 
prelungi cu trei luni. 

(2) Standardul tehnic de reglementare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi intră în vigoare înainte de expirarea termenului stabilit dacă atât 
Parlamentul European, cât şi Consiliul au informat Comisia că au decis să nu 
formuleze obiecŃiuni. În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu au formulat obiecŃiuni la standardul tehnic de 
reglementare, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

(3) Imediat ce proiectul le este transmis de către Comisie, Parlamentul European şi 
Consiliul pot adopta o declaraŃie anticipată şi condiŃionată conform căreia nu 
formulează obiecŃiuni, care intră în vigoare în cazul în care Comisia adoptă 
standardul de reglementare fără a modifica proiectul.  

(4) Dacă Parlamentul European sau Consiliul se opune unui standard tehnic de 
reglementare, acesta nu intră în vigoare. InstituŃia care formulează obiecŃiuni îşi 
expune motivele care au stat la baza acestora, în conformitate cu articolul 296 din 
TFUE. 

 

Articolul 7d 
Revocarea competenŃelor delegate 

(1) Delegarea de competenŃe menŃionată la articolul 7 poate fi revocată de Parlamentul 
European sau de Consiliu. 

(2) Decizia de revocare pune capăt delegării. 

(3) InstituŃia care a iniŃiat o procedură internă pentru a decide dacă intenŃionează să 
revoce delegarea de competenŃe informează cealaltă instituŃie şi Comisia într-un 
termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competenŃele de 
adoptare a unor standarde tehnice de reglementare care ar putea face obiectul unei 
revocări. 

 

Articolul 7e 
Standarde tehnice de punere în aplicare 

(1) În cazul în care Parlamentul European şi Consiliul conferă Comisiei competenŃa de a 
adopta standarde tehnice de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din 
TFUE, atunci când sunt necesare condiŃii uniforme de aplicare a actelor Uniunii cu 
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caracter obligatoriu din punct de vedere juridic din domeniile prevăzute în mod 
expres în legislaŃia menŃionată la articolul 1 alineatul (2), se aplică următoarele 
dispoziŃii:  

(a) dacă, în conformitate cu legislaŃia menŃionată anterior, Autoritatea elaborează 
standarde tehnice de punere în aplicare care să fie prezentate Comisiei, 
standardele în cauză sunt tehnice, nu includ opŃiuni de politică şi se limitează la 
stabilirea condiŃiilor de aplicare a actelor Uniunii cu caracter obligatoriu din 
punct de vedere juridic;  

(b) dacă Autoritatea nu prezintă Comisiei un proiect în termenul stabilit în actele 
legislative menŃionate la articolul 1 alineatul (2) sau dacă Autoritatea nu 
prezintă Comisiei un proiect în termenul specificat într-o solicitare adresată 
AutorităŃii de către Comisie în conformitate cu articolul 19, Comisia poate 
adopta un standard tehnic de punere în aplicare printr-un act de punere în 
aplicare. 

(2)  Înainte de a prezenta Comisiei standardele tehnice de punere în aplicare, Autoritatea 
organizează consultări publice deschise cu privire la acestea şi analizează eventualele 
costuri şi beneficii aferente, cu excepŃia cazului în care astfel de consultări şi analize 
sunt disproporŃionate în raport cu domeniul de aplicare şi cu impactul standardelor 
tehnice în cauză sau cu gradul specific de urgenŃă al situaŃiei.  

De asemenea, Autoritatea solicită avizul sau recomandările Grupului părŃilor 
interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor menŃionat la articolul 22. 

(3) Autoritatea prezintă Comisiei spre aprobare proiectele de standarde tehnice de punere 
în aplicare în conformitate cu articolul 291 din TFUE şi, concomitent, Parlamentului 
European şi Consiliului. 

(4) În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde tehnice de punere în 
aplicare, Comisia decide cu privire la aprobarea lor. Comisia poate prelungi acest 
termen cu o lună. Ea poate aproba proiectele de standarde doar parŃial sau cu 
amendamente atunci când acest lucru este impus de interesele Uniunii. 

Ori de câte ori adoptă un standard tehnic de punere în aplicare modificând proiectul 
de standard tehnic de punere în aplicare depus de Autoritate, Comisia informează 
Parlamentul European şi Consiliul. 

(5) Comisia adoptă standardele prin intermediul unor regulamente sau decizii care se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 

Articolul 8  
Orientări şi recomandări 

(1) În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente şi eficace în materie de 
supraveghere în cadrul SESF şi în scopul garantării aplicării comune, uniforme şi 
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coerente a legislaŃiei Uniunii, Autoritatea emite orientări şi recomandări adresate 
autorităŃilor competente sau participanŃilor la pieŃele financiare.  

(1a) Dacă este cazul, Autoritatea organizează consultări publice deschise cu privire la 
orientările şi recomandările în cauză şi analizează eventualele costuri şi beneficii 
aferente. De asemenea, Autoritatea solicită, dacă este cazul, avizul sau recomandările 
Grupului părŃilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor menŃionat la 
articolul 22. Consultările, analizele, avizele şi opiniile menŃionate sunt proporŃionale 
cu domeniul de aplicare, natura şi impactul orientărilor sau recomandărilor în cauză. 

(2) AutorităŃile competente şi participanŃii pe pieŃele financiare depun toate eforturile 
necesare pentru a respecta aceste orientări şi recomandări.  

În termen de două luni de la emiterea unei orientări sau recomandări, fiecare 
autoritate competentă confirmă faptul că intenŃionează să respecte respectiva 
orientare sau recomandare. În cazul în care o autoritate competentă nu intenŃionează să 
se conformeze, aceasta informează Autoritatea, explicând motivele deciziei sale. 
Autoritatea dă publicităŃii aceste motive. 

În cazul în care o autoritate nu aplică o orientare sau o recomandare, Autoritatea 
face public acest lucru. 

Autoritatea poate decide, de la caz la caz, să publice motivele prezentate de o 
autoritate competentă pentru nerespectarea unei orientări sau a unei recomandări. 
Autoritatea competentă primeşte o notificare prealabilă cu privire la această publicare. 

Dacă acest lucru este prevăzut de către orientarea sau recomandarea în cauză, 
participanŃii la pieŃele financiare raportează anual, în mod clar şi detaliat, dacă 
respectă orientarea sau recomandarea respectivă. 

(2a) În raportul menŃionat la articolul 28 alineatul (4a), Autoritatea informează 
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia cu privire la orientările şi recomandările 
emise, menŃionând autorităŃile competente care nu le-au respectat şi explicând 
modalitatea prin care Autoritatea intenŃionează să se asigure că acestea vor respecta 
recomandările şi orientările sale în viitor. 

 

Articolul 9 
Încălcarea legislaŃiei Uniunii  

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat actele legislative menŃionate la 
articolul 1 alineatul (2) sau le-a aplicat într-un mod care pare să constituie o încălcare 
a legislaŃiei Uniunii, inclusiv standardele tehnice de reglementare şi de punere în 
aplicare stabilite în conformitate cu articolele 7 şi 7e, mai precis nu a reuşit să 
garanteze faptul că un participant la pieŃele financiare îndeplineşte cerinŃele prevăzute 
de respectiva legislaŃie, Autoritatea are competenŃele stabilite la alineatele (2), (3) şi (6) 
ale prezentului articol.  
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(2) La cererea uneia sau mai multor autorităŃi competente, a Comisiei, a Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Grupului părŃilor interesate din domeniul valorilor 
mobiliare şi pieŃelor sau din proprie iniŃiativă şi după ce a informat autoritatea 
competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa încălcare sau neaplicare a 
dreptului Uniunii. 

(2a) Fără a aduce atingere competenŃelor stabilite la articolul 20, autoritatea competentă 
pune la dispoziŃia AutorităŃii, fără întârziere, toate informaŃiile pe care Autoritatea le 
consideră necesare pentru ancheta sa. 

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

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 
intenŃia să le întreprindă pentru a garanta respectarea dreptului Uniunii.  

(4) Dacă, în termen de o lună de la primirea recomandării AutorităŃii, autoritatea 
competentă nu s-a conformat legislaŃiei Uniunii, Comisia poate, după ce a fost 
informată de Autoritate sau din proprie iniŃiativă, să emită un aviz formal prin care să îi 
ceară autorităŃii competente să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul Uniunii. 
Avizul formal al Comisiei Ńine seama de recomandarea AutorităŃii. 

Comisia emite un astfel de aviz formal în termen de trei luni de la adoptarea 
recomandării. Comisia poate prelungi acest termen cu o lună. 

▌ 

Autoritatea şi autorităŃile competente îi transmit Comisiei toate informaŃiile necesare.  

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea avizului formal menŃionat la alineatul 
(4), autoritatea competentă informează Comisia şi Autoritatea cu privire la măsurile pe 
care le-a întreprins sau pe care are intenŃia să le întreprindă pentru a se conforma 
avizului formal al Comisiei. 

(6) Fără a aduce atingere competenŃelor Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE, 
atunci când o autoritate competentă nu respectă avizul formal menŃionat la alineatul (4) 
▌ în termenul menŃionat la acelaşi alineat şi când este necesară remedierea promptă a 
nerespectării ▌ în vederea menŃinerii sau restabilirii condiŃiilor neutre de concurenŃă de 
pe piaŃă sau în vederea garantării bunei funcŃionări şi a integrităŃii sistemului financiar, 
Autoritatea poate adopta, în cazul în care cerinŃele relevante prevăzute de legislaŃia 
menŃionată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct participanŃilor la pieŃele 
financiare în conformitate cu actele legislative menŃionate la articolul 1 alineatul (2), 
o decizie individuală adresată unui participant la pieŃele financiare prin care să-i impună 
acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligaŃiilor sale în temeiul 
dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activităŃi. 

Decizia AutorităŃii este conformă cu avizul formal emis de Comisie în temeiul 
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alineatului (4).  

(7) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (6) prevalează asupra oricărei decizii adoptate 
anterior de autorităŃile competente cu privire la aceeaşi chestiune. 

Atunci când adoptă o măsură ▌în legătură cu chestiunile care fac obiectul unui aviz 
formal în temeiul alineatului (4) sau al unei decizii în temeiul alineatului (6), 
autorităŃile competente respectă avizul formal corespunzător sau decizia 
corespunzătoare, după caz. 

(7a) În raportul menŃionat la articolul 28 alineatul (2), Autoritatea indică autorităŃile 
competente şi participanŃii la pieŃele financiare care nu s-au conformat avizelor 
formale sau deciziilor menŃionate la alineatele (4) şi (6). 

 

Articolul 10 
Măsuri în situaŃii de urgenŃă 

(1) În cazul unor evoluŃii negative care pot periclita grav buna funcŃionare şi integritatea 
pieŃelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar de pe 
teritoriul Uniunii Europene, Autoritatea facilitează în mod activ şi, atunci când 
consideră că este necesar, coordonează eventualele măsuri luate de către autorităŃile 
naŃionale de supraveghere competente relevante. 

Pentru a putea îndeplini acest rol de facilitare şi coordonare, Autoritatea este 
informată exhaustiv cu privire la eventualele evoluŃii relevante şi este invitată să 
participe în calitate de observator la eventualele reuniuni relevante ale autorităŃilor 
naŃionale de supraveghere competente. 

(1a) Comisia poate adopta, din proprie iniŃiativă sau la cererea Parlamentului European, 
a Consiliului, a CERS sau a AutorităŃii, o decizie adresată AutorităŃii prin care să 
constate existenŃa unei situaŃii de urgenŃă în sensul prezentului regulament. Comisia 
revizuieşte această decizie lunar şi, în orice caz, cel puŃin o dată pe lună, şi declară 
încetarea situaŃiei de urgenŃă imediat ce se impune acest lucru. 

În cazul în care constată existenŃa unei situaŃii de urgenŃă, Comisia informează fără 
întârziere Parlamentul European şi Consiliul. 

(2) Atunci când Comisia a adoptat o decizie în temeiul alineatului (1a) şi în situaŃii 
excepŃionale, în care este necesară acŃiunea coordonată a autorităŃilor naŃionale 
pentru a reacŃiona la evoluŃii negative care pot pune în pericol buna funcŃionare şi 
integritatea pieŃelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar din 
Uniunea Europeană sau a unei părŃi a acestuia, Autoritatea poate adopta decizii 
individuale cerându-le autorităŃilor competente să ia măsurile necesare în conformitate 
cu legislaŃia menŃionată la articolul 1 alineatul (2) pentru a aborda orice astfel de 
evoluŃii prin garantarea faptului că participanŃii la pieŃele financiare şi autorităŃile 
competente îndeplinesc cerinŃele prevăzute în respectiva legislaŃie. 
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(3) Fără a aduce atingere competenŃelor care îi revin Comisiei în temeiul articolului 258 
din TFUE, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia AutorităŃii 
menŃionată la alineatul (2) în termenul prevăzut, Autoritatea poate, în cazul în care 
cerinŃele relevante prevăzute de actele legislative menŃionate la articolul 1 alineatul (2) 
se aplică direct participanŃilor la pieŃele financiare, să adopte o decizie individuală 
adresată unui participant la pieŃele financiare prin care să-i impună acestuia să ia 
măsurile necesare pentru a se conforma obligaŃiilor sale în temeiul respectivei legislaŃii, 
inclusiv încetarea oricărei activităŃi. 

(4) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (3) prevalează asupra oricărei decizii adoptate 
anterior de autorităŃile competente cu privire la aceeaşi chestiune. 

Orice măsură luată de autorităŃile competente în legătură cu chestiunile care fac 
obiectul deciziei în temeiul alineatului (2) sau (3) este compatibilă cu respectiva decizie. 

 

Articolul 11 
SoluŃionarea dezacordurilor dintre autorităŃile competente 

(1) Fără a aduce atingere competenŃelor prevăzute la articolul 9, atunci când o autoritate 
competentă nu este de acord cu procedura sau cu conŃinutul unei măsuri sau cu lipsa de 
acŃiune din partea unei alte autorităŃi competente în domenii în care actele legislative 
menŃionate la articolul 1 alineatul (2) prevăd cooperarea, coordonarea sau luarea de 
decizii în comun de către autorităŃile competente din mai multe state membre, 
Autoritatea, din proprie iniŃiativă sau la cererea uneia sau mai multor autorităŃi 
competente în cauză, îşi asumă un rol de coordonare în sprijinirea autorităŃilor în 
efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la 
alineatele (2)-(4). 

(2) Autoritatea stabileşte un termen limită pentru concilierea autorităŃilor competente, 
Ńinând seama de eventualele termene specificate în actele legislative menŃionate la 
articolul 1 alineatul (2), precum şi de complexitatea şi urgenŃa situaŃiei. În această 
etapă, Autoritatea are rol de mediator. 

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, autorităŃile competente în cauză nu au reuşit să 
ajungă la un acord, Autoritatea ia o decizie, în conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 29 alineatul (1) al treilea paragraf, în vederea soluŃionării diferendului şi le 
cere acestora să adopte anumite măsuri▌ în conformitate cu legislaŃia Uniunii, decizia 
având caracter obligatoriu pentru autorităŃile competente vizate.  

(4) Fără a aduce atingere competenŃelor Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE, 
atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia AutorităŃii, nereuşind astfel să 
garanteze faptul că un participant la pieŃele financiare respectă cerinŃele care îi sunt 
direct aplicabile în temeiul actelor legislative menŃionate la articolul 1 alineatul (2), 
Autoritatea adoptă o decizie individuală adresată unui participant la pieŃele financiare 
prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligaŃiilor 
sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activităŃi.  
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(4a) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asupra oricărei decizii 
adoptate anterior de autorităŃile competente cu privire la aceeaşi chestiune. Orice 
măsură luată de autorităŃile competente în legătură cu faptele care fac obiectul 
deciziei în temeiul alineatului (3) sau (4) este compatibilă cu respectiva decizie. 

(4b) În raportul prevăzut la articolul 35 alineatul (2), preşedintele prezintă dezacordurile 
survenite între autorităŃile competente, înŃelegerile la care s-a ajuns şi deciziile luate 
pentru soluŃionarea unor astfel de dezacorduri. 

 

Articolul 11a 
SoluŃionarea dezacordurilor dintre autorităŃile competente din sectoare diferite 

Comitetul comun, în conformitate cu procedura menŃionată la articolele 11 şi 42, 
soluŃionează dezacordurile transsectoriale care pot apărea între una sau mai multe 
autorităŃi competente, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (2) din prezentul 
regulament, din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE] şi din Regulamentul (UE) nr. 
…/2010 [AEAPO]. 

 

Articolul 12 
Colegii ale autorităŃilor de supraveghere 

(1) Autoritatea contribuie la promovarea şi monitorizarea funcŃionării eficiente, eficace şi 
consecvente a colegiilor autorităŃilor de supraveghere prevăzute de Directiva 
2006/48/CE şi la stimularea coerenŃei aplicării legislaŃiei Uniunii de către toate 
colegiile. Personalul AutorităŃii are posibilitatea de a participa la oricare dintre 
activităŃi, inclusiv la examinări la faŃa locului efectuate în comun de două sau mai 
multe autorităŃi competente. 

(2) Autoritatea conduce colegiile autorităŃilor de supraveghere, după cum consideră 
necesar. În acest scop, Autoritatea este considerată drept „autoritate competentă” în 
sensul legislaŃiei relevante. Autoritatea îndeplineşte cel puŃin următoarele funcŃii: 

(a) colectează şi oferă toate informaŃiile relevante în situaŃiile normale de lucru şi 
în cele de urgenŃă pentru a facilita activitatea colegiilor autorităŃilor de 
supraveghere şi înfiinŃează şi gestionează un sistem central pentru a pune astfel 
de informaŃii la dispoziŃia autorităŃilor competente din cadrul colegiilor 
autorităŃilor de supraveghere; 

(b) iniŃiază şi coordonează exerciŃii de simulare a crizelor la nivelul Uniunii pentru 
a evalua rezistenŃa instituŃiilor financiare, în special a celor identificate la 
articolul 12b, la evoluŃiile negative ale pieŃei, asigurând aplicarea unei 
metodologii cât mai consecvente la nivel naŃional pentru aceste exerciŃii; 

(c) planifică şi conduce activităŃi de supraveghere atât în situaŃii normale de lucru, 
cât şi în situaŃii de urgenŃă, inclusiv evaluări ale riscurilor la care sunt sau pot 
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fi expuse instituŃiile financiare; şi 

(d) supervizează sarcinile îndeplinite de autorităŃile competente. 

(3a) Autoritatea poate emite standarde de reglementare şi de punere în aplicare, orientări 
şi recomandări adoptate în temeiul articolelor 7, 7e şi 8 în vederea armonizării 
activităŃilor de supraveghere şi a bunelor practici adoptate de colegiile autorităŃilor de 
supraveghere. AutorităŃile aprobă înŃelegeri scrise legate de funcŃionarea fiecărui 
colegiu pentru a asigura funcŃionarea lor convergentă. 

(3b) Un rol de mediere, cu efecte obligatorii din punct de vedere juridic, ar trebui să 
permită AutorităŃii să rezolve dezacordurile dintre autorităŃile competente pe baza 
procedurii instituite la articolul 11. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord în 
cadrul colegiului autorităŃilor de supraveghere, Autoritatea poate lua decizii în 
materie de supraveghere care să fie direct aplicabile instituŃiei în cauză.  

 

Articolul 12a 
DispoziŃii generale 

(1) Autoritatea acordă o atenŃie deosebită şi abordează problema riscurilor de perturbare 
a serviciilor financiare care (i) este cauzată de o disfuncŃionalitate integrală sau 
parŃială a sistemului financiar şi (ii) poate să genereze consecinŃe negative grave 
pentru piaŃa internă şi economia reală (risc sistemic). Toate tipurile de intermediari, 
pieŃe şi infrastructuri financiare pot fi importante din punct de vedere sistemic într-o 
anumită măsură.  

(2) Autoritatea, în colaborare cu Comitetul european pentru riscuri sistemice, elaborează 
un set comun de indicatori cantitativi şi calitativi (tablou de riscuri) ce va servi drept 
bază pentru atribuirea unui rating de supraveghere participanŃilor transfrontalieri la 
piaŃa financiară identificaŃi la articolul 12b. Ratingul respectiv este revizuit periodic 
pentru a Ńine seama de modificările semnificative ale profilului de risc al unei 
instituŃii. Ratingul de supraveghere constituie un element critic pentru decizia de a 
supraveghea sau a interveni direct într-o instituŃie aflată în dificultate.  

(3) Fără a aduce atingere actelor legislative menŃionate la articolul 1 alineatul (2), 
Autoritatea propune, dacă este necesar, proiecte suplimentare de standarde de 
reglementare şi de implementare, precum şi orientări şi recomandări pentru 
instituŃiile identificate la articolul 12b. 

(4) Autoritatea supraveghează instituŃiile transfrontaliere care pot prezenta riscuri 
sistemice în conformitate cu articolul 12b. În astfel de cazuri, Autoritatea acŃionează 
prin intermediul autorităŃilor competente. 

 (5) Autoritatea înfiinŃează o unitate de soluŃionare a situaŃiilor de criză cu mandatul de a 
pune în practică o guvernanŃă bine definită şi un modus operandi pentru gestionarea 
crizelor, de la intervenŃia timpurie până la rezolvarea problemelor şi insolvabilitate, 
precum şi de a conduce astfel de proceduri. 
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Articolul 12b 
Identificarea participanŃilor transfrontalieri la piaŃa financiară care ar putea prezenta 

riscuri sistemice 

(1) Consiliul de supraveghere, în urma consultării CERS, poate identifica, în 
conformitate cu procedura stabilită la articolul 29 alineatul (1), participanŃii 
transfrontalieri la piaŃa financiară care, din cauza riscurilor sistemice pe care le-ar 
putea prezenta, trebuie să facă obiectul supravegherii directe a AutorităŃii sau trebuie 
plasaŃi în subordinea UnităŃii de soluŃionare a situaŃiilor de criză menŃionate la 
articolul 12c.  

(2) Criteriile de identificare a acestui tip de participanŃi la piaŃa financiară sunt 
consecvente cu criteriile stabilite de CSF, de FMI şi de BRI. 

 

Articolul 12c 
Unitatea de soluŃionare a situaŃiilor de criză 

(1) Unitatea de soluŃionare a situaŃiilor de criză menŃine stabilitatea financiară şi reduce 
efectul de contaminare de către instituŃiile aflate în dificultate, identificate la articolul 
12b, a restului sistemului şi a economiei în general şi limitează costul pentru 
contribuabili, respectând principiul proporŃionalităŃii şi ierarhia creditorilor şi 
garantând un tratament egal pe întreg teritoriul. 

(2) Unitatea de soluŃionare a situaŃiilor de criză este împuternicită să îndeplinească 
sarcinile prezentate la alineatul (1) pentru a reabilita instituŃiile aflate în dificultate 
sau pentru a decide cu privire la lichidarea instituŃiilor neviabile (esenŃială pentru a 
limita hazardul moral). Printre alte acŃiuni, ar putea să solicite ajustări de capital sau 
lichidităŃi, să adapteze pachetul de activităŃi, să îmbunătăŃească procese, să numească 
sau să înlocuiască cadre de conducere, să recomande garanŃii, împrumuturi şi injecŃii 
de lichidităŃi, vânzări totale sau parŃiale, să creeze o „bancă bună/bancă rea” sau o 
„bancă-punte”, să solicite conversia datoriilor în capital (cu marje adecvate) sau să 
treacă temporar instituŃia în proprietate publică. 

(3) Unitatea de soluŃionare a situaŃiilor de criză este alcătuită din experŃi numiŃi de 
consiliul de supraveghere al AutorităŃii, ce deŃin cunoştinŃe şi experienŃă în 
restructurarea, reprofilarea şi lichidarea instituŃiilor financiare. 

 

Articolul 12d 
Sistemul european de sisteme de garantare pentru investitori 

(1) Autoritatea contribuie la consolidarea sistemelor naŃionale de compensare pentru 
investitori asigurându-se că acestea sunt finanŃate în mod corespunzător de 
instituŃiile financiare, inclusiv de participanŃii la piaŃă cu sediul în Ńări terŃe, şi că 
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asigură un nivel ridicat de protecŃie pentru toŃi investitorii, într-un cadru armonizat 
pe întreg teritoriul Uniunii, care nu aduce atingere rolului de protecŃie şi de 
stabilizare al sistemelor de garantare reciprocă, cu condiŃia ca acestea să respecte 
standardele Uniunii. 

(2) Articolul 8 privind competenŃele AutorităŃii de a adopta orientări şi recomandări se 
aplică sistemelor de garantare pentru investitori. 

(3) Comisia poate adopta standarde tehnice de reglementare şi de punere în aplicare, 
astfel cum se prevede în actele legislative menŃionate la articolul 1 alineatul (2), în 
conformitate cu procedura stabilită la articolele 7-7d din prezentul regulament. 

 

Articolul 12f 
Sistemul european de soluŃionare a situaŃiilor de criză şi de mecanisme de finanŃare 

(1) Se va institui un fond european de stabilitate pentru valori imobiliare şi pieŃe pentru a 
consolida internalizarea costurilor sistemului financiar şi a oferi asistenŃă pentru 
rezolvarea crizelor în care se află participanŃii transfrontalieri la piaŃa financiară 
aflaŃi în dificultate. InstituŃiile financiare participante la piaŃă care îşi desfăşoară 
activitatea într-un singur stat membru au posibilitatea de a se alătura fondului. 
Fondul european de stabilitate pentru valori imobiliare şi pieŃe adoptă măsuri 
adecvate pentru a evita ca disponibilitatea ajutoarelor să dea naştere unui hazard 
moral. 

(2) Fondul european de stabilitate pentru valori imobiliare şi pieŃe este finanŃat prin 
contribuŃii directe ale tuturor participanŃilor transfrontalieri la piaŃa financiară 
identificaŃi la articolul 12b şi ale celor care au ales să participe la sistem în temeiul 
alineatului (1). Aceste contribuŃii sunt proporŃionale cu nivelul de risc prezentat de 
fiecare participant la piaŃa financiară. Nivelul contribuŃiilor necesare Ńine seama de 
condiŃii economice mai extinse, de exemplu de capacitatea de creditare pentru 
industrie şi IMM-uri, precum şi de necesitatea ca participanŃii la piaŃa financiară să 
îşi păstreze capitalul pentru alte cerinŃe de reglementare şi de afaceri. 

(3) Fondul european de stabilitate este gestionat de un consiliu numit de Autoritate pe o 
perioadă de cinci ani. Membrii consiliului sunt aleşi din rândul funcŃionarilor 
propuşi de autorităŃile naŃionale. Fondul creează, de asemenea, un consiliu 
consultativ compus din reprezentanŃi fără drept de vot ai participanŃilor la piaŃa 
financiară care participă la fond. Consiliul de administraŃie al fondului poate 
propune AutorităŃii să externalizeze gestionarea lichidităŃilor sale către instituŃii cu 
reputaŃie recunoscută (cum ar fi BEI). Aceste fonduri ar trebui astfel investite în 
instrumente sigure şi lichide. 

 

Articolul 13 
Delegarea de sarcini şi responsabilităŃi 
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(1) AutorităŃile competente pot, cu acordul autorităŃii delegate, delega sarcini şi 
responsabilităŃi AutorităŃii sau altor autorităŃi competente, sub rezerva condiŃiilor 
prevăzute la prezentul articol. Statele membre pot crea mecanisme specifice privind 
delegarea de responsabilităŃi, care trebuie respectate înainte ca autorităŃile lor 
competente să încheie astfel de acorduri şi pot limita mandatul delegării la nivelul 
necesar pentru supravegherea eficace a participanŃilor transfrontalieri la pieŃele 
financiare sau a grupărilor financiare transfrontaliere.  

(2) Autoritatea încurajează şi facilitează delegarea de sarcini şi responsabilităŃi între 
autorităŃile competente prin identificarea sarcinilor şi responsabilităŃilor care pot fi 
delegate sau realizate în comun şi prin promovarea celor mai bune practici.  

(2a) Delegarea de responsabilităŃi duce la realocarea competenŃelor prevăzute în actele 
legislative menŃionate la articolul 1 alineatul (2). LegislaŃia aplicabilă autorităŃii 
delegate reglementează procedura, aplicarea şi revizuirea administrativă şi judiciară 
cu privire la responsabilităŃile delegate. 

(3) AutorităŃile competente informează Autoritatea cu privire la acordurile în vederea 
delegării la care intenŃionează să participe. Ele aplică acordurile cel mai devreme la o 
lună după notificarea AutorităŃii.  

Autoritatea poate emite un aviz cu privire la acordul propus în termen de o lună după ce 
a fost informată.  

Autoritatea publică toate acordurile de delegare încheiate de autorităŃile competente prin 
modalităŃile adecvate, pentru a se asigura că toate părŃile interesate sunt informate 
corespunzător.  

 

Articolul 14 
O cultură comună a supravegherii 

(1) Autoritatea joacă un rol activ în elaborarea unei culturi europene comune în materie de 
supraveghere şi a unor practici de supraveghere consecvente, precum şi în garantarea 
unor proceduri uniforme şi a unor demersuri coerente pe tot teritoriul Uniunii 
Europene şi efectuează cel puŃin următoarele activităŃi: 

(a) furnizarea de avize autorităŃilor competente; 

(b) promovarea unui schimb de informaŃii bilateral şi multilateral eficient între 
autorităŃile competente, respectându-se pe deplin dispoziŃiile aplicabile în materie 
de confidenŃialitate şi de protecŃie a datelor prevăzute de legislaŃia comunitară în 
domeniu; 

(c) participarea la elaborarea unor standarde de supraveghere de înaltă calitate şi 
uniforme, inclusiv a standardelor de raportare, şi a standardelor contabile 
internaŃionale, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2a); 
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(d) revizuirea aplicării standardelor tehnice de reglementare şi de punere în aplicare 
relevante adoptate de Comisie, a orientărilor şi recomandărilor emise de autoritate 
şi propunerea de amendamente atunci când este necesar; 

(e) elaborarea de programe de formare sectoriale şi transsectoriale, facilitarea 
schimburilor de personal şi încurajarea autorităŃilor competente să intensifice 
utilizarea programelor de detaşare şi a altor instrumente.  

(2) Autoritatea poate, dacă este cazul, să elaboreze noi instrumente practice şi de 
convergenŃă pentru promovarea abordărilor şi practicilor comune în materie de 
supraveghere.  

 

Articolul 15 
Analize inter pares ale autorităŃilor competente 

(1) Autoritatea organizează şi realizează periodic analize inter pares ale unor activităŃi sau 
ale tuturor activităŃilor autorităŃilor competente, pentru a spori consecvenŃa rezultatelor 
supravegherii. În acest scop, Autoritatea elaborează metode pentru a permite evaluarea 
obiectivă şi compararea autorităŃilor analizate. Cu ocazia efectuării analizelor inter 
pares, se Ńine seama de informaŃiile existente şi de evaluările efectuate deja cu privire 
la autoritatea competentă în cauză. 

(2) Analiza inter pares cuprinde următoarele elemente, fără a se limita la acestea: 

(a) gradul de adecvare al acordurilor privind guvernanŃa şi resursele, al alocării 
resurselor şi al competenŃelor personalului autorităŃii competente, în special din 
punctul de vedere al aplicării efective a standardelor tehnice de reglementare şi 
de punere în aplicare menŃionate la articolele 7 şi 7e şi a actelor legislative 
menŃionate la articolul 1 alineatul (2) şi al capacităŃii de a răspunde la evoluŃiile 
pieŃei; 

(b) gradul de convergenŃă atins în aplicarea legislaŃiei Uniunii şi în ceea ce priveşte 
practicile de supraveghere, inclusiv standardele tehnice de reglementare şi de 
punere în aplicare, orientările şi recomandările adoptate în temeiul articolelor 7 şi 
8, precum şi măsura în care practicile de supraveghere îndeplinesc obiectivele 
dreptului Uniunii; 

(c) bunele practici dezvoltate de unele autorităŃi competente a căror adoptare ar putea 
fi benefică pentru alte autorităŃi competente. 

(d) eficacitatea şi gradul de convergenŃă atinse în ceea ce priveşte aplicarea 
dispoziŃiilor adoptate în cursul punerii în aplicare a legislaŃiei Uniunii, inclusiv 
a măsurilor administrative şi a sancŃiunilor care vizează persoanele 
responsabile în cazul nerespectării acestor dispoziŃii. 

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea poate emite orientări şi recomandări adresate 
autorităŃilor competente ▌, în conformitate cu articolul 8. Autoritatea Ńine seama de 
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rezultatul analizei inter pares atunci când elaborează proiecte de standarde tehnice de 
reglementare sau de punere în aplicare în conformitate cu articolele 7-7e. AutorităŃile 
competente caută să dea curs recomandărilor AutorităŃii. Atunci când autoritatea 
competentă nu dă curs respectivelor recomandări, aceasta trebuie să informeze 
Autoritatea cu privire la motivele sale. 

Autoritatea pune la dispoziŃia publicului cele mai bune practici care pot fi identificate 
pe baza acestor analize. În plus, toate celelalte rezultate ale analizelor inter pares pot 
fi făcute publice sub rezerva acordului autorităŃii competente care face obiectul 
analizei inter pares. 

 

Articolul 16 
FuncŃia de coordonare  

(1) Autoritatea îndeplineşte un rol de coordonare generală între autorităŃile competente, 
inclusiv în cazul unor evoluŃii negative care ar putea pune în pericol buna funcŃionare şi 
integritatea pieŃelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Uniunea Europeană. 

Autoritatea promovează o reacŃie coordonată la nivelul Uniunii, care presupune, printre 
altele: 

1. facilitarea schimbului de informaŃii între autorităŃile competente; 

2. determinarea sferei şi, în măsura în care este posibil şi oportun, verificarea fiabilităŃii 
informaŃiilor care trebuie puse la dispoziŃia tuturor autorităŃilor competente implicate;  

3. fără a aduce atingere articolului 11, efectuarea medierii facultative la cererea 
autorităŃilor competente sau din proprie iniŃiativă; 

4. notificarea imediată a CERS cu privire la orice situaŃie de urgenŃă; 

4a. adoptarea tuturor măsurilor necesare în cazul unor evoluŃii care pot pune în pericol 
funcŃionarea pieŃelor financiare în vederea facilitării coordonării acŃiunilor 
întreprinse de autorităŃile competente relevante; 

4b. centralizarea informaŃiilor primite în conformitate cu articolele 12 şi 20 de la 
autorităŃile competente ca rezultat al obligaŃiilor regulamentare de raportare pentru 
instituŃiile active în mai multe state membre; Autoritatea comunică aceste informaŃii 
celorlalte autorităŃi competente vizate. 

 

Articolul 17 
Evaluarea evoluŃiilor pieŃei 

(1) Autoritatea monitorizează şi evaluează evoluŃiile pieŃei în domeniul său de competenŃă 
şi, atunci când este necesar, informează Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii 
ocupaŃionale, Autoritatea bancară europeană, CERS, Parlamentul European, Consiliul şi 
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Comisia cu privire la tendinŃele microprudenŃiale importante, riscurile potenŃiale şi punctele 
vulnerabile. Autoritatea include în evaluările sale o analiză economică a pieŃelor pe care 
operează participanŃii la piaŃa financiară, precum şi o evaluare a impactului evoluŃiilor 
potenŃiale ale pieŃei asupra lor. 

(1a) ▌În colaborare cu CERS, Autoritatea iniŃiază şi coordonează evaluările la nivelul 
Uniunii ale rezistenŃei participanŃilor ▌la pieŃele financiare la evoluŃiile negative ale pieŃei. În 
acest scop, ea elaborează următoarele elemente, care urmează să fie aplicate de autorităŃile 
competente: 

(a) metodologii comune pentru evaluarea efectului scenariilor economice asupra poziŃiilor 
financiare ale participanŃilor cheie la pieŃele financiare;  

(b) abordări comune ale comunicărilor cu privire la rezultatele acestor evaluări ale 
rezistenŃei participanŃilor ▌la pieŃele financiare; 

(ba) metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care anumite produse sau procese 
de distribuŃie îl au asupra poziŃiei financiare a unui participant la piaŃa financiară şi 
asupra deponenŃilor, investitorilor şi informării clienŃilor. 

(2) Fără a aduce atingere sarcinilor CERS stabilite prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 
[CERS], Autoritatea pune la dispoziŃia Parlamentului, Consiliului, Comisiei şi CERS evaluări 
ale tendinŃelor, riscurilor potenŃiale şi punctelor vulnerabile în domeniul său de competenŃă, 
cel puŃin o dată pe an şi mai frecvent dacă este necesar. 

Autoritatea introduce o clasificare a principalelor riscuri şi puncte vulnerabile în respectivele 
evaluări şi recomandă, atunci când este necesar, măsuri de prevenire sau de remediere.  

(3) Autoritatea garantează o acoperire adecvată a evoluŃiilor, riscurilor şi punctelor 
vulnerabile transsectoriale, cooperând îndeaproape cu Autoritatea europeană pentru asigurări 
şi pensii ocupaŃionale şi cu Autoritatea bancară europeană prin intermediul Comitetului 
comun. 

 

Articolul 18 
RelaŃii internaŃionale 

(1)  Fără a aduce atingere competenŃelor instituŃiilor Uniunii şi ale statelor membre, 
Autoritatea poate stabili contacte şi poate încheia acorduri administrative cu autorităŃi de 
supraveghere, organizaŃii internaŃionale şi organisme administrative din Ńări terŃe. Aceste 
acorduri nu creează obligaŃii juridice pentru Uniunea Europeană sau pentru statele 
membre ale acesteia şi nici nu împiedică statele membre sau autorităŃile lor competente să 
încheie acorduri bilaterale sau multilaterale cu Ńări terŃe. 

(2) Autoritatea contribuie la pregătirea deciziilor în materie de echivalenŃă în ceea ce 
priveşte sistemele de supraveghere din Ńări terŃe în conformitate cu actele legislative 
menŃionate la articolul 1 alineatul (2). 
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(3) În raportul menŃionat la articolul 28 alineatul (4a), Autoritatea prezintă acordurile 
administrative încheiate cu organizaŃiile internaŃionale sau cu administraŃiile Ńărilor terŃe şi 
sprijinul oferit în pregătirea deciziilor în materie de echivalenŃă. 

 

Articolul 19 
Alte atribuŃii 

(1) Autoritatea poate, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei sau din 
proprie iniŃiativă, să emită avize destinate Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei 
privind orice aspecte referitoare la domeniul său de competenŃă. 

(1a) În cazul în care Autoritatea nu a prezentat un proiect de standard tehnic de 
reglementare sau de punere în aplicare în termenul stabilit în legislaŃia menŃionată la 
articolul 1 alineatul (2) sau în cazul în care nu a fost stabilit niciun termen, Comisia poate 
solicita prezentarea unui astfel de proiect şi poate stabili un termen în acest sens.   

Dată fiind urgenŃa situaŃiei, Comisia poate solicita ca proiectul de standard tehnic de 
reglementare sau de punere în aplicare să fie prezentat înainte de termenul stabilit în 
legislaŃia menŃionată la articolul 1 alineatul (2). În acest caz, Comisia prezintă o justificare 
corespunzătoare. 

(2) În ceea ce priveşte evaluările prudenŃiale ale fuziunilor şi achiziŃiilor care intră în 
domeniul de aplicare a Directivei 2007/44/CE şi care, în conformitate cu directiva 
respectivă, necesită consultarea dintre autorităŃile competente din două sau mai multe state 
membre, Autoritatea poate emite şi publica, ▌la cererea uneia dintre autorităŃile competente 
în cauză, un aviz cu privire la o evaluare prudenŃială, mai puŃin în raport cu criteriile de la 
articolul 19a alineatul (1) litera (e) din Directiva 2006/48/CE. Avizul este emis cu 
promptitudine şi, în orice caz, înainte de sfârşitul perioadei de evaluare în conformitate cu 
Directiva 2007/44/CE. Articolul 20 se aplică domeniilor cu privire la care Autoritatea poate 
emite un aviz.  

 

Articolul 20 
Colectarea informaŃiilor  

(1) La cererea AutorităŃii, autorităŃile competente ▌ ale statelor membre pun la dispoziŃia 
AutorităŃii toate informaŃiile necesare pentru îndeplinirea mandatului conferit acesteia prin 
prezentul regulament, cu condiŃia ca destinatarul să aibă în mod legal acces la datele 
relevante şi ca solicitarea de informaŃii să fie proporŃională cu natura mandatului în cauză. 

(1a) Autoritatea poate de asemenea solicita ca informaŃiile să-i fie transmise la intervale 
regulate. Solicitările utilizează, acolo unde este posibil, formate de raportare comune. 

(1b) La cererea justificată corespunzător a unei autorităŃi competente dintr-un stat 
membru, Autoritatea poate oferi orice informaŃie necesară pentru a permite autorităŃii 
competente respective să îşi îndeplinească atribuŃiile în conformitate cu obligaŃiile de secret 



 

AM\823640RO.doc 42/69 PE441.902v01-00 

RO  RO 

profesional stabilite în legislaŃia sectorială şi la articolul 56. 

(1c) Înainte de a solicita informaŃii în conformitate cu prezentul articol şi pentru a evita 
duplicarea obligaŃiilor de raportare, Autoritatea ia în primul rând în considerare statisticile 
existente relevante întocmite, difuzate şi elaborate de Sistemul Statistic European şi de 
Sistemul European al Băncilor Centrale. 

(2) Atunci când informaŃiile nu sunt disponibile sau nu sunt transmise în timp util de către 
autorităŃile competente sau de alte autorităŃi publice ale statelor membre, Autoritatea poate 
adresa o cerere motivată şi bine întemeiată altor autorităŃi de supraveghere, ministerului de 
finanŃe, în cazul în care acesta din urmă are la dispoziŃia sa informaŃii prudenŃiale, băncii 
centrale sau biroului statistic al statului membru în cauză. 

(2a) În cazul în care informaŃiile nu sunt disponibile sau nu sunt transmise în timp util 
în temeiul alineatelor (1), (1a), (1b), (1c) sau (2), Autoritatea poate adresa direct 
participanŃilor la pieŃele financiare implicaŃi o cerere bine întemeiată şi motivată. Cererea 
motivată explică de ce sunt necesare datele privitoare la respectivii participanŃi la pieŃele 
financiare. 

Autoritatea informează autorităŃile competente în cauză cu privire la cereri în conformitate 
cu alineatele (2) şi (2a). 

La cererea autorităŃii, autorităŃile competente ▌sprijină Autoritatea în procesul de colectare a 
acestor informaŃii. 

(3) Autoritatea poate utiliza informaŃiile confidenŃiale primite în temeiul prezentului 
articol exclusiv în scopul îndeplinirii atribuŃiilor care îi revin în temeiul prezentului 
regulament.  

 

Articolul 21  
RelaŃia cu CERS 

(1) Autoritatea ▌cooperează îndeaproape şi regulat cu CERS. 

(2) Autoritatea ▌pune la dispoziŃia CERS informaŃii regulate şi actualizate necesare 
pentru ca acesta să-şi poată îndeplini atribuŃiile. Orice date necesare pentru îndeplinirea 
atribuŃiilor sale, care nu apar sub formă de rezumat sau sub formă de date colective trebuie 
puse la dispoziŃia CERS fără întârziere la primirea unei cereri motivate, după cum se 
menŃionează la articolul [15] din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [CERS]. Autoritatea, în 
cooperare cu CERS, instituie proceduri interne adecvate pentru transmiterea informaŃiilor 
confidenŃiale, în special cele legate de participanŃi individuali la piaŃa financiară. 

(3) Autoritatea garantează, în conformitate cu alineatele (4) şi (5), că avertismentelor şi 
recomandărilor emise de CERS menŃionate la articolul [16] din Regulamentul (UE) nr. 
…/2010 [CERS] li se dă curs.  

(4) La primirea unui avertisment sau unei recomandări din partea CERS adresată 
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AutorităŃii, aceasta convoacă fără întârziere o întrunire a consiliului de supraveghere şi 
evaluează implicaŃiile avertismentului sau recomandării în ceea ce priveşte îndeplinirea 
sarcinilor sale.  

Ea decide, prin procedura adecvată de luare a deciziilor, cu privire la orice măsuri care 
trebuie luate în conformitate cu competenŃele care îi sunt conferite prin prezentul regulament 
în vederea soluŃionării problemelor identificate în avertismente şi recomandări. 

Dacă nu dă curs unei recomandări, Autoritatea explică Parlamentului European, Consiliului 
şi CERS motivele acestei alegeri. 

(5) La primirea unui avertisment sau a unei recomandări din partea CERS, adresată unei 
autorităŃi naŃionale de supraveghere competente, Autoritatea îşi utilizează, atunci când este 
cazul, competenŃele conferite prin prezentul regulament pentru a garanta că avertismentului 
sau recomandării i se dă curs în timp util.  

Atunci când destinatarul intenŃionează să nu dea curs recomandării CERS, el trebuie să 
informeze şi să discute cu consiliul de supraveghere motivele deciziei sale.  

Autoritatea competentă Ńine seama în mod corespunzător de consiliul de supraveghere atunci 
când informează Consiliul şi CERS, în conformitate cu articolul [17] din Regulamentul (UE) 
nr. .../2010 [CERS]. 

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

 

Articolul 22 
Grupul părŃilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor  

(1) Pentru a facilita consultarea părŃilor interesate în domenii care sunt relevante pentru 
sarcinile AutorităŃii, se înfiinŃează un Grup al părŃilor interesate din domeniul valorilor 
mobiliare şi pieŃelor. Grupul părŃilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor 
este consultat cu privire la acŃiunile întreprinse în conformitate cu articolul 7 referitor la 
standardele tehnice de reglementare şi de punere în aplicare şi, în măsura în care acestea 
nu privesc participanŃi individuali la piaŃa financiară, în conformitate cu articolul 8 
referitor la orientări şi recomandări. În cazul în care trebuie să se ia urgent măsuri, iar 
consultarea nu este posibilă, Grupul părŃilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi 
pieŃelor este informat cât mai rapid cu putinŃă. 

Grupul părŃilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor se reuneşte de cel 
puŃin de patru ori pe an. 

(2) Grupul părŃilor interesate din domeniul bancar este compus din 30 de membri, 
reprezentând în proporŃii echilibrate instituŃii de investiŃii din Uniune, reprezentanŃi ai 
angajaŃilor acestora, precum şi consumatori, ▌utilizatori ai serviciilor financiare şi 
reprezentanŃi ai IMM-urilor. Cel puŃin cinci dintre membrii săi sunt reprezentanŃi 
independenŃi de vârf din mediul academic. Numărul membrilor care reprezintă 
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participanŃii la piaŃa financiară nu depăşeşte 10 persoane. 

(3) Membrii Grupului părŃilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor sunt 
numiŃi de consiliul de supraveghere al AutorităŃii, în urma unor propuneri din partea părŃilor 
interesate. 

În luarea deciziei sale, consiliul de supraveghere asigură, într-o măsură cât mai mare, un 
echilibru geografic şi de gen adecvat şi o reprezentare corespunzătoare a părŃilor interesate la 
nivelul Uniunii Europene. 

(4) Autoritatea oferă toate informaŃiile necesare şi garantează sprijinul secretarial 
adecvat pentru Grupul părŃilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor. 

Se acordă o compensaŃie adecvată a cheltuielilor de călătorie pentru membrii Grupului 
părŃilor interesate care reprezintă organizaŃii non-profit. În cadrul Grupului se pot înfiinŃa 
grupuri de lucru pe probleme tehnice. Membrii Grupului părŃilor interesate din domeniul 
valorilor mobiliare şi pieŃelor au un mandat de doi ani şi jumătate, după care are loc o nouă 
procedură de selecŃie. 

Membrii pot avea două mandate succesive.  

(5) Grupul părŃilor interesate din domeniul bancar transmite AutorităŃii avize şi opinii 
pentru orice subiect legat de atribuŃiile AutorităŃii, acordând o atenŃie deosebită sarcinilor 
specificate la articolele 7-7e şi la articolele 8, 14, 15 şi 17. 

(6) Grupul părŃilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor îşi adoptă 
propriul regulament de procedură cu acordul unei majorităŃi de două treimi din membrii săi. 

(7) Autoritatea publică avizele şi opiniile Grupului părŃilor interesate din domeniul 
valorilor mobiliare şi pieŃelor, precum şi rezultatele consultărilor.  

 

Articolul 23 
Măsuri de salvgardare 

(1) ▌ Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 10 
alineatul (2) sau al articolului 11 îi afectează în mod direct şi semnificativ responsabilităŃile 
fiscale, acesta informează Autoritatea, Comisia şi Parlamentul European în termen de zece 
zile lucrătoare de la transmiterea deciziei AutorităŃii către autoritatea competentă. În 
notificarea sa, statul membru trebuie să justifice şi să furnizeze o evaluare de impact 
asupra modului şi a măsurii în care decizia respectivă afectează responsabilităŃile sale 
fiscale.  

(2) ▌În termen de o lună de la notificarea efectuată de statul membru, Autoritatea 
informează statele membre dacă îşi menŃine, modifică sau revocă decizia. 

 Atunci când Autoritatea îşi menŃine sau modifică decizia, Consiliul decide ▌cu privire 
la menŃinerea sau revocarea deciziei AutorităŃii. Decizia de a menŃine decizia AutorităŃii se 
adoptă cu majoritatea simplă a membrilor săi. Decizia de a revoca decizia AutorităŃii se 
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adoptă cu majoritatea calificată a membrilor săi. În niciunul dintre cazuri nu se ia în 
calcul votul membrilor vizaŃi.  

(3) ▌Atunci când Consiliul nu ia o decizie în termen de zece zile lucrătoare în cazul 
articolului 10 şi în termen de o lună în cazul articolului 11, se consideră că se menŃine 
decizia AutorităŃii. 

(3a) În cazul în care o decizie adoptată în temeiul articolului 10 conduce la utilizarea 
fondurilor instituite în conformitate cu articolul 12d sau 12e, statele membre nu solicită 
Consiliului să menŃină sau să revoce o decizie adoptată de Autoritate. 

 

Articolul 24 
Procesul decizional 

(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute în prezentul regulament, Autoritatea informează 
orice destinatar identificat cu privire la intenŃia sa de a adopta o decizie, fixând un termen 
limită în care destinatarul îşi poate exprima părerea cu privire la problema în cauză, Ńinând pe 
deplin seama de urgenŃa, complexitatea şi posibilele consecinŃe ale situaŃiei. Această 
dispoziŃie se aplică mutatis mutandis recomandărilor menŃionate la articolul 9 alineatul (4). 

(2) Deciziile AutorităŃii enunŃă motivele pe care se bazează. 

(3) Destinatarii deciziilor AutorităŃii sunt informaŃi cu privire la căile de atac disponibile 
în temeiul prezentului regulament. 

(4) Atunci când Autoritatea a luat o decizie în temeiul articolului 10 alineatele (2) sau (3), 
ea trebuie să reexamineze periodic respectiva decizie.  

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă în temeiul articolelor 9, 10 şi 11 se publică şi 
menŃionează identitatea autorităŃii competente sau a participanŃilor la pieŃele financiare 
implicaŃi, precum şi conŃinutul principal al deciziei, cu excepŃia cazului în care o astfel de 
publicare este în conflict cu interesul legitim al participanŃilor la pieŃele financiare în ceea ce 
priveşte protecŃia secretelor lor de afaceri sau ar putea periclita grav buna funcŃionare şi 
integritatea pieŃelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului 
financiar din Uniunea Europeană. 

 

CAPITOLUL III 
ORGANIZARE 

SecŃiunea 1 
Consiliul de supraveghere  

Articolul 25 
ComponenŃă 

(1) Consiliul de supraveghere este alcătuit din: 
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(a) preşedintele fără drept de vot; 

(b) directorii autorităŃilor publice naŃionale cu competenŃă de supraveghere a 
participanŃilor la piaŃa financiară din fiecare stat membru, care se reunesc personal de cel 
puŃin de două ori pe an;  

(c) un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei; 

(d) un reprezentant fără drept de vot din partea CERS; 

(e) un reprezentant fără drept de vot al fiecăreia dintre celelalte două AutorităŃi europene 
de supraveghere. 

(1a) Consiliul de supraveghere convoacă periodic întâlniri cu Grupul părŃilor interesate 
din domeniul valorilor mobiliare şi pieŃelor, cel puŃin de două ori pe an. 

(2) Fiecare autoritate competentă ▌poartă responsabilitatea numirii din cadrul ei ▌a unui 
supleant la nivel înalt, care poate înlocui membrul consiliului de supraveghere menŃionat la 
alineatul (1) litera (b) în cazul în care respectiva persoană nu poate participa. 

(2a) În statele membre în care există mai mult de o autoritate cu competenŃă de 
supraveghere în conformitate cu prezentul regulament, autorităŃile respective convin 
asupra unui reprezentant comun. Cu toate acestea, în cazul în care un anumit subiect care 
urmează să fie discutat de consiliul de supraveghere nu Ńine de competenŃa autorităŃii 
naŃionale reprezentate de membrul menŃionat la alineatul (1) litera (b), membrul respectiv 
poate aduce un reprezentant al autorităŃii naŃionale competente, care nu are drept de vot. 

(3) Atunci când este chemat să acŃioneze în cadrul Directivei 97/9/CE, membrul 
consiliului de supraveghere menŃionat la alineatul (1) litera (b) poate fi însoŃit, dacă este 
cazul, de un reprezentant al organismelor relevante care administrează sistemele de garantare 
pentru investitori în fiecare stat membru, fără drept de vot.  

(4) Consiliul de supraveghere poate decide să admită observatori. 

Directorul executiv poate participa la reuniunile consiliului de supraveghere, fără a avea drept 
de vot. 

 

Articolul 26  
Comitete şi grupuri interne 

(1) Consiliul de supraveghere poate stabili comitete şi grupuri interne pentru sarcini 
specifice atribuite consiliului de supraveghere şi poate prevedea delegarea unor sarcini şi 
decizii clar definite către comitetele şi grupurile interne, către consiliul de administraŃie sau 
către preşedinte. 

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute la articolul 11, consiliul de supraveghere 
trebuie să convoace un grup independent, cu o componenŃă echilibrată, care să faciliteze 
soluŃionarea în mod imparŃial a dezacordului, compus din preşedinte şi doi dintre membri, 
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care nu sunt reprezentanŃi ai autorităŃilor competente care sunt implicate în dezacord şi care 
nu au niciun interes în conflictul în cauză şi nici legături directe cu autorităŃile competente 
implicate. 

(2a) Sub rezerva articolului 11 alineatul (2), acest grup propune consiliului de 
supraveghere o decizie spre adoptare finală în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 29 alineatul (1) al treilea paragraf. 

(2b) Consiliul de supraveghere adoptă regulamentul de procedură al grupului menŃionat 
la alineatul (2). 

 

Articolul 27 
IndependenŃă 

În exercitarea atribuŃiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament, preşedintele 
şi membrii cu drept de vot ai consiliului de supraveghere acŃionează independent şi obiectiv în 
interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul său şi nu solicită sau nu acceptă instrucŃiuni din 
partea instituŃiilor sau organelor Uniunii, din partea guvernului unui stat membru sau din 
partea oricărei entităŃi publice sau private.  

Statele membre, instituŃiile Uniunii şi niciun alt organism public sau privat nu urmăresc să 
influenŃeze membrii consiliului de supraveghere în executarea atribuŃiilor lor. 

 

Articolul 28 
Sarcini  

(1) Consiliul de supraveghere oferă consiliere pentru lucrările AutorităŃii şi este 
responsabil cu luarea deciziilor menŃionate la capitolul II. 

(2) Consiliul de supraveghere adoptă avize, recomandări şi decizii şi emite opiniile 
menŃionate la capitolul II. 

(3) Consiliul de supraveghere numeşte preşedintele. 

(4) Consiliul de supraveghere adoptă în fiecare an, înainte de 30 septembrie, pe baza unei 
propuneri din partea consiliului de administraŃie, programul de lucru al AutorităŃii pentru anul 
următor şi îl transmite în scop informativ Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei. 

Programul de lucru se adoptă fără a se aduce atingere procedurii bugetare anuale şi se publică. 

(4a) La propunerea consiliului de administraŃie, consiliul de supraveghere adoptă 
raportul anual privind activităŃile AutorităŃii, inclusiv privind îndeplinirea sarcinilor 
preşedintelui, pe baza proiectului de raport menŃionat la articolul 38 alineatul (7) şi îl 
transmite până la data de 15 iunie a fiecărui an Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei, CurŃii de Conturi şi Comitetului Economic şi Social European. Raportul se 
publică. 
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(5) Consiliul de supraveghere adoptă programul de lucru multianual al AutorităŃii şi îl 
transmite în scop informativ Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei. 

Programul de lucru multianual se adoptă fără a se aduce atingere procedurii bugetare anuale şi 
se publică. 

(6) Consiliul de supraveghere adoptă ▌bugetul în conformitate cu articolul 49. 

(7) Consiliul de supraveghere îşi exercită funcŃia de autoritate disciplinară în raport cu 
preşedintele şi directorul executiv şi poate să îi revoce pe aceştia în conformitate cu articolul 
33 alineatul (5) şi, respectiv, cu articolul 36 alineatul (5). 

 

Articolul 29 
Luarea de decizii 

(1) Deciziile consiliului de supraveghere se iau cu majoritatea simplă a membrilor, în 
conformitate cu principiul potrivit căruia fiecare membru dispune de un vot.  

În ceea ce priveşte actele specificate la articolele 7 şi 8 şi măsurile şi deciziile adoptate în 
temeiul capitolului VI şi prin derogare de la primul paragraf, consiliul de supraveghere ia 
decizii cu o majoritate calificată a membrilor săi, astfel cum se prevede la articolul 16 
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 3 din Protocolul nr. 36 
privind dispoziŃiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul 
privind funcŃionarea Uniunii Europene. 

În ceea ce priveşte deciziile menŃionate la articolul 11 alineatul (3), referitor la deciziile 
luate de autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată, decizia propusă de grup se 
consideră adoptată dacă este aprobată cu o majoritate simplă, cu excepŃia cazului în care 
este respinsă de către un număr de membri ai căror voturi constituie o minoritate de 
blocare, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi la articolul 3 din Protocolul nr. 36 privind dispoziŃiile tranzitorii anexat la 
Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcŃionarea Uniunii Europene. 

Pentru toate celelalte decizii menŃionate la articolul 11 alineatul (3), decizia propusă de 
grup se adoptă cu o majoritate simplă a membrilor consiliului de supraveghere, cu 
respectarea principiului conform căruia fiecare membru dispune de un vot. 

(2) Întrunirile consiliului de supraveghere sunt convocate de preşedinte din proprie 
iniŃiativă sau la cererea unei treimi din membrii săi şi sunt prezidate de preşedinte. 

(3) Consiliul de supraveghere îşi adoptă propriul regulament de procedură şi îl face 
public. 

(4) Regulamentul de procedură prevede în detaliu condiŃiile de vot, inclusiv, dacă este 
cazul, regulile referitoare la cvorum. Membrii fără drept de vot şi observatorii, cu excepŃia 
preşedintelui şi a directorului executiv, nu participă la nicio discuŃie din cadrul consiliului de 
supraveghere referitoare la participanŃii individuali la pieŃele financiare, decât dacă se prevede 
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contrariul la articolul 61 sau în legislaŃia menŃionată la articolul 1 alineatul (2). 

 

SecŃiunea 2 
Consiliul de administraŃie 

Articolul 30 
ComponenŃă  

(1) Consiliul de administraŃie se compune din preşedinte ▌şi alŃi şase membri ai 
consiliului de supraveghere, aleşi de către membrii cu drept de vot ai consiliului de 
supraveghere.  

Fiecare membru, în afară de preşedinte, are un supleant, care poate înlocui membrul 
consiliului de administraŃie dacă acesta nu poate participa.  

Mandatul membrilor aleşi de consiliul de supraveghere este de doi ani şi jumătate. Acesta 
poate fi reînnoit o singură dată. ComponenŃa consiliului de administraŃie este echilibrată şi 
proporŃională şi reflectă Uniunea Europeană în ansamblu. Mandatele se suprapun şi se 
aplică un sistem corespunzător de rotaŃie. 

(2) Deciziile consiliului de administraŃie se adoptă pe baza unei majorităŃi a membrilor 
prezenŃi. Fiecare membru are un vot.  

Directorul executiv şi un reprezentant al Comisiei participă la reuniunile consiliului de 
administraŃie, fără a avea drept de vot. 

Reprezentantul Comisiei are dreptul de a vota asupra aspectelor menŃionate la articolul 49. 

Consiliul de administraŃie îşi adoptă propriul regulament de procedură şi îl face public.  

(3) Reuniunile consiliului de administraŃie sunt convocate de preşedinte din proprie 
iniŃiativă sau la cererea cel puŃin a unei treimi din membrii săi şi sunt prezidate de preşedinte. 

Consiliul de administraŃie se întruneşte înaintea fiecărei reuniuni a consiliului de 
supraveghere şi ori de câte ori consideră necesar. Consiliul se întruneşte cel puŃin de cinci 
ori pe an în sesiune ▌. 

(4) Membrii consiliului de administraŃie pot, sub rezerva regulamentului de procedură, să 
fie asistaŃi de consultanŃi sau de experŃi. Membrii fără drept de vot, cu excepŃia directorului 
executiv, nu participă la discuŃiile din cadrul consiliului de administraŃie referitoare la 
instituŃiile financiare individuale. 

 

Articolul 31 
IndependenŃă 

Membrii consiliului de administraŃie acŃionează independent şi obiectiv în interesul exclusiv 
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al Uniunii în ansamblul său, fără a solicita sau a primi instrucŃiuni din partea instituŃiilor sau 
organismelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau din partea oricărui 
organism public sau privat. 

Niciun stat membru, nicio instituŃie sau organism al Uniunii şi niciun alt organism public 
sau privat nu urmăreşte să influenŃeze membrii consiliului de administraŃie. 

 

Articolul 32 
Sarcini  

(1) Consiliul de administraŃie se asigură că Autoritatea îşi duce la îndeplinire misiunea şi 
îşi exercită atribuŃiile care îi revin în conformitate cu prezentul regulament. 

(2) Consiliul de administraŃie propune un program de lucru anual şi multianual care 
trebuie adoptat de consiliul de supraveghere. 

(3) Consiliul de administraŃie îşi exercită competenŃele bugetare în conformitate cu 
articolele 49 şi 50. 

(4) Consiliul de administraŃie adoptă planul privind politica de personal al AutorităŃii şi, 
în temeiul articolului 54 alineatul (2), măsurile de aplicare necesare ale Statutului 
funcŃionarilor ComunităŃilor Europene (denumit în continuare „Statutul funcŃionarilor”). 

(5) Consiliul de administraŃie adoptă dispoziŃiile speciale privind dreptul de acces la 
documentele AutorităŃii, în conformitate cu articolul 58. 

(6) ▌Consiliul de administraŃie propune un raport anual referitor la activităŃile 
AutorităŃii, inclusiv la sarcinile preşedintelui, pe baza proiectului de raport menŃionat la 
articolul 38 alineatul (7), îl transmite consiliului de supraveghere spre aprobare şi îl prezintă 
Parlamentului European ▌. 

(7) Consiliul de administraŃie îşi adoptă propriul regulament de procedură şi îl face public. 

(8) Consiliul de administraŃie numeşte şi revocă membrii comisiei de apel, în conformitate 
cu articolul 44 alineatele (3) şi (5). 

 

SecŃiunea 3 
Preşedintele 

Articolul 33 
Numire şi atribuŃii 

(1) Autoritatea este reprezentată de un preşedinte, care este un expert independent cu 
normă întreagă.  
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Preşedintele este responsabil cu pregătirea lucrărilor consiliului de supraveghere şi prezidează 
întrunirile consiliului de supraveghere şi ale consiliului de administraŃie.  

(2) Preşedintele este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecŃie deschisă organizată şi condusă de Comisie, pe criterii de merit, competenŃe, 
cunoaşterea instituŃiilor financiare şi a pieŃelor şi experienŃă în domeniul supravegherii şi al 
reglementării financiare. 

Comisia prezintă Parlamentului European o listă cuprinzând trei candidaŃi finalişti. După 
audierea respectivilor candidaŃi, Parlamentul European îl selectează pe unul dintre aceştia. 
Candidatul astfel selectat este numit de consiliul de supraveghere. 

De asemenea, consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un supleant care preia 
funcŃiile preşedintelui în absenŃa acestuia. Acest supleant nu este membru al consiliului de 
administraŃie.  

(3) Mandatul preşedintelui este de cinci ani şi poate fi reînnoit o singură dată. 

(4) În cursul perioadei de nouă luni care precedă încheierea mandatului de cinci ani al 
preşedintelui, consiliul de supraveghere evaluează: 

(a) rezultatele obŃinute în primul mandat şi modul în care acestea au fost obŃinute; 

(b) sarcinile şi obligaŃiile AutorităŃii în anii următori. 

Luând în considerare respectiva evaluare, consiliul de supraveghere poate prelungi mandatul 
preşedintelui dacă acest lucru este aprobat de Parlamentul European. 

(5) Preşedintele poate fi revocat doar de Parlamentul European pe baza unei decizii 
adoptate de consiliul de supraveghere ▌. 

Preşedintele nu poate împiedica consiliul de supraveghere să discute chestiuni legate de 
persoana sa, în special necesitatea revocării sale, şi nu poate fi implicat în deliberări 
referitoare la astfel de chestiuni. 

 

Articolul 34 
IndependenŃă 

Fără a aduce atingere rolului consiliului de supraveghere în ceea ce priveşte atribuŃiile 
preşedintelui, acesta din urmă nu poate nici solicita, nici accepta instrucŃiuni din partea 
instituŃiilor sau organismelor comunitare, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau 
din partea oricărui alt organism public sau privat. 

Nici statele membre, nici instituŃiile Uniunii şi niciun alt organism public sau privat nu 
urmăresc să influenŃeze preşedintele în executarea atribuŃiilor sale. 

În conformitate cu Statutul funcŃionarilor menŃionat la articolul 54, după părăsirea 
funcŃiei, preşedintele este supus în continuare obligaŃiei de a manifesta integritate şi 
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discreŃie în ceea ce priveşte acceptarea anumitor funcŃii sau beneficii. 

 

Articolul 35 
Raportare 

(1) Parlamentul European şi Consiliul pot invita preşedintele sau locŃiitorul acestuia, 
respectând pe deplin independenŃa acestora, să facă ▌o declaraŃie. Preşedintele face o 
declaraŃie în faŃa Parlamentului European şi răspunde la toate întrebările adresate de 
deputaŃi, ori de câte ori i se solicită acest lucru. 

(2) Preşedintele prezintă Parlamentului European, la cerere şi cu cel puŃin 15 zile 
înainte de declaraŃia menŃionată la alineatul (1), un raport scris privind principalele 
activităŃi ale AutorităŃii. 

(2a) În afară de informaŃiile menŃionate la articolele 7a-7e, 8, 9, 10, 11a şi 18, raportul 
include, de asemenea, orice informaŃii relevante solicitate ad-hoc de Parlamentul 
European.  

 

SecŃiunea 4 
Directorul executiv 

Articolul 36 
Numire 

(1) Autoritatea este gestionată de un director executiv, care este un expert independent cu 
normă întreagă.  

(2) Directorul executiv este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de 
selecŃie deschisă, în urma confirmării de Parlamentul European, pe criterii de merit, 
competenŃe, cunoaşterea participanŃilor la pieŃele financiare şi a pieŃelor şi experienŃă în 
domeniul supravegherii şi al reglementării financiare, precum şi în materie de management. 

(3) Mandatul directorului executiv este de cinci ani şi poate fi reînnoit o singură dată. 

(4) În cursul perioadei de nouă luni care precedă încheierea mandatului de cinci ani al 
directorului executiv, consiliul de supraveghere realizează o evaluare. 

În respectiva evaluare, consiliul de supraveghere analizează în special: 

(a) rezultatele obŃinute în primul mandat şi modul în care acestea au fost obŃinute; 

(b) sarcinile şi obligaŃiile AutorităŃii în anii următori. 

Luând în considerare evaluarea, consiliul de supraveghere poate prelungi o dată mandatul 
directorului executiv. 
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(5) Directorul executiv poate fi revocat doar în urma unei decizii a consiliului de 
supraveghere. 

 

Articolul 37 
IndependenŃă 

Fără a aduce atingere rolului consiliului de administraŃie, respectiv rolului consiliului de 
supraveghere în ceea ce priveşte atribuŃiile directorului executiv, acesta din urmă nu trebuie 
nici să solicite, nici să accepte instrucŃiuni din partea unui guvern, a unei autorităŃi, organizaŃii 
sau persoane din afara AutorităŃii. 

Nici statele membre, nici instituŃiile Uniunii şi niciun alt organism public sau privat nu 
urmăresc să influenŃeze directorul executiv în executarea atribuŃiilor sale. 

În conformitate cu Statutul funcŃionarilor menŃionat la articolul 54, după părăsirea 
funcŃiei, directorul executiv este supus în continuare obligaŃiei de a manifesta integritate şi 
discreŃie în ceea ce priveşte acceptarea anumitor funcŃii sau beneficii. 

 

Articolul 38 
AtribuŃii  

(1) Directorul executiv este responsabil cu gestionarea AutorităŃii şi pregăteşte lucrările 
consiliului de administraŃie. 

(2) Directorul executiv este responsabil de punerea în aplicare a programului anual de 
lucru al AutorităŃii sub îndrumarea consiliului de supraveghere şi sub controlul administrativ 
al consiliului de administraŃie. 

(3) Directorul executiv ia măsurile necesare, în special cea de adoptare a instrucŃiunilor 
administrative interne şi de publicare a comunicărilor, pentru a garanta funcŃionarea 
AutorităŃii în conformitate cu prezentul regulament. 

(4) Directorul executiv pregăteşte programul de lucru multianual menŃionat la articolul 32 
alineatul (2). 

(5) Până la 30 iunie, în fiecare an, directorul executiv pregăteşte programul de lucru 
pentru anul următor menŃionat la articolul 32 alineatul (2).  

(6) Directorul executiv elaborează un proiect preliminar de buget al AutorităŃii în temeiul 
articolului 49 şi execută bugetul AutorităŃii în temeiul articolului 50. 

(7) În fiecare an, directorul executiv pregăteşte un proiect de raport ▌care conŃine o 
secŃiune privind activităŃile de reglementare şi de supraveghere ale AutorităŃii şi o secŃiune 
privind aspectele financiare şi administrative. 

(8) În ceea ce priveşte personalul AutorităŃii, directorul executiv îşi exercită competenŃele 
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stabilite la articolul 54 şi administrează chestiunile legate de personal. 

 

CAPITOLUL IV 
SISTEMUL EUROPEAN AL SUPRAVEGHETORILOR FINANCIARI 

SecŃiunea 1 

▌Autoritatea europeană de supraveghere (Comitetul comun)  

Articolul 40 
ÎnfiinŃare 

(1) Se înfiinŃează o autoritate europeană de supraveghere (Comitetul comun ▌). 

(2) Comitetul comun funcŃionează ca un forum în cadrul căruia Autoritatea cooperează 
îndeaproape şi în mod regulat şi garantează coerenŃa transsectorială cu celelalte AES, în 
special în ceea ce priveşte: 

– conglomeratele financiare; 

– contabilitatea şi auditul; 

– analizele microprudenŃiale ale evoluŃiilor, riscurilor şi vulnerabilităŃilor 
transsectoriale care pun în pericol stabilitatea financiară; 

– produsele de investiŃii cu amănuntul; 

– măsurile de combatere a spălării banilor; şi 

– schimburile de informaŃii cu Comitetul european pentru riscuri sistemice şi 
dezvoltarea relaŃiei dintre Comitetul european pentru riscuri sistemice şi AutorităŃile 
europene de supraveghere.  

(3) Comitetul comun dispune de personal propriu furnizat de cele trei autorităŃi europene 
de supraveghere, care va îndeplini funcŃia de secretariat. Autoritatea alocă resursele adecvate 
în vederea ▌ acoperirii cheltuielilor administrative, de infrastructură şi operaŃionale. 

 

Articolul 40a 
Supraveghere 

În cazul în care o instituŃie financiară îşi desfăşoară activitatea în sectoare diferite, 
Comitetul comun soluŃionează dezacordurile în conformitate cu articolul 42 din prezentul 
regulament. 
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Articolul 41 
ComponenŃă 

(1) Comitetul comun se compune din preşedinŃii ▌autorităŃilor europene de 
supraveghere şi, dacă este cazul, preşedintele unui subcomitet înfiinŃat în temeiul articolului 
43.  

(2) Directorul executiv, un reprezentant al Comisiei şi CERS pot participa în calitate de 
observatori la întrunirile Comitetului comun ▌, precum şi ale subcomitetelor menŃionate la 
articolul 43. 

(3) Preşedintele Comitetului comun ▌este numit pe baza unui sistem de rotaŃie anual, 
fiind ales dintre preşedintele AutorităŃii bancare europene, al AutorităŃii europene pentru 
asigurări şi pensii ocupaŃionale şi al AutorităŃii europene pentru valori mobiliare şi pieŃe. 
Preşedintele Comitetului comun numit în conformitate cu alineatul (3) al prezentului 
articol este numit şi în funcŃia de vicepreşedinte al Comitetului european pentru riscuri 
sistemice.  

(4) Comitetul comun ▌îşi adoptă propriul regulament de procedură şi îl publică. 
Regulamentul poate prevedea mai mulŃi participanŃi la întrunirile Comitetului comun. 

Comitetul comun al autorităŃilor europene de supraveghere se întruneşte cel puŃin o dată la 
două luni. 

 

Articolul 42 
PoziŃii şi acte comune  

În cadrul atribuŃiilor sale prevăzute la capitolul II şi, mai ales, în ceea ce priveşte aplicarea 
Directivei 2002/87/CE, Autoritatea ajunge, dacă este cazul, la poziŃii comune cu Autoritatea 
europeană de supraveghere (asigurări şi pensii ocupaŃionale) şi cu Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar).  

Actele care intră sub incidenŃa articolelor 7, 9, 10 sau 11 din prezentul regulament, referitoare 
la aplicarea Directivei 2002/87/CE sau a oricărui act legislativ menŃionat la articolul 1 
alineatul (2), care cade, de asemenea, în sfera de competenŃă a AutorităŃii europene de 
supraveghere (asigurări şi pensii ocupaŃionale) sau a AutorităŃii europene de supraveghere 
(sectorul bancar) se adoptă de Autoritate, de Autoritatea europeană de supraveghere 
(asigurări şi pensii ocupaŃionale) şi de Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul 
bancar), în paralel, după caz. 

 

Articolul 43 
Subcomitete 

(1) În vederea aplicării articolului 42, se înfiinŃează un subcomitet al Comitetului comun 
▌care să abordeze chestiunile legate de conglomeratele financiare. 
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(2) Respectivul subcomitet se compune din persoanele menŃionate la articolul 41 
alineatul (1) şi un reprezentant la nivel înalt provenind din actualul personal al autorităŃii 
competente relevante din fiecare stat membru. 

(3) Subcomitetul alege un preşedinte dintre membrii săi, care trebuie să fie, de asemenea, 
membru al Comitetului comun ▌. 

(4) Comitetul comun poate înfiinŃa alte subcomitete. 

 

SecŃiunea 3 
Comisia de apel 

Articolul 44 
ComponenŃă 

(1) Comisia de apel este un organism comun celor trei autorităŃi europene de 
supraveghere. 

(2) Comisia de apel se compune din şase membri şi şase supleanŃi, cu reputaŃie şi 
cunoştinŃe în domeniu consacrate şi cu experienŃă profesională, inclusiv în domeniul 
supravegherii, experienŃă obŃinută la un nivel suficient de înalt în domeniul bancar, de 
asigurări, al pieŃelor de valori mobiliare sau al altor servicii financiare, fiind excluşi 
membrii actualului personal al autorităŃilor competente sau al altor instituŃii naŃionale sau al 
Uniunii care sunt implicaŃi în activităŃile AutorităŃii. Un număr semnificativ de membri ai 
comisiei de apel dispun de o experienŃă juridică suficientă pentru a putea oferi consiliere 
juridică profesională cu privire la legalitatea exercitării de către Autoritate a competenŃelor 
sale. 

Comisia de apel îşi desemnează preşedintele. 

Deciziile comisiei de apel se adoptă cu voturile a cel puŃin patru din cei şase membri ai săi. În 
cazul în care decizia atacată intră sub incidenŃa prezentului regulament, această majoritate 
de patru membri cuprinde cel puŃin unul dintre cei doi membri ai comisiei de apel numiŃi 
de către Autoritate. 

Comisia de apel este convocată de preşedinte atunci când este necesar. 

(3) Doi membri ai comisiei de apel şi doi supleanŃi sunt numiŃi de către consiliul de 
administraŃie al AutorităŃii fiind aleşi de pe o listă propusă de Comisie, întocmită în urma unei 
invitaŃii publice de manifestare a interesului publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
şi după consultarea consiliului de supraveghere.  

CeilalŃi membri sunt numiŃi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. …/… [ABE] şi cu 
Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO].  

(4) Mandatul membrilor comisiei de apel este de cinci ani. Acest mandat poate fi reînnoit 
o singură dată. 
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(5) Un membru al comisiei de apel care a fost numit de consiliul de administraŃie al 
AutorităŃii nu poate fi revocat pe durata mandatului decât în cazul în care s-a făcut vinovat de 
o abatere gravă, iar consiliul de administraŃie, după ce a consultat consiliul de supraveghere, a 
adoptat o decizie în acest sens. 

(6) ▌ Autoritatea bancară europeană, ▌Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii 
ocupaŃionale şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieŃe acordă comisiei de 
apel sprijinul adecvat în ceea ce priveşte funcŃionarea şi secretariatul prin intermediul 
Comitetului comun. 

 

Articolul 45 
IndependenŃă şi imparŃialitate 

(1) Membrii comisiei de apel sunt independenŃi în luarea deciziilor. Ei nu sunt constrânşi 
să respecte nicio instrucŃiune. Aceştia nu au dreptul să ocupe alte funcŃii în cadrul AutorităŃii, 
al consiliului de administraŃie sau al consiliului de supraveghere.  

(2) Membrii comisiei de apel nu iau parte la procedurile de contestaŃie introduse dacă au 
un interes personal în cauza respectivă, dacă au fost anterior implicaŃi ca reprezentanŃi ai 
uneia dintre părŃi sau dacă au participat la adoptarea deciziei care face obiectul contestaŃiei. 

(3) În cazul în care, dintr-unul din motivele expuse la alineatele (1) şi (2) sau dintr-un 
oricare alt motiv, un membru al comisiei de apel consideră că un alt membru nu ar trebui să ia 
parte la procedurile de contestaŃie, membrul respectiv informează comisia de apel cu privire la 
acest lucru. 

(4) Oricare parte din cadrul unei proceduri de contestaŃie poate ridica obiecŃii împotriva 
participării unui membru al comisiei de apel în baza oricăruia dintre motivele menŃionate la 
alineatele (1) şi (2) sau dacă este suspectat de părtinire.  

O obiecŃie nu poate fi fundamentată pe criterii de naŃionalitate a membrilor şi nu este 
admisibilă dacă, deşi conştientă de existenŃa unui motiv de obiecŃie, partea la o procedură de 
contestaŃie face cu toate acestea un pas procedural, altul decât cel de a ridica obiecŃii privind 
componenŃa comisiei de apel. 

(5) Comisia de apel decide cu privire la acŃiunile care trebuie întreprinse în cazurile 
menŃionate la alineatele (1) şi (2) fără participarea membrului în cauză.  

În scopul luării acestei decizii, membrul în cauză este înlocuit în cadrul comisiei de apel de 
către supleantul său, cu condiŃia ca acesta din urmă să nu se găsească într-o situaŃie similară. 
În acest din urmă caz, preşedintele desemnează un înlocuitor printre supleanŃii disponibili. 

(6) Membrii comisiei de apel se angajează să acŃioneze independent şi în interesul public. 

În acest scop, aceştia redactează o declaraŃie de angajament şi o declaraŃie de interese, 
indicând fie absenŃa oricăror interese care ar putea fi considerate drept susceptibile de a le 
afecta independenŃa, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate 
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susceptibile de a le afecta independenŃa.  

Toate aceste declaraŃii sunt făcute publice, în fiecare an şi în scris. 

 

CAPITOLUL V 
CĂI DE ATAC 

Articolul 46 
ContestaŃii 

(1) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autorităŃile competente, poate contesta o 
decizie a AutorităŃii, dintre cele menŃionate la articolele 9, 10 şi 11 şi orice altă decizie 
adoptată de Autoritate în temeiul legislaŃiei menŃionate la articolul 1 alineatul (2) care este 
adresată persoanei respective, precum şi o decizie care, deşi adresată unei alte persoane, 
priveşte direct şi personal persoana în cauză. 

(2) ContestaŃia, împreună cu expunerea de motive, se înaintează în scris la sediul 
AutorităŃii, în termen de două luni de la data notificării deciziei către persoana vizată sau, în 
absenŃa acesteia, în termen de două luni de la data la care Autoritatea a publicat decizia sa.  

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

(3) O contestaŃie efectuată în temeiul alineatului (1) nu are efect suspensiv. 

Comisia de apel poate, cu toate acestea, în cazul în care consideră că circumstanŃele o cer, să 
suspende aplicarea deciziei contestate. 

(4) În cazul în care contestaŃia este admisibilă, comisia de apel examinează dacă aceasta 
este bine întemeiată. Comisia de apel invită părŃile implicate ▌ să prezinte observaŃiile pe care 
le au cu privire la înştiinŃările făcute de ea însăşi sau cu privire la comunicările altor părŃi la 
procedura de contestaŃie, cu respectarea termenelor stabilite. PărŃile la procedurile de 
contestaŃie au dreptul să susŃină o prezentare orală. 

(5) Comisia de apel poate ▌ să confirme decizia luată de organismul competent al 
AutorităŃii sau poate transfera cazul organismului competent din cadrul AutorităŃii. Decizia 
comisiei de apel este obligatorie pentru acest organism competent, care adoptă o decizie 
modificată privind cazul în speŃă. 

(6) Comisia de apel îşi adoptă propriul regulament de procedură şi îl face public. 

(7) Deciziile adoptate de comisia de apel sunt motivate şi publicate de Autoritate. 

 

Articolul 47 
AcŃiuni în faŃa Tribunalului General şi a CurŃii de JustiŃie 
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(1) O acŃiune poate fi înaintată Tribunalului General sau CurŃii de JustiŃie, în conformitate 
cu articolul 263 din TFUE, pentru contestarea unei decizii luate de către comisia de apel, sau, 
în cazul în care nu există un drept de contestaŃie în faŃa comisiei de apel, a unei decizii luate 
de Autoritate. 

(1a) Statele membre şi instituŃiile Uniunii, precum şi orice persoană fizică sau juridică, 
pot introduce o acŃiune directă la Curtea de JustiŃie împotriva deciziilor AutorităŃii, în 
conformitate cu articolul 263 din TFUE. 

(2) În cazul în care Autoritatea are obligaŃia de a acŃiona, însă nu adoptă o decizie, poate fi 
înaintată o acŃiune în constatarea abŃinerii de a acŃiona Tribunalului General sau CurŃii de 
JustiŃie, în conformitate cu articolul 265 din TFUE. 

(3) Autoritatea are obligaŃia să ia măsurile necesare pentru a se conforma cu hotărârea 
Tribunalului General sau cu cea a CurŃii de JustiŃie. 

 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIłII FINANCIARE 

Articolul 48 
Bugetul AutorităŃii 

(1) Veniturile AutorităŃii, un organism european în conformitate cu articolul 185 din 
Regulamentul nr. 1605/2002 al Consiliului, constau în principal din orice combinaŃie dintre 
următoarele: 

(a) contribuŃii obligatorii din partea ▌autorităŃilor publice naŃionale competente în 
domeniul supravegherii instituŃiilor financiare; acestea sunt stabilite în conformitate cu 
formula bazată pe ponderarea voturilor prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din Protocolul 
(nr. 36) privind dispoziŃiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la 
TFUE; 

(b) o subvenŃie din partea Uniunii prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene 
(SecŃiunea Comisia); finanŃarea AutorităŃii de către Uniune constituie obiectul unui acord 
încheiat de autoritatea bugetară, după cum se prevede la punctul 47 din Acordul 
interinstituŃional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară; 

(c) orice onorarii plătite AutorităŃii în cazurile specificate de dispoziŃiile în domeniu ale 
dreptului Uniunii. 

(2) Cheltuielile AutorităŃii cuprind cel puŃin cheltuielile cu personalul, salariile, 
cheltuielile administrative, de infrastructură, de formare profesională şi operaŃionale.  

(3) Veniturile şi cheltuielile trebuie să fie echilibrate. 

(4) Toate veniturile şi cheltuielile AutorităŃii fac obiectul unor estimări pentru fiecare 
exerciŃiu financiar, care corespunde anului calendaristic, estimări care sunt prezentate în 
bugetul AutorităŃii. 
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Articolul 49 
Întocmirea bugetului 

(1) Până la 15 februarie a fiecărui an, directorul executiv elaborează o declaraŃie 
estimativă privind veniturile şi cheltuielile pentru anul financiar următor şi înaintează acest 
proiect preliminar de buget consiliului de administraŃie şi consiliului de supraveghere, 
împreună cu proiectul de schemă de personal. În fiecare an, consiliul de supraveghere, pe 
baza unui proiect preliminar de buget întocmit de directorul executiv şi aprobat de consiliul 
de administraŃie, elaborează o declaraŃie estimativă a veniturilor şi a cheltuielilor autorităŃii 
pentru exerciŃiul financiar următor. Această declaraŃie estimativă, incluzând un proiect de 
schemă de personal, este transmis Comisiei de către consiliul de supraveghere până la data 
de 31 martie. Înaintea adoptării declaraŃiei estimative, proiectul pregătit de directorul executiv 
trebuie aprobat de consiliul de administraŃie. 

(2) Raportul estimativ se transmite de către Comisie Parlamentului European şi 
Consiliului (denumiŃi în continuare „autoritatea bugetară”), împreună cu proiectul preliminar 
de buget general al Uniunii Europene.  

(3) Pe baza acestei declaraŃii estimative, Comisia înscrie în proiectul preliminar al 
bugetului general al Uniunii Europene previziunile pe care le consideră necesare, Ńinând cont 
de schema de personal şi de cuantumul subvenŃiei din bugetul general al Uniunii Europene în 
conformitate cu articolele 313 şi 314 din tratat. 

(4) Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a AutorităŃii. Autoritatea bugetară 
autorizează creditele pentru subvenŃia destinată AutorităŃii.  

(5) Consiliul de supraveghere adoptă bugetul AutorităŃii. Acesta devine definitiv odată cu 
adoptarea finală a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, se modifică în 
consecinŃă. 

(6) Consiliul de administraŃie informează fără întârziere autoritatea bugetară cu privire la 
intenŃia sa de a executa orice proiect care ar putea avea implicaŃii financiare semnificative 
pentru finanŃarea bugetului său, în special orice proiect imobiliar, cum ar fi închirierea sau 
achiziŃionarea de imobile. Consiliul de administraŃie informează Comisia în acest sens. În 
cazul în care una dintre autorităŃile bugetare intenŃionează să emită un aviz, aceasta 
informează Autoritatea cu privire la intenŃia sa în termen de două săptămâni de la primirea 
informaŃiilor privind respectivul proiect. În absenŃa unui răspuns, Autoritatea poate demara 
operaŃiunea planificată. 

(6a) Pentru primul an de funcŃionare al AutorităŃii, care se încheie la 31 decembrie 
2011, bugetul acesteia este aprobat de membrii comitetului de nivel 3, după consultarea 
Comisiei, şi este transmis Parlamentului European şi Consiliului spre aprobare.  
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Articolul 50  
ExecuŃia şi controlul bugetului 

(1) Directorul executiv îşi exercită competenŃele de ordonator de credite şi execută 
bugetul AutorităŃii. 

(2) Până la data de 1 martie după încheierea fiecărui exerciŃiu financiar, contabilul 
AutorităŃii transmite contabilului Comisiei şi CurŃii de Conturi situaŃia conturilor provizorii, 
precum şi raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciŃiul financiar 
respectiv. De asemenea, contabilul AutorităŃii trimite membrilor consiliului de supraveghere, 
Parlamentului European şi Consiliului raportul privind gestiunea bugetară şi financiară, până 
la data de 31 martie a anului următor. 

Contabilul Comisiei consolidează apoi situaŃia conturilor provizorii ale instituŃiilor şi ale 
organismelor descentralizate în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/20021 (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). 

(3) După primirea observaŃiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile 
provizorii ale AutorităŃii, în conformitate cu dispoziŃiile articolului 129 din Regulamentul 
financiar, directorul executiv elaborează, pe propria răspundere, situaŃia conturilor finale ale 
AutorităŃii şi o trimite spre avizare consiliului de administraŃie. 

(4) Consiliul de administraŃie emite un aviz cu privire la situaŃia conturilor finale ale 
AutorităŃii. 

(5) Până la data de 1 iulie după încheierea exerciŃiului financiar, directorul executiv 
transmite membrilor consiliului de supraveghere, Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei şi CurŃii de Conturi situaŃia conturilor finale împreună cu avizul consiliului de 
administraŃie. 

(6) SituaŃiile financiare se publică. 

(7) Directorul executiv comunică CurŃii de Conturi un răspuns la observaŃiile formulate de 
aceasta până la data de 30 septembrie. Acesta trimite, de asemenea, o copie a acestui răspuns 
consiliului de administraŃie şi Comisiei. 

(8) Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă 
şi în conformitate cu articolul 146 alineatul (3) din Regulamentul financiar, toate informaŃiile 
necesare derulării eficiente a procedurii de descărcare de gestiune pentru exerciŃiul financiar 
în cauză. 

(9) La recomandarea Consiliului care hotărăşte cu majoritate calificată, Parlamentul 
European aprobă descărcarea de gestiune a AutorităŃii pentru execuŃia bugetului pentru anul 
financiar N (inclusiv toate cheltuielile şi veniturile AutorităŃii), până la data de 15 mai a 
anului N + 2. 

 

                                                 
1 JO L 248, 16.09.2002, p. 1. 
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Articolul 51 
Norme financiare 

Normele financiare aplicabile AutorităŃii se adoptă de către consiliul de administraŃie, după 
consultarea Comisiei. Aceste norme nu se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2343/2002 al Comisiei1, cu excepŃia situaŃiilor în care acest lucru este impus de necesităŃi 
operaŃionale specifice indispensabile funcŃionării autorităŃii şi numai cu acordul prealabil al 
Comisiei. 

 

Articolul 52 
Măsuri antifraudă 

(1) În scopul combaterii fraudei, corupŃiei şi a altor activităŃi ilegale, dispoziŃiile 
Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 se aplică AutorităŃii fără restricŃii. 

(2) Autoritatea aderă la Acordul interinstituŃional din 25 mai 1999 între Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia ComunităŃilor Europene privind 
investigaŃiile interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)2 şi adoptă 
fără întârziere dispoziŃii corespunzătoare aplicabile tuturor angajaŃilor AutorităŃii. 

(3) Deciziile de finanŃare, acordurile şi instrumentele de punere în aplicare rezultate din 
acestea stipulează clar că OLAF şi Curtea de Conturi pot să desfăşoare, dacă este necesar, 
verificări la faŃa locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani plătite de către Autoritate, 
precum şi în cazul personalului responsabil cu alocarea acestor sume de bani. 

 

CAPITOLUL VII 
DISPOZIłII GENERALE 

Articolul 53 
Privilegii şi imunităŃi 

Protocolul privind privilegiile şi imunităŃile ComunităŃilor Europene se aplică AutorităŃii şi 
personalului aferent. 

 

Articolul 54 
Personalul 

(1) Statutul funcŃionarilor, regimul aplicabil celorlalŃi agenŃi şi normele adoptate de 
comun acord de către instituŃiile Uniunii în scopul aplicării acestora se aplică personalului 
AutorităŃii, inclusiv directorului executiv şi preşedintelui acesteia. 

                                                 
1 JO L 357, 31.12.2002, p. 72. 
2 JO L 136, 31.5.1999, p. 15. 
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(2) Consiliul de administraŃie, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în 
aplicare necesare, în conformitate cu dispoziŃiile prevăzute la articolul 110 din Statutul 
funcŃionarilor. 

(3) În ceea ce priveşte personalul său, Autoritatea exercită atribuŃiile conferite autorităŃii 
de desemnare conform Statutului funcŃionarilor, precum şi autorităŃii împuternicite să încheie 
contracte conform regimului aplicabil celorlalŃi agenŃi. 

(4) Consiliul de administraŃie adoptă dispoziŃii care să permită detaşarea experŃilor 
naŃionali din statele membre pe lângă Autoritate. 

 

Articolul 55  
Răspunderea AutorităŃii 

(1) În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă despăgubiri, în conformitate cu 
principiile generale comune legislaŃiei statelor membre, pentru orice daune produse de ea 
însăşi sau de membrii personalului său în exerciŃiul funcŃiunii. Curtea de JustiŃie deŃine 
competenŃe de jurisdicŃie în litigiile privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii. 

(2) Răspunderea financiară personală şi răspunderea disciplinară a personalului AutorităŃii 
faŃă de aceasta sunt guvernate de dispoziŃiile relevante aplicabile personalului AutorităŃii. 

 

Articolul 56  
ObligaŃia respectării secretului profesional 

(1) Membrii consiliului de supraveghere şi ai consiliului de administraŃie, directorul 
executiv şi membrii personalului AutorităŃii, inclusiv funcŃionarii detaşaŃi temporar din statele 
membre şi toate celelalte persoane care îndeplinesc sarcini pentru Autoritate pe bază de 
contract, respectă obligaŃiile legate de secretul profesional în temeiul articolului 339 din 
TFUE şi al dispoziŃiilor relevante din legislaŃia Uniunii în domeniu, chiar şi după ce aceştia 
şi-au încetat atribuŃiile.  

În conformitate cu Statutul funcŃionarilor menŃionat la articolul 54, după încetarea 
raportului de muncă, membrii personalului sunt supuşi în continuare obligaŃiei de a 
manifesta integritate şi discreŃie în ceea ce priveşte acceptarea anumitor funcŃii sau 
beneficii. 

Niciun stat membru, nicio instituŃie sau organism al Uniunii şi niciun alt organism public 
sau privat nu urmăreşte să influenŃeze membrii personalului AutorităŃii.  

(2) Fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal, nicio informaŃie 
confidenŃială primită de persoanele menŃionate la alineatul (1) în timpul exercitării atribuŃiilor 
lor nu poate fi divulgată niciunei persoane sau autorităŃi, cu excepŃia prezentării sale într-o 
formă sintetică sau agregată, astfel încât instituŃiile financiare individuale să nu poată fi 
identificate. 
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În plus, obligaŃia prevăzută la alineatul (1) şi la primul paragraf al prezentului alineat nu 
trebuie să împiedice Autoritatea şi autorităŃile naŃionale de supraveghe să utilizeze 
informaŃiile pentru garantarea respectării legislaŃiei menŃionate la articolul 1 alineatul (2) şi, în 
special, pentru procedurile legale necesare pentru adoptarea deciziilor. 

(3) Alineatele (1) şi (2) nu împiedică Autoritatea să facă schimb de informaŃii cu 
autorităŃile naŃionale de supraveghere în conformitate cu prezentul regulament şi cu celelalte 
acte legislative ale Uniunii aplicabile participanŃilor la pieŃele financiare. 

▌ 

 

Articolul 57 
ProtecŃia datelor 

Prezentul regulament nu aduce atingere obligaŃiilor statelor membre în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor personale în temeiul Directivei 95/46/CE sau obligaŃiilor AutorităŃii în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001, în 
momentul îndeplinirii atribuŃiilor care îi revin. 

 

Articolul 58 
Accesul la documente 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor deŃinute de Autoritate. 

(2) Consiliul de administraŃie adoptă măsurile practice pentru aplicarea Regulamentului 
(CE) nr. 1049/2001 până la 31 mai 2011. 

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

 

Articolul 59 
Regimul lingvistic 

(1) DispoziŃiile Regulamentului nr. 1 al Consiliului1 se aplică AutorităŃii. 

(2) Consiliul de administraŃie decide cu privire la regimul lingvistic intern al AutorităŃii. 

(3) Serviciile de traducere necesare funcŃionării AutorităŃii sunt efectuate de Centrul de 
Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene. 

                                                 
1 JO 17, 6.10.1958, p. 385/58. 
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Articolul 60 
Acordul privind sediul 

DispoziŃiile necesare referitoare la amplasarea sediului AutorităŃii în statul membru în care 
aceasta este stabilită şi facilităŃile care trebuie oferite de statul respectiv, precum şi normele 
specifice aplicabile în respectivul stat membru directorului executiv, membrilor consiliului de 
administraŃie, angajaŃilor AutorităŃii şi membrilor familiilor acestora trebuie prevăzute într-un 
acord privind sediul încheiat între Autoritate şi statul membru respectiv, după obŃinerea 
aprobării consiliului de administraŃie. 

Statul membru respectiv asigură cele mai bune condiŃii posibile pentru buna funcŃionare a 
AutorităŃii, inclusiv condiŃii de şcolarizare multilingvă şi cu vocaŃie europeană, precum şi 
conexiuni de transport adecvate. 

 

Articolul 61  
Participarea Ńărilor terŃe 

(1) Participarea la lucrările AutorităŃii este deschisă Ńărilor care nu sunt membre ale 
Uniunii Europene şi care au încheiat acorduri cu Uniunea Europeană prin care au adoptat şi 
aplică legislaŃia Uniunii în domeniul de competenŃă al AutorităŃii menŃionat la articolul 1 
alineatul (2). 

(1a) Autoritatea poate permite participarea Ńărilor terŃe care aplică o legislaŃie 
recunoscută ca fiind echivalentă în domeniile de competenŃă ale AutorităŃii menŃionate la 
articolul 1 alineatul (2), astfel cum este prevăzut în acordurile internaŃionale încheiate de 
Uniune în conformitate cu articolul 216 din TFUE. 

(2) În conformitate cu dispoziŃiile relevante ale acestor acorduri, se stabilesc aranjamente 
precizând, în special, natura, sfera şi aspectele procedurale ale participării acestor Ńări la 
activităŃile AutorităŃii, inclusiv dispoziŃii referitoare la contribuŃiile financiare şi la personal. 
Acestea pot prevedea reprezentarea, în calitate de observator, în cadrul consiliului de 
supraveghere, însă trebuie să garanteze că aceste Ńări nu participă la nicio discuŃie legată de 
instituŃii financiare individuale, în afară de cazul în care ele au un interes direct. 

 

CAPITOLUL VIII 
DISPOZIłII TRANZITORII ŞI FINALE 

Articolul 62 
AcŃiuni pregătitoare 

(-1) În perioada care urmează intrării în vigoare a prezentului regulament şi înaintea 
înfiinŃării AutorităŃii, Comitetul autorităŃilor europene de reglementare a pieŃelor valorilor 
mobiliare acŃionează în strânsă cooperare cu Comisia pentru a pregăti înlocuirea 
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Comitetului autorităŃilor europene de reglementare a pieŃelor valorilor mobiliare cu 
Autoritatea. 

(1) După înfiinŃarea AutorităŃii, Comisiei îi revine răspunderea pentru instituirea 
administrativă şi funcŃionarea administrativă iniŃială a AutorităŃii, până în momentul în care 
aceasta dispune de capacitatea operaŃională necesară pentru executarea propriului buget. 

În acest scop, până în momentul în care directorul executiv începe să îşi exercite 
responsabilităŃile în urma numirii sale de către consiliul de supraveghere în conformitate cu 
articolul 36, Comisia poate numi un funcŃionar interimar care să îndeplinească funcŃiile 
directorului executiv. [Această perioadă este limitată până la momentul în care Autoritatea 
are capacitatea operaŃională de a-şi executa propriul buget.] 

(2) Directorul executiv interimar poate autoriza toate plăŃile acoperite de creditele de plată 
prevăzute în bugetul AutorităŃii, după aprobarea acestuia de către consiliul de administraŃie, şi 
poate încheia contracte, inclusiv contracte de angajare, după adoptarea schemei de personal a 
AutorităŃii.  

(3) Alineatele (1) şi (2) nu aduc atingere competenŃelor consiliului de supraveghere şi ale 
consiliului de administraŃie. 

(3a) Autoritatea este considerată succesorul legal al Comitetului autorităŃilor europene 
de reglementare a pieŃelor valorilor mobiliare. Toate activele şi pasivele eligibile şi 
operaŃiunile în curs ale Comitetului autorităŃilor europene de reglementare a pieŃelor 
valorilor mobiliare pot fi transferate AutorităŃii. Un auditor independent emite o declaraŃie 
privind încheierea situaŃiei bilanŃiere a Comitetului autorităŃilor europene de reglementare 
a pieŃelor valorilor mobiliare. Respectiva declaraŃie este auditată şi aprobată de membrii 
Comitetului autorităŃilor europene de reglementare a pieŃelor valorilor mobiliare şi de către 
Comisie anterior transferului activelor şi pasivelor. 

 

Articolul 63 
DispoziŃii tranzitorii privind personalul 

(1) Prin derogare de la articolul 54, toate contractele de angajare şi acordurile de detaşare 
încheiate de Comitetul autorităŃilor europene de reglementare a pieŃelor valorilor mobiliare 
sau de secretariatul acestuia şi care sunt în vigoare la data aplicării prezentului regulament 
trebuie onorate până la data la care expiră. Acestea nu pot fi prelungite. 

(2) Tuturor membrilor personalului ▌ menŃionaŃi la alineatul (1) trebuie să li se dea 
posibilitatea de a încheia un contract de agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din 
Regimul aplicabil celorlalŃi agenŃi având diferitele grade stabilite în schema de personal a 
autorităŃii. 

După intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritatea abilitată să încheie contracte 
realizează o selecŃie internă printre angajaŃii Comitetului autorităŃilor europene de 
reglementare a pieŃelor valorilor mobiliare sau ai secretariatului acestuia, menŃionaŃi la 
alineatul (1), pentru a determina competenŃa, eficienŃa şi integritatea celor care urmează a fi 
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angajaŃi. Procedura de selecŃie internă Ńine seama pe deplin de aptitudinile şi experienŃa 
demonstrate de persoana respectivă în exercitarea funcŃiei sale anterior angajării. 

(3) În funcŃie de tipul şi de nivelul atribuŃiilor care trebuie exercitate, candidaŃilor aleşi li 
se vor oferi contracte de agenŃi temporari pentru o durată care să corespundă cel puŃin cu 
perioada rămasă din contractul precedent. 

(4) LegislaŃia naŃională în domeniul contractelor de muncă şi celelalte dispozitive 
relevante vor continua să se aplice membrilor personalului care dispun de contracte prealabile 
şi care nu doresc să fie candidaŃi în vederea semnării contractelor de agenŃi temporari sau care 
nu sunt reŃinuŃi pentru astfel de contracte, în conformitate cu alineatul (2). 

 

Articolul 63a 
DispoziŃii naŃionale 

Statele membre adoptă dispoziŃiile necesare pentru a asigura aplicarea eficace a 
prezentului regulament. 

 

Articolul 64 
Modificări  

Decizia nr. 716/2009/CE se modifică astfel, Comitetul autorităŃilor europene de reglementare 
a pieŃelor valorilor mobiliare fiind eliminat de pe lista beneficiarilor prevăzută în secŃiunea B 
din anexa la respectiva decizie. 

 

Articolul 65 
Abrogare  

Decizia Comisiei 2009/77/CE de instituire a Comitetului autorităŃilor europene de 
reglementare a pieŃelor valorilor mobiliare se abrogă de la 1 ianuarie 2011.  

 

Articolul 66 
Clauză de revizuire  

(-1) Până la …∗∗∗∗, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului propunerile 
necesare pentru consolidarea supravegherii instituŃiilor ce pot prezenta un risc sistemic, 
menŃionate la articolul 12b, şi pentru instituirea unui nou cadru de gestionare a crizelor 
financiare, inclusiv mecanisme de finanŃare. 

                                                 
∗  A se introduce data de către JO: şase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
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(1) Până la …* şi din trei în trei ani ulterior, Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului propunerile necesare de instituire a unui cadru credibil de soluŃionare a 
crizelor, inclusiv sisteme de contribuŃie de către participanŃii la piaŃa financiară în vederea 
limitării riscurilor sistemice şi publică un raport general privind experienŃa dobândită ca 
urmare a funcŃionării AutorităŃii şi a procedurilor prevăzute în prezentul regulament. 

Respectivul raport evaluează ▌, printre altele:  

(a) convergenŃa practicilor de supraveghere realizată de autorităŃile competente;  

(b) funcŃionarea colegiilor autorităŃilor de supraveghere;  

(c) progresul înregistrat în direcŃia convergenŃei în domeniul prevenirii, gestionării şi al 
soluŃionării crizelor, inclusiv mecanisme europene de finanŃare;   

(d) dacă, îndeosebi în contextul progreselor înregistrate cu privire la aspectele 
identificate la litera (c), rolul AutorităŃii în supravegherea participanŃilor la piaŃa 
financiară ce prezintă un potenŃial risc sistemic ar trebui consolidat şi dacă aceasta ar 
trebui să dispună de competenŃe mai largi de supraveghere a acestor participanŃi la 
piaŃă;   

(e) aplicarea clauzei de salvgardare instituite la articolul 23 şi, în special, dacă această 
clauză poate împiedica în mod nejustificat Autoritatea să îşi îndeplinească rolul 
stabilit prin prezentul regulament. 

(1a) Raportul menŃionat la alineatul (1) evaluează, de asemenea, dacă: 

(a) este oportună mutarea AutorităŃilor într-un sediu unic pentru îmbunătăŃirea 
coordonării între acestea; 

(b) este oportună continuarea supravegherii separate pentru bănci, asigurări şi pensii 
ocupaŃionale, valori mobiliare şi pieŃe financiare; 

(c) este oportun să se monitorizeze supravegherea prudenŃială şi desfăşurarea activităŃii 
separat sau de către aceeaşi autoritate de supraveghere; 

(d) este oportună simplificarea şi consolidarea arhitecturii SESF, în vederea 
îmbunătăŃirii coerenŃei dintre nivelurile macro şi micro, precum şi între AES; 

(e) evoluŃia SESF este coerentă cu evoluŃia la nivel mondial; 

(f) există suficientă diversitate şi excelenŃă în cadrul SESF; 

(g) răspunderea şi nivelul de transparenŃă cu privire la cerinŃele de publicare sunt 
adecvate;  

(h) dacă este bine ales sediul AutorităŃii; 

                                                 
*  A se introduce data de către JO: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
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(i) instituirea unui Fond de stabilitate pentru valori mobiliare şi pieŃe la nivelul UE 
reprezintă cea mai bună cale de apărare împotriva denaturărilor de natură 
concurenŃială şi cea mai eficientă metodă de soluŃionare a eşecului unui participant 
transfrontalier la piaŃă.  

(2) Raportul şi orice propunere eventuală care îl însoŃeşte vor fi transmise Parlamentului 
European şi Consiliului. 

 

Articolul 67 
Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2011, cu excepŃia articolului 62 şi a articolului 63 
alineatele (1) şi (2), care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
Autoritatea este instituită de la data aplicării regulamentului.  

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la,  

Pentru Parlamentul European,  Pentru Consiliu, 

Preşedintele     Preşedintele 

Or. en 

 
 

 


