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Proiect de decizie 

Considerentul 7 a (nou) 

 

 

Proiectul Băncii Centrale Europene Amendamentul 

 (7a) BCE ar trebui să adopte norme 

privind consultarea publică și a părților 

interesate și feedbackul acestora, prin 

analogie cu cele prevăzute la punctul 19 

din Acordul interinstituțional privind o 

mai bună legiferare, atunci când își 

exercită competențele de reglementare, 

angajând BCE, înainte de adoptarea unei 

propuneri, în desfășurarea unor 

consultări publice în mod deschis și 

transparent și asigurând că modalitățile și 

termenele acestor consultări publice 

permit cea mai largă participare, pentru a 

încuraja implicarea directă a unui număr 

mare de părți interesate în asemenea 

consultări, inclusiv consultări publice 

prin internet, pentru a comunica 

neîntârziat rezultatele acestor consultări 

publice și ale părților interesate către 

Comisie, Parlamentul European și 

Consiliu și pentru a publica rezultatele 

respective. 

Or. en 
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Proiect de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 

 

 

Proiectul Băncii Centrale Europene Amendamentul 

BCE și băncile centrale naționale pot 

acorda facilități, iar BCE poate adopta 

regulamente în vederea asigurării eficienței 

și solidității sistemelor de compensare și de 

plăți în cadrul Uniunii și în raporturile cu 

țările terțe. 

BCE și băncile centrale naționale pot 

acorda facilități, iar BCE poate adopta 

regulamente în vederea asigurării eficienței 

și solidității sistemelor de compensare și de 

plăți în cadrul Uniunii și în raporturile cu 

țările terțe. 

 Pentru a atinge obiectivele SEBC și 

pentru a-și îndeplini misiunile, BCE poate 

adopta regulamente privind sistemele de 

compensare pentru instrumente 

financiare în cadrul Uniunii, precum și 

regulamente privind recunoașterea de 

către Uniune a sistemelor de compensare 

stabilite în țări terțe, cu condiția să facă 

acest lucru într-un mod care respectă pe 

deplin și care este în deplină concordanță 

cu actele legislative adoptate de 

Parlamentul European și de Consiliu în 

acest domeniu, precum și cu măsurile 

adoptate în temeiul unor astfel de acte și, 

în orice caz, limitate la cerințele care 

permit monitorizarea activităților 

sistemului de compensare, la cerințele de 

raportare sau la cerințele relevante pentru 

evaluarea riscurilor și a rezilienței 

sistemului la condiții nefavorabile de 

piață. 

 Acestea pot include, de asemenea, 
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cerințele specifice prevăzute în acte 

legislative ale Uniunii, necesare pentru a 

aborda situațiile în care un sistem de 

compensare pentru instrumente 

financiare prezintă un risc iminent de 

prejudicii substanțiale pentru instituțiile 

financiare ale Uniunii, pentru piețele 

critice ale Uniunii sau pentru sistemul 

financiar global al Uniunii, și limitate la 

cerințe privind lichiditatea, decontarea, 

garanțiile, interoperabilitatea și cerințe de 

marjă. 

Or. en 

 

 


