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AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 

monetare, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul -1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) Temeiul juridic clar pentru 

crearea unui mecanism unic de rezoluție 

și a unui sistem european de asigurare a 

depozitelor implică necesitatea de a utiliza 

cadrul legal al Uniunii, fără a fi necesar 

să se recurgă la acorduri 

interguvernamentale. 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Pentru a se asigura paralelismul cu 

mecanismul unic de supraveghere și cu 

mecanismul unic de rezoluție, sistemul 

european de asigurare a depozitelor ar 

trebui să se aplice în statele membre 

participante. Băncile stabilite în statele 

membre care nu participă la mecanismul 

unic de supraveghere nu ar trebui să fie 

supuse sistemului european de asigurare a 

depozitelor. Atât timp cât supravegherea 

rămâne în afara domeniului de aplicare al 

mecanismul unic de supraveghere într-un 

stat membru, respectivul stat membru ar 

trebui să fie responsabil și pentru 

asigurarea protecției deponenților 

împotriva consecințelor pe care le-ar putea 

avea insolvența unei instituții de credit. Pe 

măsură ce statele membre vor adera la 

mecanismul unic de supraveghere, acestea 

ar trebui să fie supuse în mod automat și 

sistemului european de asigurare a 

(14) Pentru a se asigura paralelismul cu 

mecanismul unic de supraveghere și cu 

mecanismul unic de rezoluție, sistemul 

european de asigurare a depozitelor ar 

trebui să se aplice în statele membre 

participante. Băncile stabilite în statele 

membre care nu participă la mecanismul 

unic de supraveghere nu ar trebui să fie 

supuse sistemului european de asigurare a 

depozitelor. Atât timp cât supravegherea 

rămâne în afara domeniului de aplicare al 

mecanismul unic de supraveghere într-un 

stat membru, respectivul stat membru ar 

trebui să fie responsabil și pentru 

asigurarea protecției deponenților 

împotriva consecințelor pe care le-ar putea 

avea insolvența unei instituții de credit. Pe 

măsură ce statele membre vor adera la 

mecanismul unic de supraveghere, acestea 

sunt obligate în mod automat să adere la 

cel de-al treilea pilon al uniunii bancare. 
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depozitelor. Sistemul european de 

asigurare a depozitelor ar putea eventual să 

se extindă, în cele din urmă, la întreaga 

piață internă. 

Totuși, pentru a asigura o tranziție fără 

probleme și pentru a evita orice sarcină 

nejustificată asupra mecanismelor 

financiare ce stau la baza EDIS, se 

recomandă stabilirea unor mecanisme de 

tranziție privind participarea financiară a 

țărilor care aderă la EDIS după intrarea 

în vigoare a prezentului regulament. 

Astfel de mecanisme ar trebui elaborate 

ținând cont de situația din statul membru 

în cauză, luând în considerare, în mod 

corespunzător, ciclul economic și 

recentele evenimente de plată sau 

acțiunile de finanțare în caz de rezoluție, 

precum și stadiul EDIS în momentul în 

care aderă. Sistemul european de asigurare 

a depozitelor ar putea eventual să se 

extindă, în cele din urmă, la întreaga piață 

internă. 

Justificare 

Este important să se ia în considerare stadiul EDIS în momentul în care aderă statele, pentru 

a evalua măsurile de tranziție ce vor fi adoptate în ceea ce privește participarea financiară a 

acestora la EDIS, ținând cont, în mod corespunzător, de anumite condiții, cum ar fi ciclul 

economic, dar și recentele evenimente de plată sau acțiunile de finanțare în caz de rezoluție. 

 

Amendamentul   3 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru a garanta condiții de 

concurență echitabile pe piața internă în 

ansamblu, prezentul regulament este 

coerent cu Directiva 2014/49/UE. 

Regulamentul completează normele și 

principiile directivei respective pentru a 

asigura funcționarea corespunzătoare a 

sistemului european de asigurare a 

depozitelor și a garanta că acesta din urmă 

dispune de un nivel suficient de finanțare. 

Prin urmare, dreptul material privind 

sistemele de garantare a depozitelor care 

urmează să fie aplicat în cadrul sistemului 

european de asigurare a depozitelor va fi 

(15) Pentru a garanta condiții de 

concurență echitabile pe piața internă în 

ansamblu, prezentul regulament este 

coerent cu Directiva 2014/49/UE. 

Regulamentul completează normele și 

principiile directivei respective pentru a 

asigura funcționarea corespunzătoare a 

sistemului european de asigurare a 

depozitelor și a garanta că acesta din urmă 

dispune de un nivel suficient de finanțare. 

Obiectivul principal al sistemului 

european de asigurare a depozitelor este 

de a consolida cadrul real de asigurare a 

depozitelor cu scopul de a proteja 
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coerent cu cel aplicabil de către SGD-urile 

naționale sau de către autoritățile naționale 

desemnate din statele membre 

neparticipante, armonizat prin Directiva 

2014/49/UE. 

depunătorii de consecințe în cazul în care 

depozitele devin indisponibile. Acesta 

vizează asigurarea unui nivel egal de 

protecție pentru toți deponenții 

instituțiilor financiare afiliate SGD-urilor 

participante. Prin urmare, dreptul material 

privind sistemele de garantare a depozitelor 

care urmează să fie aplicat în cadrul 

sistemului european de asigurare a 

depozitelor va fi coerent cu cel aplicabil de 

către SGD-urile naționale sau de către 

autoritățile naționale desemnate din statele 

membre neparticipante, armonizat prin 

Directiva 2014/49/UE. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a.  În cazul în care se stabilește o 

cooperare strânsă între BCE și un stat 

membru a cărui monedă nu este euro, în 

conformitate cu articolul 7 din 

Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, 

comitetul, în acord cu statul membru și în 

termen de trei luni de la data adoptării 

deciziei privind cooperarea strânsă, 

stabilește detaliile și condițiile aplicabile 

transferului către Fondul de asigurare a 

depozitelor al contribuțiilor plătite SGD-

urilor recunoscute oficial în statul 

membru vizat, de către instituțiile de 

credit afiliate respectivelor SGD-uri și 

care au fost acumulate de respectivele 

SGD-uri de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament, în conformitate 

cu traiectoria de finanțare stabilită prin 

articolul 41j sau cu o parte predefinită a 

acesteia;  

 La stabilirea detaliilor privind calcularea 

sumelor ce trebuie transferate și 

calendarul de transfer, se acordă deplină 
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considerație asigurării unei tranziții 

neproblematice pentru SDG-urile 

recunoscute în statul membru vizat către 

sistemul european de asigurare a 

depozitelor, ținându-se totodată cont de 

stadiul acestuia la momentul aderării 

statului membru, precum și de 

circumstanțe ca ciclul economic, 

evenimente de plată sau acțiuni de 

finanțare a unor măsuri de rezoluție.  

Justificare 

În cazul stabilirii unei cooperări strânse între BCE și un stat membru, acesta din urmă va fi 

supus tuturor pilonilor uniunii bancare, inclusiv EDIS. Pentru a asigura o tranziție fără 

probleme a SGD-urilor către EDIS, ar trebui adoptată o abordare graduală, ținând cont de 

caracteristicile economice ale țării, ale sistemului său de SGD-uri și de stadiul EDIS în care 

se stabilește cooperarea strânsă. Dispozițiile prezentului articol le reflectă, în mare, pe cele 

care se aplică în cazul încetării cooperării strânse. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 34 – alineatul 5 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (9a) la articolul 34, alineatul (5) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„5. Comitetul, BCE, autoritățile 

naționale competente și autoritățile 

naționale de rezoluție pot întocmi 

memorandumuri de înțelegere printr-o 

procedură privind schimbul de informații. 

Schimbul de informații dintre comitet, 

BCE, autoritățile naționale competente și 

autoritățile naționale de rezoluție nu este 

considerat o încălcare a cerințelor privind 

secretul profesional.” 

„5. Comitetul, BCE, autoritățile 

naționale competente, autoritățile 

naționale de rezoluție și autoritățile 

naționale desemnate în temeiul Directivei 

2014/59/UE pot întocmi memorandumuri 

de înțelegere printr-o procedură privind 

schimbul de informații. Schimbul de 

informații dintre comitet, BCE, autoritățile 

naționale competente, autoritățile naționale 

de rezoluție și autoritățile naționale 

desemnate în temeiul Directivei 

2014/59/UE nu este considerat o încălcare 

a cerințelor privind secretul profesional. ”; 
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Justificare 

Prezenta clauză vizează modificarea articolului 34 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, 

pentru a include autoritățile naționale desemnate în temeiul Directivei 2014/49/UE printre 

autorităților autorizate în mod explicit să întocmească memorandumuri de înțelegere privind 

schimbul de informații, cu scopul de a garanta că orice astfel de schimb de informații are un 

temei juridic corespunzător și nu poate fi considerat o încălcare a cerințelor privind secretul 

profesional. 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 i – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Excluderea de la acoperirea oferită de 

sistemul european de asigurare a 

depozitelor 

Procedura privind excluderea de la 

acoperirea oferită de sistemul european de 

asigurare a depozitelor 

Justificare 

Pentru a asigura securitatea juridică, având în vedere amploarea impactului excluderii 

asupra sectorului bancar din statele membre, procedura privind excluderea trebuie să fie 

stabilită mai în detaliu. Aceasta include evaluarea de către Comisie a încălcării și 

posibilitatea ca SGD-urile și autoritățile naționale să ia măsuri corective. Excluderea 

completă ar trebui luată în calcul doar atunci când este proporțională cu încălcarea și când 

este impusă după nerespectarea acțiunilor intermediare de aplicare, în termenele prestabilite. 

Pentru încălcări de o gravitate inferioară, se poate impune o sancțiune financiară. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 i – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Un SGD participant nu este 

acoperit de sistemul european de asigurare 

a depozitelor în etapa de reasigurare, de 

coasigurare sau de asigurare completă, 

dacă, fie din proprie inițiativă, fie la 

cererea comitetului sau a unui stat membru 

participant, Comisia decide și informează 

în consecință comitetul că este îndeplinită 

1.  Un SGD participant nu este 

acoperit de sistemul european de asigurare 

a depozitelor dacă, fie din proprie 

inițiativă, fie la cererea comitetului sau a 

unui stat membru participant, Comisia 

declanșează și finalizează o procedură de 

excludere. Se poate declanșa o astfel de 

procedură în cazul în care Comisia 
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cel puțin una dintre următoarele condiții de 

excludere: 

consideră că este îndeplinită cel puțin una 

dintre următoarele condiții de excludere: 

(a)  SGD-ul participant nu și-a respectat 

obligațiile care îi revin în temeiul 

prezentului regulament sau al articolului 4, 

6, 7 sau 10 din Directiva 2014/49/UE; 

(a)  SGD-ul participant nu și-a 

respectat obligațiile care îi revin în temeiul 

prezentului regulament sau al articolului 4, 

6, 7 sau 10 din Directiva 2014/49/UE; 

(b)  SGD-ul participant, autoritatea 

administrativă relevantă, în înțelesul 

articolului 3 din Directiva 2014/49/UE, sau 

orice altă autoritate relevantă a statului 

membru respectiv au acționat, în legătură 

cu o anumită cerere de acoperire din 

sistemul european de asigurare a 

depozitelor, într-un mod care contravine 

principiului cooperării loiale, astfel cum 

este stabilit la articolul 4 alineatul (3) din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. 

(b)  SGD-ul participant, autoritatea 

administrativă relevantă, în înțelesul 

articolului 3 din Directiva 2014/49/UE, sau 

orice altă autoritate relevantă a statului 

membru respectiv au acționat, în legătură 

cu o anumită cerere de acoperire din 

sistemul european de asigurare a 

depozitelor, într-un mod care contravine 

principiului cooperării loiale, astfel cum 

este stabilit la articolul 4 alineatul (3) din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. 

Justificare 

Pentru a asigura securitatea juridică, având în vedere amploarea impactului excluderii 

asupra sectorului bancar din statele membre, procedura privind excluderea trebuie să fie 

stabilită mai în detaliu. Aceasta include evaluarea de către Comisie a încălcării și 

posibilitatea ca SGD-urile și autoritățile naționale să ia măsuri corective. Excluderea 

completă ar trebui luată în calcul doar atunci când este proporțională cu încălcarea și când 

este impusă după nerespectarea acțiunilor intermediare de aplicare, în termenele prestabilite. 

Pentru încălcări de o gravitate inferioară, se poate impune o sancțiune financiară. 

Amendamentul   8 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 i – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Comitetul monitorizează 

permanent dacă se aplică vreunul din 

cazurile menționate la alineatul (1) 

literele (a) sau (b). În caz afirmativ, acesta 

informează fără întârziere Comisia. 
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Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 i – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2.  Dacă finanțarea a fost deja 

obținută de către un SGD participant și 

dacă este îndeplinită cel puțin una dintre 

condițiile de excludere menționate la 

alineatul (1) în legătură cu un eveniment 

de plată sau cu utilizarea într-o procedură 

de rezoluție, Comisia poate dispune 

rambursarea integrală sau parțială a 

finanțării în Fondul de asigurare a 

depozitelor. 

2.  În cazul în care Comisia consideră 

că este îndeplinită cel puțin una dintre 

condițiile de excludere, aceasta trimite o 

scrisoare de punere în întârziere SGD-

ului și autorității desemnate din statul 

membru participant, în sensul articolului 

2 punctul 18 din Directiva 2014/49/UE, 

precum și autorității/autorităților 

naționale competente. De asemenea, 

aceasta informează statul membru sau 

statele membre vizate. Comisia prezintă în 

scrisoare motivele sale pentru declanșarea 

unei proceduri de excludere, după cum se 

menționează la alineatul (1). În termen de 

două luni de la primirea scrisorii de 

punere în întârziere, autoritatea 

desemnată, în strânsă colaborare cu 

SGD-ul vizat și cu autoritatea națională 

competentă, transmite Comisiei 

observațiile sale. Aceasta ia măsuri 

corective prompte pentru remedierea 

deficiențelor identificate și se asigură că 

nu mai există motivele pentru declanșarea 

unei proceduri de excludere, astfel cum se 

prevede la alineatul (1). În răspunsul său, 

autoritatea precizează în detaliu măsurile 

pe care intenționează să le ia pentru 

atingerea obiectivului în cauză.  

Justificare 

Pentru a asigura securitatea juridică, având în vedere amploarea impactului excluderii 

asupra sectorului bancar din statele membre, procedura privind excluderea trebuie să fie 

stabilită mai în detaliu. Aceasta include evaluarea de către Comisie a încălcării și 

posibilitatea ca SGD-urile și autoritățile naționale să ia măsuri corective. Excluderea 

completă ar trebui luată în calcul doar atunci când este proporțională cu încălcarea și când 

este impusă după nerespectarea acțiunilor intermediare de aplicare, în termenele prestabilite. 

Pentru încălcări de o gravitate inferioară, se poate impune o sancțiune financiară. 
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Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 i – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a.  În cazul în care, după evaluarea 

răspunsului și după consultarea 

comitetului, Comisia consideră că nu a 

primit suficiente garanții în ceea ce 

privește preocupările precizate în 

scrisoarea de punere în întârziere, aceasta 

poate aplica sancțiuni financiare conform 

alineatului (7). De asemenea, aceasta 

poate transmite SGD-ului, autorității 

desemnate din statul membru participant 

și autorității naționale competente un aviz 

motivat prin care le solicită să se asigure, 

într-un termen rezonabil, că nu mai există 

motivele pentru declanșarea unei 

proceduri de excludere, astfel cum se 

prevede la alineatul (1).  

Justificare 

Pentru a asigura securitatea juridică, având în vedere amploarea impactului excluderii 

asupra sectorului bancar din statele membre, procedura privind excluderea trebuie să fie 

stabilită mai în detaliu. Aceasta include evaluarea de către Comisie a încălcării și 

posibilitatea ca SGD-urile și autoritățile naționale să ia măsuri corective. Excluderea 

completă ar trebui luată în calcul doar atunci când este proporțională cu încălcarea și când 

este impusă după nerespectarea acțiunilor intermediare de aplicare, în termenele prestabilite. 

Pentru încălcări de o gravitate inferioară, se poate impune o sancțiune financiară. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 i – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b.  Sancțiunile financiare menționate 

la alineatul (2a) nu sunt aplicabile în 

cazurile în care nerespectarea obligațiilor 
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derivă exclusiv din acțiunile autorității 

administrative de resort sau ale unei alte 

autorități a statului membru relevant, 

după cum se menționează la alineatul (1) 

litera (b). 

Justificare 

Pentru a asigura securitatea juridică, având în vedere amploarea impactului excluderii 

asupra sectorului bancar din statele membre, procedura privind excluderea trebuie să fie 

stabilită mai în detaliu. Aceasta include evaluarea de către Comisie a încălcării și 

posibilitatea ca SGD-urile și autoritățile naționale să ia măsuri corective. Excluderea 

completă ar trebui luată în calcul doar atunci când este proporțională cu încălcarea și când 

este impusă după nerespectarea acțiunilor intermediare de aplicare, în termenele prestabilite. 

Pentru încălcări de o gravitate inferioară, se poate impune o sancțiune financiară. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 i – alineatul 2 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2c.  În cazul în care, în termenul 

stabilit în avizul motivat, SGD-ul sau 

autoritatea națională desemnată nu se 

conformează, Comisia poate finaliza 

procedura de excludere printr-o decizie 

definitivă de excludere de la acoperirea 

oferită de sistemul european de asigurare 

a depozitelor. Comisia informează 

Parlamentul European, statul sau statele 

membre vizate și comitetul cu privire 

respectiva decizie. 

Justificare 

Pentru a asigura securitatea juridică, având în vedere amploarea impactului excluderii 

asupra sectorului bancar din statele membre, procedura privind excluderea trebuie să fie 

stabilită mai în detaliu. Aceasta include evaluarea de către Comisie a încălcării și 

posibilitatea ca SGD-urile și autoritățile naționale să ia măsuri corective. Excluderea 

completă ar trebui luată în calcul doar atunci când este proporțională cu încălcarea și când 

este impusă după nerespectarea acțiunilor intermediare de aplicare, în termenele prestabilite. 

Pentru încălcări de o gravitate inferioară, se poate impune o sancțiune financiară. 
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Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 i – alineatul 2 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2d.  În orice stadiu, Comisia poate 

decide în mod oficial să pună capăt 

procedurii de excludere în cazul în care 

conchide că SGD-ul sau autoritatea 

națională desemnată a corectat în mod 

satisfăcător neconformitatea și nu mai 

este îndeplinită niciuna dintre condițiile 

pentru excludere. Aceasta informează 

Parlamentul European, statul sau statele 

membre vizate și comitetul cu privire 

respectiva decizie. 

Justificare 

Pentru a asigura securitatea juridică, având în vedere amploarea impactului excluderii 

asupra sectorului bancar din statele membre, procedura privind excluderea trebuie să fie 

stabilită mai în detaliu. Aceasta include evaluarea de către Comisie a încălcării și 

posibilitatea ca SGD-urile și autoritățile naționale să ia măsuri corective. Excluderea 

completă ar trebui luată în calcul doar atunci când este proporțională cu încălcarea și când 

este impusă după nerespectarea acțiunilor intermediare de aplicare, în termenele prestabilite. 

Pentru încălcări de o gravitate inferioară, se poate impune o sancțiune financiară. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 i – alineatul 2 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2e.  Dacă finanțarea a fost deja 

obținută de către un SGD participant și 

dacă este îndeplinită cel puțin una dintre 

condițiile de excludere menționate la 

alineatul (1) în legătură cu un eveniment 

de plată sau cu utilizarea într-o procedură 

de rezoluție, Comisia poate dispune, după 

încheierea procedurii de excludere, 
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rambursarea integrală sau parțială a 

finanțării în Fondul de asigurare a 

depozitelor. 

Justificare 

Pentru a asigura securitatea juridică, având în vedere amploarea impactului excluderii 

asupra sectorului bancar din statele membre, procedura privind excluderea trebuie să fie 

stabilită mai în detaliu. Aceasta include evaluarea de către Comisie a încălcării și 

posibilitatea ca SGD-urile și autoritățile naționale să ia măsuri corective. Excluderea 

completă ar trebui luată în calcul doar atunci când este proporțională cu încălcarea și când 

este impusă după nerespectarea acțiunilor intermediare de aplicare, în termenele prestabilite. 

Pentru încălcări de o gravitate inferioară, se poate impune o sancțiune financiară. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 i – alineatul 2 f (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2f.  După consultarea ABE, Comisia 

adoptă acte delegate în conformitate cu 

articolul 93, în vederea completării 

prezentului regulament prin stabilirea de 

norme detaliate în ceea ce privește 

metodologia, procedurile și condițiile 

referitoare la: 

 (a)  aplicarea sancțiunilor financiare 

prevăzute la alineatul (2a), în 

conformitate cu articolul 293 alineatul (2) 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene; și 

 (b)  rambursarea către SGD-ul exclus 

a resurselor încasate de la instituții de 

credit afiliate SGD-ului în cauză, la 

încheierea procedurii de excludere. 

Justificare 

Pentru a asigura securitatea juridică, având în vedere amploarea impactului excluderii 

asupra sectorului bancar din statele membre, procedura privind excluderea trebuie să fie 

stabilită mai în detaliu. Aceasta include evaluarea de către Comisie a încălcării și 

posibilitatea ca SGD-urile și autoritățile naționale să ia măsuri corective. Excluderea 

completă ar trebui luată în calcul doar atunci când este proporțională cu încălcarea și când 
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este impusă după nerespectarea acțiunilor intermediare de aplicare, în termenele prestabilite. 

Pentru încălcări de o gravitate inferioară, se poate impune o sancțiune financiară. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 41 j – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2)  Comisia poate aproba, după 

consultarea comitetului, o derogare de la 

cerințele prevăzute la alineatul (1) din 

motive justificate în mod corespunzător 

care sunt legate de ciclul de activitate din 

statul membru respectiv, de impactul pe 

care l-ar putea avea contribuțiile prociclice 

sau de un eveniment de plată produs la 

nivel național. Respectivele derogări 

trebuie să fie temporare și pot depinde de 

îndeplinirea anumitor condiții. 

(2) Comisia poate aproba, după 

consultarea comitetului, o derogare de la 

cerințele prevăzute la alineatul (1) din 

motive justificate în mod corespunzător 

care sunt legate de ciclul de activitate din 

statul membru respectiv, de impactul pe 

care l-ar putea avea contribuțiile prociclice 

sau de un eveniment de plată sau o acțiune 

de rezoluție ce au avut loc la nivel 

național. Comisia informează Parlamentul 

European cu privire la intenția sa de 

acordare a unei derogări și, acolo unde 

este necesar, transmite acestuia decizia 

comitetului. Respectivele derogări trebuie 

să fie temporare și pot depinde de 

îndeplinirea anumitor condiții. Acestea 

sunt formulate în funcție de situația 

economică și financiară a statului 

membru vizat, de soliditatea financiară a 

sistemului său de SGD-uri și de etapa în 

care se află sistemul european de 

asigurare a depozitelor la momentul 

aderării sale.  

Justificare 

Este important să se ia în considerare stadiul EDIS în momentul în care aderă statele, pentru 

a evalua măsurile de tranziție ce vor fi adoptate în ceea ce privește participarea financiară a 

acestora la EDIS, inclusiv atunci când se acordă o derogare de la parcursul de finanțare, 

ținând cont, în mod corespunzător, de condiții cum ar fi ciclul economic, dar și de recentele 

evenimente de plată sau acțiunile de finanțare în caz de rezoluție. PE ar trebui să fie informat 

în cazul în care urmează să fie acordată o astfel de derogare și să aibă acces la avizul 

comitetului, dacă acesta din urmă a furnizat un aviz. 
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Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 51 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comitetul întrunit în sesiune 

plenară comună ține cel puțin două 

reuniuni ordinare pe an. În plus, comitetul 

se întrunește la inițiativa președintelui sau 

la cererea a cel puțin o treime din membrii 

săi. Reprezentantul Comisiei îi poate 

solicita președintelui să convoace o 

reuniune a comitetului în sesiune plenară 

comună ori în sesiune plenară MUR sau 

EDIS. Președintele comunică în scris 

motivele pentru cazul în care nu convoacă 

o reuniune în timp util.  

2. Comitetul întrunit în sesiune 

plenară comună ține cel puțin două 

reuniuni ordinare pe an. În plus, comitetul 

se întrunește la inițiativa președintelui sau 

la cererea a cel puțin o treime din membrii 

săi. Reprezentantul Comisiei sau 

reprezentantul BCE îi poate solicita 

președintelui să convoace o reuniune a 

comitetului în sesiune plenară comună ori 

în sesiune plenară MUR sau EDIS. 

Președintele comunică în scris motivele 

pentru cazul în care nu convoacă o 

reuniune în timp util.  

Justificare 

Având în vedere expertiza BCE și prezența unui reprezentant al BCE ca observator 

permanent la sesiunile executive și la sesiunile plenare ale comitetului, împreună cu un 

reprezentant al Comisiei și având aceleași drepturi de participare la dezbateri și de acces la 

documente ca reprezentantul în cauză, pare justificat ca reprezentantul BCE să aibă dreptul 

de a solicita convocarea unor sesiuni extraordinare ale comitetului, drept care îi revine și 

reprezentantului Comisiei. 

 

Amendamentul   18 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 67 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (33a) la articolul 67 se introduce 

următorul alineat (4a): 

 „4a. Toate dispozițiile acordului, 

necesare pentru corecta funcționare a 

MUR, se incorporează în prezentul 

regulament în termen de doi ani de la 

intrarea sa în vigoare.”; 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1481048502235&uri=CELEX:32014R0806) 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 93 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2.  Delegarea de competențe 

menționată la articolul 19 alineatul (8), 

articolul 65 alineatul (5), articolul 69 

alineatul (5), articolul 71 alineatul (3), 

articolul 74b alineatul (5), articolul 74c 

alineatul (5), articolul 74d alineatul (4) și 

articolul 75 alineatul (4) se conferă pentru 

o perioadă nedeterminată, începând cu 

datele relevante menționate la articolul 99; 

2.  Delegarea de competențe 

menționată la articolul 19 alineatul (8), 

articolul 41i alineatul (2f), articolul 65 

alineatul (5), articolul 69 alineatul (5), 

articolul 71 alineatul (3), articolul 74b 

alineatul (5), articolul 74c alineatul (5), 

articolul 74d alineatul (4) și articolul 75 

alineatul (4) se conferă pentru o perioadă 

nedeterminată, începând cu datele 

relevante menționate la articolul 99.”; 

Justificare 

Amendament coroborat cu dispozițiile amendamentului 15. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 93 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4.  Delegarea de competențe 

menționată la articolul 19 alineatul (8), 

articolul 65 alineatul (5), articolul 69 

alineatul (5), articolul 71 alineatul (3), 

articolul 74b alineatul (5), articolul 74c 

alineatul (5), articolul 74d alineatul (4) și 

articolul 75 alineatul (4) poate fi revocată 

în orice moment de către Parlamentul 

European sau de către Consiliu. Decizia de 

revocare pune capăt delegării de 

competențe specificată în decizia 

4.  Delegarea de competențe 

menționată la articolul 19 alineatul (8), 

articolul 41i alineatul (2f), articolul 65 

alineatul (5), articolul 69 alineatul (5), 

articolul 71 alineatul (3), articolul 74b 

alineatul (5), articolul 74c alineatul (5), 

articolul 74d alineatul (4) și articolul 75 

alineatul (4) poate fi revocată în orice 

moment de către Parlamentul European sau 

de către Consiliu. Decizia de revocare pune 

capăt delegării de competențe specificată în 
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respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

următoare datei publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene sau de la o 

dată ulterioară menționată în cuprinsul său. 

Decizia nu aduce atingere valabilității 

actelor delegate care sunt deja în vigoare; 

decizia respectivă. Decizia produce efecte 

din ziua următoare datei publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 

la o dată ulterioară menționată în cuprinsul 

său. Decizia nu aduce atingere valabilității 

actelor delegate care sunt deja în vigoare; 

Justificare 

Amendament coroborat cu dispozițiile amendamentului 15. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – litera c 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

Articolul 93 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 19 alineatul (8), articolului 65 

alineatul (5), articolului 69 alineatul (5), 

articolului 71 alineatul (3), articolului 74b 

alineatul (5), articolului 74c alineatul (5), 

articolului 74d alineatul (4) și articolului 

75 alineatul (4) intră în vigoare doar dacă 

nici Parlamentul European, nici Consiliul 

nu au formulat nicio obiecție într-un 

termen de două luni de la comunicarea 

actului către Parlamentul European și 

Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 

acestui termen, atât Parlamentul European, 

cât și Consiliul au informat Comisia că nu 

au obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu trei luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului; 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 19 alineatul (8), articolul 41i 

alineatul (2f), articolului 65 alineatul (5), 

articolului 69 alineatul (5), articolului 71 

alineatul (3), articolului 74b alineatul (5), 

articolului 74c alineatul (5), articolului 74d 

alineatul (4) și articolului 75 alineatul (4) 

intră în vigoare doar dacă nici Parlamentul 

European, nici Consiliul nu au formulat 

nicio obiecție într-un termen de două luni 

de la comunicarea actului către 

Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 

înainte de expirarea acestui termen, atât 

Parlamentul European, cât și Consiliul au 

informat Comisia că nu au obiecții. 

Respectivul termen se prelungește cu trei 

luni la inițiativa Parlamentului European 

sau a Consiliului; 

Justificare 

Amendament coroborat cu dispozițiile amendamentului 15. 
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