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(Acte legislative)


REGULAMENTE




REGULAMENTUL (UE) NR. 1092/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 24 noiembrie 2010
privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de
înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic
Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadru
lui normativ pentru pieţele financiare: plan de acţiune (4),
în Rezoluţia sa din 21 noiembrie 2002 privind normele de
supraveghere prudenţială în Uniunea Europeană (5), în
Rezoluţia sa din 11 iulie 2007 privind politica în dome
niul serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea Albă (6), în
Rezoluţia sa din 23 septembrie 2008 conţinând recoman
dări către Comisie privind fondurile speculative și fondu
rile de capital privat (7) și în Rezoluţia sa din 9 octombrie
2008 conţinând recomandări către Comisie privind urmă
rirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare struc
tură de supraveghere (8), precum și în Poziţia sa din
22 aprilie 2009 referitoare la propunerea modificată de
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind
iniţierea și exercitarea activităţii de asigurare și de reasigu
rare (Solvabilitate II) (9) și în Poziţia sa din 23 aprilie 2009
referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului privind agenţiile de rating de
credit (10)].

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
în special articolul 114,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (2),
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),
întrucât:
(1)

(2)

Stabilitatea financiară este o condiţie prealabilă pentru ca
economia reală să ofere locuri de muncă, credite și creștere.
Criza financiară a pus în evidenţă deficienţe importante în
domeniul supravegherii financiare care nu a reușit să antici
peze evoluţiile macroprudenţiale negative sau să prevină
acumularea de riscuri excesive în sistemul financiar.
Parlamentul European a solicitat în mod repetat asigurarea
unor condiţii de concurenţă cu adevărat echitabile pentru
toţi actorii de la nivelul Uniunii și a subliniat eșecurile sem
nificative în ceea ce privește supravegherea exercitată de
Uniune asupra unor pieţe financiare din ce în ce mai inte
grate [în Rezoluţia sa din 13 aprilie 2000 referitoare la

(1) JO C 270, 11.11.2009, p. 1.
(2) Avizul din 22 ianuarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) Poziţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 (nepublicată
încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 noiembrie 2010.

(3)

În noiembrie 2008, Comisia a însărcinat un grup la nivel
înalt prezidat de Jacques de Larosière să formuleze reco
mandări cu privire la modul în care pot fi consolidate
mecanismele europene de supraveghere, pentru a proteja
mai bine cetăţenii și pentru a reinstaura încrederea în
sistemul financiar.

(4)

În raportul său final, prezentat la 25 februarie 2009
(„raportul de Larosière”), grupul la nivel înalt a recoman
dat, printre altele, înfiinţarea unui organism la nivelul Uni
unii care să fie însărcinat cu supravegherea riscurilor din
sistemul financiar în ansamblul său.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

JO C 40, 7.2.2001, p. 453.
JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394.
JO C 175 E, 10.7.2008, p. 392.
JO C 8 E, 14.1.2010, p. 26.
JO C 9 E, 15.1.2010, p. 48.
JO C 184 E, 8.7.2010, p. 214.
JO C 184 E, 8.7.2010, p. 292.
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(5)

În comunicarea sa din 4 martie 2009 intitulată „Stimularea
redresării economice europene”, Comisia a salutat și a ofe
rit o largă susţinere recomandărilor formulate în raportul
de Larosière. În cadrul reuniunii sale din 19 și 20 martie
2009, Consiliul European a convenit asupra necesităţii de
a îmbunătăţi reglementarea și supravegherea instituţiilor
financiare din cadrul Uniunii și de a utiliza raportul de
Larosière ca bază de acţiune.

(6)

În comunicarea sa din 27 mai 2009 intitulată „Supraveghe
rea financiară europeană”, Comisia a sugerat o serie de
reforme ale mecanismelor actuale de protejare a stabilităţii
financiare la nivelul Uniunii, incluzând în special crearea
unui comitet european pentru risc sistemic (CERS), respon
sabil cu supravegherea macroprudenţială. Consiliul, la
9 iunie 2009, și Consiliul European, în cadrul reuniunii
sale din 18 și 19 iunie, au susţinut sugestiile Comisiei și au
salutat intenţia Comisiei de a înainta propuneri legislative
prin care noul cadru să fie instituit în cursul anului 2010.
În acord cu punctul de vedere al Comisiei, Consiliul a con
cluzionat, printre altele, că Banca Centrală Europeană (BCE)
„ar trebui să furnizeze sprijin analitic, statistic, administra
tiv și logistic pentru CERS, bazându-se și pe consiliere teh
nică din partea băncilor centrale și a autorităţilor de
supraveghere naţionale”. Asistenţa acordată CERS de către
BCE, precum și sarcinile atribuite CERS nu ar trebui să
aducă atingere principiului independenţei BCE în îndepli
nirea atribuţiilor sale, în conformitate cu Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

(7)

(8)

(9)

Date fiind integrarea pieţelor financiare internaţionale, pre
cum și riscul de contagiune al crizelor financiare, este nece
sar un angajament ferm din partea Uniunii la nivel global.
CERS ar trebui să beneficieze de expertiza unui comitet ști
inţific la nivel înalt și să își asume toate responsabilităţile
necesare la nivel global pentru a se asigura că vocea Uni
unii se face auzită privind aspectele referitoare la stabilita
tea financiară, în special printr-o strânsă cooperare cu
Fondul Monetar Internaţional (FMI) și cu Consiliul pentru
Stabilitate Financiară (CSF), din partea cărora se așteaptă
emiterea de avertizări timpurii cu privire la riscurile mac
roprudenţiale la nivel mondial, precum și cu toţi partenerii
Grupului celor douăzeci (G-20).

de infrastructura financiară și de mecanismele de gestio
nare a crizei, precum și de capacitatea de a face faţă defi
cienţelor în momentul apariţiei acestora. Instituţiile
financiare pot avea o importanţă sistemică pentru siste
mele financiare și economiile locale, naţionale și interna
ţionale. Criteriile principale care ajută la identificarea
importanţei sistemice a pieţelor și a instituţiilor sunt mări
mea (volumul de servicii financiare prestate de componen
tele individuale ale sistemului financiar), substituibilitatea
(măsura în care alte componente ale sistemului pot presta
aceleași servicii în cazul unei deficienţe) și interconectarea
(legăturile cu celelalte componente ale sistemului). O eva
luare bazată pe aceste trei criterii ar trebui însoţită de indi
carea vulnerabilităţilor financiare și a capacităţii cadrului
instituţional de a face faţă deficienţelor financiare și ar tre
bui să ia în considerare o gamă largă de factori suplimen
tari cum ar fi, printre altele, complexitatea structurilor
specifice și a modelelor de afaceri, gradul de autonomie
financiară, intensitatea și domeniul de aplicare ale supra
vegherii, transparenţa mecanismelor financiare și legăturile
care ar putea afecta riscul general al instituţiilor.

(10)

Misiunea CERS ar trebui să fie aceea de a supraveghea și de
a evalua riscurile sistemice în condiţii normale în vederea
diminuării expunerii sistemului la riscul de disfuncţionali
tate a componentelor sistemice și în vederea îmbunătăţirii
rezistenţei sistemului financiar la șocuri. În această pri
vinţă, CERS ar trebui să contribuie la asigurarea stabilităţii
financiare și la atenuarea efectelor negative asupra pieţei
interne și a economiei reale. Pentru a-și îndeplini obiec
tivele, CERS ar trebui să analizeze toate informaţiile
relevante.

(11)

Mecanismele actuale ale Uniunii pun prea puţin accentul
pe supravegherea macroprudenţială și pe interconexiunile
dintre evoluţiile din mediul macroeconomic mai larg și
sistemul financiar. Responsabilitatea pentru analiza mac
roprudenţială rămâne fragmentată și este efectuată de
diverse autorităţi la niveluri diferite, fără a exista un meca
nism care să garanteze faptul că riscurile macroprudenţiale
sunt identificate adecvat și că se emit în mod clar avertis
mente și recomandări care să fie urmate și transpuse în
acţiuni. Funcţionarea corespunzătoare a sistemului finan
ciar al Uniunii și a sistemului financiar mondial, precum și
atenuarea eventualelor ameninţări la adresa acestora, nece
sită o coerenţă sporită între supravegherea macropruden
ţială și supravegherea microprudenţială.

(12)

Un sistem nou conceput de supraveghere macropruden
ţială necesită un lider credibil și recunoscut. Astfel, dat fiind
rolul său cheie și credibilitatea sa pe plan intern și interna
ţional, și în spiritul recomandărilor formulate în raportul
de Larosière, președintele BCE ar trebui să exercite prșe ed
inţia CERS pentru un prim mandat de cinci ani după
intrarea în vigoare a prezentului regulament. În plus, ar tre
bui sporite cerinţele privind responsabilitatea, iar organis
mele CERS ar trebui să poată beneficia de o gamă largă de
expertiză, pregătire și opinii.

CERS ar trebui să contribuie, printre altele, la punerea în
aplicare a recomandărilor formulate de FMI, CSF și Banca
Reglementelor Internaţionale (BRI) către G-20.

Raportul din 28 octombrie 2009 întocmit de FMI, BRI și
CSF intitulat „Orientări pentru evaluarea importanţei
sistemice a instituţiilor, pieţelor și instrumentelor financi
are: consideraţii iniţiale” și prezentat miniștrilor de finanţe
și guvernatorilor Băncilor Centrale ai G-20 prevede, de ase
menea, că evaluarea riscurilor sistemice poate varia în
funcţie de mediul economic. Aceasta va depinde totodată
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(13)

(14)

(15)
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Raportul de Larosière prevede, de asemenea, că supraveg
herea macroprudenţială nu are însemnătate decât dacă
poate avea un efect asupra supravegherii la nivel micropru
denţial, iar supravegherea microprudenţială nu poate pro
teja în mod eficace stabilitatea financiară fără a lua în
considerare în mod adecvat evoluţiile la nivel
macroprudenţial.

Ar trebui instituit un Sistem european de supraveghere
financiară (SESF), care să reunească, sub forma unei reţele,
toţi actorii angajaţi în activităţi de supraveghere financiară
la nivel naţional și la nivelul Uniunii. Respectând principiul
cooperării loiale în conformitate cu articolul 4 alineatul(3)
din Tratatul privind Uniunea Europeană, părţile la SESF ar
trebui să coopereze pe bază de încredere și deplin respect
reciproc, în special pentru a garanta că informaţiile care
circulă între ele sunt adecvate și fiabile. La nivelul Uniunii,
reţeaua ar trebui să fie compusă din CERS și trei autorităţi
de supraveghere microprudenţială: Autoritatea europeană
de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), instituită
prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului (1), Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și
pensii ocupaţionale), instituită prin Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliu
lui (2) și Autoritatea europeană de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe) instituită
prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului (3) (denumite, în continuare, în
mod colectiv „AES”).

Uniunea are nevoie de un organism aparte, responsabil cu
supravegherea macroprudenţială a sistemului său financiar,
care să identifice riscurile la adresa stabilităţii financiare și,
acolo unde este necesar, să emită avertismente de risc și
recomandări în vederea adoptării unor măsuri în faţa aces
tor riscuri. În consecinţă, CERS ar trebui să fie instituit sub
forma unui nou organism independent, care să acopere
toate sectoarele financiare precum și schemele de garan
tare. CERS ar trebui să fie responsabil cu realizarea supra
vegherii macroprudenţiale la nivelul Uniunii și ar trebui să
nu aibă personalitate juridică.

(16)

CERS ar trebui să fie format dintr-un Consiliu general, un
Comitet director, un secretariat, un Comitet consultativ ști
inţific și un Comitet consultativ tehnic. Componenţa Comi
tetului consultativ știinţific ar trebui să ţină seama de
norme adecvate în materie de conflict de interese adoptate
de Consiliul general. Instituirea Comitetului consultativ
tehnic ar trebui să ia în considerare structurile existente în
vederea evitării oricăror suprapuneri.

(17)

CERS ar trebui să emită avertismente și, acolo unde consi
deră necesar, recomandări fie de natură generală, fie de
natură specifică, care să se adreseze în special Uniunii în

(1) A se vedea pagina 12 din prezentul Jurnal Oficial.
(2) A se vedea pagina 48 din prezentul Jurnal Oficial.
(3) A se vedea pagina 84 din prezentul Jurnal Oficial.
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ansamblul său sau unuia sau mai multor state membre, sau
uneia sau mai multor AES, sau uneia sau mai multor auto
rităţi naţionale de supraveghere, cu un calendar definit
pentru luarea măsurilor relevante care se impun.
(18)

CERS ar trebui să stabilească un cod de culori pentru a per
mite părţilor interesate să evalueze mai bine natura
riscurilor.

(19)

În vederea creșterii influenţei și legitimităţii lor, aceste aver
tismente și recomandări ar trebui transmise, de asemenea,
în condiţii de strictă confidenţialitate, Consiliului și
Comisiei și, în cazul în care sunt adresate uneia sau mai
multor autorităţi naţionale de supraveghere, ar trebui trans
mise AES. Deliberările din cadrul Consiliului ar trebui pre
gătite de Comitetul economic și financiar (CEF) în
conformitate cu rolul acestuia din urmă, astfel cum este
definit în TFUE. Pentru a pregăti discuţiile din cadrul Con
siliului și pentru a oferi Consiliului în timp util consiliere
cu privire la măsurile de adoptat, CERS ar trebui să infor
meze CEF în mod periodic și ar trebui să primească textele
tuturor avertismentelor și recomandărilor de îndată ce
acestea au fost adoptate.

(20)

De asemenea, CERS ar trebui să monitorizeze respectarea
avertismentelor și recomandărilor sale, pe baza rapoarte
lor întocmite de destinatari, pentru a se asigura că avertis
mentele și recomandările sale sunt urmate în mod efectiv.
Destinatarii recomandărilor ar trebui să acţioneze pe baza
acestora și să justifice în mod corespunzător cazurile de
lipsă de acţiune (mecanismul „acţiune sau explicaţii”). În
cazul în care CERS consideră că reacţia este neadecvată,
acesta ar trebui să informeze, în condiţii de strictă confi
denţialitate, destinatarii, Consiliul și, dacă este cazul, autori
tatea europeană de supraveghere în cauză.

(21)

CERS ar trebui să decidă, de la caz la caz și după infor
marea Consiliului cu suficient timp înainte pentru ca acesta
să poată reacţiona, dacă o recomandare ar trebui să rămână
confidenţială sau să fie făcută publică, ţinând seama de fap
tul că aducerea acesteia la cunoștinţa publicului poate con
tribui la respectarea recomandărilor în anumite situaţii.

(22)

În cazul în care CERS detectează un risc care ar putea pune
serios în pericol buna funcţionare și integritatea pieţelor
financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar al Uni
unii sau a unor părţi ale acestuia, ar trebui ca CERS să
informeze de urgenţă Consiliul cu privire la această situa
ţie. În cazul în care CERS consideră că ar putea interveni o
situaţie de urgenţă, acesta ar trebui să contacteze Consiliul
și să îi transmită o evaluare a situaţiei. Ulterior, Consiliul ar
trebui să evalueze necesitatea adoptării unei decizii adre
sate AES prin care să stabilească existenţa unei situaţii de
urgenţă Pe parcursul acestui proces, protecţia corespunză
toare a confidenţialităţii este de importanţă capitală.

(23)

CERS ar trebui să raporteze Parlamentului European și
Consiliului cel puţin anual și mai frecvent în caz de dificul
tăţi financiare pe scară largă. Dacă este cazul, Parlamentul
European și Consiliul ar trebui să poată invita CERS să exa
mineze chestiuni specifice privind stabilitatea financiară.

L 331/4
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BCE și băncile centrale naţionale ar trebui să deţină un rol
principal în supravegherea macroprudenţială, datorită
competenţelor și responsabilităţilor lor existente în dome
niul stabilităţii financiare. Autorităţile naţionale de supra
veghere ar trebui să fie implicate pentru a furniza expertiza
lor specifică. Participarea autorităţilor însărcinate cu
supravegherea microprudenţială la lucrările CERS este
esenţială pentru garantarea faptului că evaluarea riscului
macroprudenţial se bazează pe informaţii complete și
exacte referitoare la evoluţiile din sistemul financiar. În
consecinţă, președinţii AES ar trebui să fie membri cu drept
de vot. Un reprezentant al autorităţilor naţionale de supra
veghere competente în cauză din fiecare stat membru ar
trebui să participe la reuniunile Consiliului general fără
drept de vot. Din motive de transparenţă, 15 persoane
independente ar trebui să ofere CERS expertiză externă
prin intermediul Comitetului consultativ știinţific.

(25)

Participarea unui membru al Comisiei în cadrul CERS va
contribui la stabilirea unei legături cu supravegherea mac
roeconomică și financiară a Uniunii, în timp ce prezenţa
președintelui CEF va reflecta rolul ministerelor responsa
bile de finanţe ale statelor membre și rolul Consiliului în
asigurarea stabilităţii financiare și efectuarea supravegherii
economice și financiare.

(26)

Este esenţial ca membrii CERS să își exercite îndatoririle cu
imparţialitate și să aibă în vedere numai stabilitatea finan
ciară a Uniunii în ansamblul său. În cazul în care nu se
poate ajunge la un consens, voturile referitoare la avertis
mente și recomandări în cadrul CERS nu ar trebui ponde
rate, iar deciziile ar trebui luate, de regulă, cu majoritate
simplă.

(27)

Interconectarea instituţiilor și pieţelor financiare implică
necesitatea ca monitorizarea și evaluarea potenţialelor ris
curi sistemice să se bazeze pe un set amplu de date și indi
catori macroeconomici și microfinanciari relevanţi. Aceste
riscuri sistemice includ riscul de perturbare a serviciilor
financiare care este cauzat de o disfuncţionalitate impor
tantă a întregului sistem financiar al Uniunii sau a unei
părţi a acestuia și care poate produce consecinţe negative
grave asupra pieţei interne și asupra economiei reale. Toate
tipurile de instituţii, intermediari, pieţe, infrastructuri și
instrumente financiare pot avea o importanţă sistemică.
Prin urmare, CERS ar trebui să aibă acces la toate infor
maţiile necesare pentru a-și îndeplini atribuţiile, păstrând
în același timp confidenţialitatea acestor informaţii după
cum este necesar.

(28)

Măsurile de colectare a informaţiilor prevăzute în prezen
tul regulament sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţii
lor CERS și nu ar trebui să aducă atingere cadrului juridic
al Sistemului statistic european în domeniul statisticii.
Prezentul regulament nu ar trebui, prin urmare, să aducă
atingere Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamen
tului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind
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statisticile europene (1) și Regulamentului (CE) nr. 2533/98
al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea
informaţiilor statistice de către Banca Centrală
Europeană (2).

(29)

Participanţii la piaţă pot avea contribuţii valoroase la înţe
legerea evoluţiilor care influenţează sistemul financiar.
Atunci când este cazul, CERS ar trebui, prin urmare, să
consulte părţile interesate din sectorul privat, inclusiv
reprezentanţi ai sectorului financiar, asociaţii ale consuma
torilor, grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor finan
ciare, înfiinţate de Comisie sau prin legislaţia Uniunii, și să
le ofere posibilitatea de a-și prezenta observaţiile.

(30)

Înfiinţarea CERS ar trebui să contribuie în mod direct la
atingerea obiectivelor pieţei interne. Supravegherea mac
roprudenţială a sistemului financiar la nivelul Uniunii este
o parte integrantă a noilor mecanisme generale de supra
veghere în Uniune, deoarece aspectele macroprudenţiale
sunt strâns legate de atribuţiile de supraveghere micropru
denţială atribuite AES. Părţile interesate nu vor putea avea
încrederea necesară pentru a se implica în activităţi finan
ciare transfrontaliere decât după ce se vor institui mecan
isme care să ţină cont într-o măsură suficientă de
interdependenţa riscurilor microprudenţiale și a celor mac
roprudenţiale. CERS ar trebui să monitorizeze și să evalu
eze riscurile care ameninţă stabilitatea financiară, generate
de evoluţii care pot avea impact la nivel sectorial sau la
nivelul sistemului financiar în ansamblu. Prin abordarea
acestor riscuri, CERS ar trebui să contribuie direct la o
structură de supraveghere integrată la nivelul Uniunii,
necesară pentru promovarea unor reacţii politice oportune
și coerente la nivelul statelor membre, prevenindu-se astfel
abordările divergente și îmbunătăţindu-se funcţionarea pie
ţei interne.

(31)

Curtea de Justiţie, în hotărârea sa din 2 mai 2006 în cauza
C-217/04 (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene)
a susţinut că „nimic din formularea articolului 95 din Tra
tatul CE [actualul articol 114 din TFUE] nu implică faptul
că destinatarii măsurilor adoptate de legiuitorul comunitar
în temeiul dispoziţiei respective pot fi doar statele membre
individuale. Legiuitorul poate considera necesară institui
rea unui organism comunitar care să aibă responsabilita
tea de a contribui la punerea în aplicare a unui proces de
armonizare în cazurile în care, pentru a facilita punerea în
practică și aplicarea uniformă a actelor bazate pe acea dis
poziţie, pare a fi oportună adoptarea de măsuri de sprijin
și de măsuri-cadru fără caracter obligatoriu” (3). CERS ar
trebui să contribuie la stabilitatea financiară necesară pen
tru aprofundarea integrării financiare pe piaţa internă prin
monitorizarea riscurilor sistemice și prin emiterea de aver
tismente și recomandări, atunci când este cazul. Aceste sar
cini sunt strâns legate de obiectivele legislaţiei Uniunii
privind piaţa internă a serviciilor financiare. Prin urmare,
CERS ar trebui instituit în temeiul articolului 114 din
TFUE.

(1) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.
(2) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
(3) Rapoartele Curţii Europene 2006, pagina I-03771, punctul 44.
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(32)

După cum se sugerează în raportul de Larosière, este nece
sară o abordare în etape, iar Parlamentul European și Con
siliul ar trebui să realizeze o reexaminare completă a SESF,
CERS și AES până la 17 decembrie 2013.

(33)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume o
supraveghere macroprudenţială eficace a sistemului finan
ciar al Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător la
nivelul statelor membre din cauza integrării pieţelor finan
ciare din Uniune, și, prin urmare, poate fi realizat mai bine
la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în confor
mitate cu principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut
la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În
conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum
este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu
depășșe te ceea ce este necesar pentru atingerea acestui
obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1
Instituirea
Se instituie un Comitet european pentru risc sistemic
(1)
(CERS). Acesta are sediul la Frankfurt pe Main.
(2) CERS face parte din Sistemul european de supraveghere
financiară (SESF), al cărui scop este de a asigura supravegherea sis
temului financiar al Uniunii.
(3)

SESF cuprinde:

(a) CERS;
(b) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară
europeană) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;
(c) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea euro
peană pentru asigurări și pensii ocupaţionale) instituită prin
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010;
(d) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea euro
peană pentru valori mobiliare și pieţe) instituită prin Regula
mentul (UE) nr. 1095/2010;
(e) Comitetul comun al autorităţilor europene de supraveghere
(Comitetul comun) prevăzut la articolul 54 din Regulamen
tul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010;
(f) autorităţile competente sau de supraveghere din statele mem
bre specificate în actele Uniunii menţionate la articolul 1 ali
neatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
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(4) Respectând principiul cooperării loiale în conformitate cu
articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,
părţile la SESF cooperează pe bază de încredere și deplin respect
reciproc, în special pentru a garanta că informaţiile care circulă
între ele sunt adecvate și fiabile.
Articolul 2
Definiţii
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:
(a) „instituţie financiară” înseamnă orice întreprindere care intră
sub incidenţa legislaţiei menţionate la articolul 1 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, precum
și orice altă întreprindere sau entitate din Uniune a cărei acti
vitate principală are un caracter similar;
(b) „sistem financiar” înseamnă toate instituţiile financiare, pie
ţele, produsele și infrastructurile pieţelor;
(c) „risc sistemic” înseamnă riscul de perturbare a sistemului
financiar care poate genera consecinţe negative grave pentru
piaţa internă și economia reală. Toate tipurile de entităţi
financiare intermediare, pieţe și infrastructuri financiare pot
fi importante din punct de vedere sistemic într-o anumită
măsură.
Articolul 3
Misiune, obiective și atribuţii
CERS răspunde de supravegherea macroprudenţială a sis
(1)
temului financiar în Uniune, în vederea contribuirii la prevenirea
sau reducerea riscurilor sistemice la adresa stabilităţii financiare a
Uniunii care sunt rezultatul evoluţiilor din sistemul financiar și
luând în considerare evoluţiile macroeconomice, pentru evitarea
perioadelor de dificultăţi financiare la scară largă. CERS contribuie
la funcţionarea armonioasă a pieţei interne, garantând, astfel, o
contribuţie sustenabilă a sectorului financiar la creșterea
economică.
(2) În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la alineatul (1),
CERS îndeplinește următoarele atribuţii:
(a) să determine și/sau să colecteze, precum și să analizeze, toate
informaţiile relevante și necesare pentru atingerea obiective
lor descrise la alineatul (1);
(b) să identifice și să clasifice riscurile sistemice în funcţie de
prioritate;
(c) să emită avertismente, atunci când aceste riscuri sistemice
sunt considerate importante și să facă publice avertismentele
respective, după caz;
(d) să formuleze recomandări pentru acţiunile de remediere ca
răspuns la riscurile identificate și să facă publice recomandă
rile respective, după caz;
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(e) atunci când CERS consideră că poate apărea o situaţie de
urgenţă, potrivit articolului 18 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regu
lamentul (UE) nr. 1095/2010, să emită un avertisment con
fidenţial adresat Consiliului și să prezinte Consiliului o
evaluare a situaţiei, pentru a permite Consiliului să evalueze
necesitatea de a adopta o decizie adresată AES prin care să
stabilească existenţa unei situaţii de urgenţă;

(5) Comitetul consultativ știinţific și Comitetul consultativ teh
nic menţionate la articolele 12 și 13 oferă consultanţă și asistenţă
cu privire la aspecte relevante pentru activitatea CERS.

(f) să monitorizeze măsurile adoptate în urma avertismentelor și
recomandărilor;

(1) CERS este prezidat de președintele BCE pentru un mandat
de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
Pentru mandatele ulterioare, președintele CERS este desemnat în
conformitate cu modalităţile determinate pe baza reexaminării
prevăzute la articolul 20.

(g) să coopereze îndeaproape cu toate părţile la SESF; dacă este
cazul, să furnizeze AES informaţiile referitoare la riscurile
sistemice necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora; și,
în special, în colaborare cu AES, să elaboreze un set comun
de indicatori cantitativi și calitativi (tablou de riscuri) pentru
a identifica și a măsura riscul sistemic;
(h) să participe, după caz, în cadrul Comitetului comun;
(i)

(j)

să își coordoneze activitatea cu organizaţiile financiare inter
naţionale, în special FMI și CSF, precum și cu organismele
relevante din ţări terţe, cu privire la chestiunile legate de
supravegherea macroprudenţială;
să îndeplinească alte atribuţii conexe, în conformitate cu leg
islaţia Uniunii.
CAPITOLUL II

Articolul 5
Președintele și viceprșe edinţii CERS

(2)
Prim-vicepreședintele este ales de către membrii Consiliu
lui general al BCE și din rândul acestora, pentru un mandat de 5
ani, ţinând seama de necesitatea unei reprezentări echilibrate a
statelor membre în ansamblu și în raportul dintre cele a căror
monedă este euro și cele a căror monedă nu este euro. Mandatul
prim-vicepreședintelui poate fi reînnoit o singură dată.
(3)
Al doilea vicepreședinte este prșe edintele Comitetului
comun, astfel cum este numit în temeiul articolului 55 alinea
tul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
(4) Președintele și viceprșe edinţii prezintă în faţa Parlamentu
lui European, în cadrul unei audieri publice, modul în care inten
ţionează să-și îndeplinească sarcinile care le-au fost atribuite în
temeiul prezentului regulament.

ORGANIZAREA

Articolul 4
Structura
(1) CERS are un Consiliu general, un Comitet director, un sec
retariat, un Comitet consultativ știinţific și un Comitet consulta
tiv tehnic.

(5) Președintele prezidează reuniunile Consiliului general și ale
Comitetului director.
(6) Vicepreședinţii prezidează, în ordinea precedenţei, reuniu
nile Consiliului general și/sau ale Comitetului director atunci când
președintele nu poate participa.

(2) Consiliul general adoptă deciziile necesare pentru asig
urarea îndeplinirii atribuţiilor conferite CERS în temeiul articolu
lui 3 alineatul (2).

(7)
În cazul în care mandatul unui membru al Consiliului gen
eral al BCE ales în funcţia de prim-vicepreședinte se încheie îna
inte de sfârșitul perioadei de cinci ani sau în cazul în care, din
orice motiv, prim-vicepreședintele nu este în măsură sășî i înde
plinească îndatoririle, se alege un nou prim-vicepreședinte, în con
formitate cu alineatul (2).

(3) Comitetul director furnizează asistenţă în cadrul procesu
lui decizional al CERS prin pregătirea reuniunilor Consiliului gen
eral, prin revizuirea documentelor care urmează să fie discutate,
precum și prin monitorizarea progreselor înregistrate în activită
ţile în curs ale CERS.

(8) Președintele îndeplinșe te funcţia de reprezentare externă a
CERS.

(4) Secretariatul este responsabil de activitatea de zi cu zi a
CERS. Acesta asigură sprijin analitic, statistic, administrativ și
logistic de înaltă calitate pentru CERS, sub conducerea președin
telui acestuia și a Comitetului director, în conformitate cu Regu
lamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului (1). Secretariatul
beneficiază de asemenea de consiliere tehnică din partea AES, a
băncilor centrale naţionale și a autorităţilor naţionale de
supraveghere.
(1) A se vedea pagina 162 din prezentul Jurnal Oficial.

Articolul 6
Consiliul general
(1)

Sunt membri cu drept de vot ai Consiliului general:

(a) președintele și viceprșe edintele BCE;
(b) guvernatorii băncilor centrale naţionale;
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(c) un membru al Comisiei;
(d) președintele Autorităţii europene de supraveghere (Autori
tatea bancară europeană);
(e) președintele Autorităţii europene de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţionale);
(f) președintele Autorităţii europene de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe);
(g) președintele și cei doi viceprșe edinţi ai Comitetului consulta
tiv știinţific;
(h) președintele Comitetului consultativ tehnic.
(2)

Sunt membri fără drept de vot ai Consiliului general:

(a) un reprezentant la nivel înalt din fiecare stat membru din
cadrul autorităţilor naţionale de supraveghere competente, în
conformitate cu alineatul (3);
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membre) nu divulgă informaţii care fac obiectul secretului profe
sional, chiar și după ce sarcinile acestora au încetat.
(2)
Informaţiile primite de membrii CERS sunt utilizate numai
în contextul sarcinilor acestora și pentru îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute la articolul 3 alineatul (2).
(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 16 și aplicării
dreptului penal, nicio informaţie confidenţială primită de per
soanele menţionate la alineatul (1) într-un context profesional nu
poate fi divulgată niciunei persoane sau autorităţi, cu excepţia pre
zentării sale într-o formă sintetică sau agregată, astfel încât insti
tuţiile financiare individuale să nu poată fi identificate.
CERS, împreună cu AES, stabilește și instituie proceduri
(4)
specifice în materie de confidenţialitate pentru protejarea infor
maţiilor privind instituţiile financiare individuale și a informaţii
lor prin care pot fi identificate instituţii financiare individuale.

(b) președintele Comitetului economic și financiar (CEF).
(3) În ceea ce privește reprezentarea autorităţilor naţionale de
supraveghere în conformitate cu alineatul (2) litera (a), respectivii
reprezentanţi la nivel înalt din fiecare stat membru ocupă această
poziţie prin rotaţie în funcţie de punctele discutate, cu excepţia
cazului în care autorităţile naţionale de supraveghere dintr-un
anumit stat membru au convenit asupra unui reprezentant
comun.
(4) Consiliul general elaborează regulamentul de procedură al
CERS.
Articolul 7

Articolul 9
Reuniunile Consiliului general
(1)
Reuniunile plenare ordinare ale Consiliului general sunt
convocate de președintele CERS și au loc cel puţin de patru ori pe
an. Reuniunile extraordinare pot fi convocate la iniţiativa preșe
dintelui CERS sau la cererea cel puţin a unei treimi din membrii
Consiliului general cu drept de vot.
(2) Fiecare membru este prezent în persoană la reuniunile Con
siliului general și nu poate fi reprezentat.

Imparţialitatea
(1) Când participă la activităţile Consiliului general și la cele ale
Comitetului director și când desfășoară orice altă activitate legată
de CERS, membrii CERS își îndeplinesc atribuţiile cu imparţiali
tate și numai în interesul Uniunii în ansamblul său. Aceștia nu
solicită și nici nu acceptă instrucţiuni din partea statelor membre,
a instituţiilor Uniunii sau a oricăror altor organisme publice sau
private.
(2)
Membrii Consiliului general (atât cei cu drept de vot, cât și
cei fără drept de vot) nu pot deţine funcţii în sectorul financiar.
Nici statele membre, nici instituţiile Uniunii Europene și
(3)
nici alte organisme publice sau private nu încearcă să influenţeze
membrii CERS în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la articolul 3
alineatul (2).
Articolul 8
Secretul profesional
(1) Membrii Consiliului general și orice alte persoane care
lucrează sau au lucrat în cadrul CERS sau în legătură cu acesta
(inclusiv personalul relevant al băncilor centrale, al Comitetului
consultativ știinţific, al Comitetului consultativ tehnic, al AES și al
autorităţilor naţionale de supraveghere competente din statele

(3)
Prin derogare de la alineatul (2), un membru care se află în
imposibilitatea de a participa la reuniuni pentru o perioadă de cel
puţin trei luni poate numi un supleant. De asemenea, membrul
respectiv poate fi înlocuit de o persoană care a fost numită for
mal în conformitate cu normele privind substituirea temporară a
reprezentanţilor, în vigoare în cadrul instituţiei vizate.
(4) Dacă este cazul, pot fi invitaţi să ia parte la reuniunile Con
siliului general reprezentanţi la nivel înalt ai organizaţiilor finan
ciare internaţionale care desfășoară activităţi cu legătură directă cu
atribuţiile CERS prevăzute la articolul 3 alineatul (2).
(5) Participarea la activitatea CERS poate fi deschisă reprezen
tanţilor la nivel înalt ai autorităţilor relevante din ţările terţe, în
special din ţările SEE, aceasta fiind strict limitată la chestiunile care
prezintă o importanţă deosebită pentru ţările respective. CERS
poate institui mecanisme care să specifice în special natura,
amploarea și aspectele procedurale ale implicării ţărilor terţe res
pective în activitatea CERS. Aceste mecanisme pot prevede repre
zentarea, în mod ad-hoc, în calitate de observator, în cadrul
Consiliului general și ar trebui să privească numai chestiuni care
prezintă importanţă pentru ţările respective, excluzând orice caz
în care poate fi discutată situaţia instituţiilor financiare individuale
sau a statelor membre.
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Reuniunile sunt confidenţiale.

Articolul 10
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(h) președintele CEF;
(i)

președintele Comitetului consultativ știinţific; și

(j)

președintele Comitetului consultativ tehnic.

Modalităţi de vot în cadrul Consiliului general
(1) Fiecare membru cu drept de vot din Consiliul general deţine
un vot.
(2) Fără a aduce atingere procedurilor de vot prevăzute la arti
colul 18 alineatul (1), Consiliul general decide cu majoritatea sim
plă a membrilor prezenţi cu drept de vot. În caz de egalitate de
voturi, președintele CERS deţine votul decisiv.
(3) Prin derogare de la alineatul (2), este necesară o majoritate
de două treimi din voturile exprimate pentru a adopta o recoman
dare sau pentru a face publice un avertisment sau o recomandare.
(4) Un cvorum de două treimi din membrii cu drept de vot este
necesar pentru efectuarea oricărui vot în cadrul Consiliului gen
eral. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele CERS
poate convoca o reuniune extraordinară în cadrul căreia deciziile
pot fi adoptate cu un cvorum de o treime. Regulamentul de pro
cedură menţionat la articolul 6 alineatul (4) stabilește un preaviz
adecvat pentru convocarea unei reuniuni extraordinare.

Articolul 11
Comitetul director
(1)

Comitetul director se compune din următorii membri:

(a) președintele și prim-viceprșe edintele CERS;
(b) vicepreședintele BCE;
(c) alţi patru membri ai Consiliului general, care sunt, de aseme
nea, membri ai Consiliului general al BCE, ţinând seama de
necesitatea unei reprezentări echilibrate a statelor membre în
ansamblu și în raportul dintre cele a căror monedă este euro
și cele a căror monedă nu este euro. Aceștia sunt alșe i de către
membrii Consiliului general care sunt, de asemenea, membri
ai Consiliului general al BCE, și din rândul acestora, pentru o
perioadă de trei ani;
(d) un membru al Comisiei;
(e) președintele Autorităţii europene de supraveghere (Autori
tatea bancară europeană);

Orice loc rămas vacant în cadrul Comitetului director din catego
ria membrilor aleși se ocupă prin alegerea unui nou membru de
către Consiliul general.
(2)
Reuniunile Comitetului director sunt convocate de către
președinte CERS cel puţin trimestrial, înainte de fiecare reuniune
a Consiliului general. Președintele CERS poate convoca, de aseme
nea, reuniuni ad-hoc.

Articolul 12
Comitetul consultativ știinţific
(1)
Comitetul consultativ știinţific este compus din președin
tele Comitetului consultativ tehnic și din 15 experţi care repre
zintă o gamă largă de aptitudini și experienţă, propuși de
Comitetul director și aprobaţi de Consiliul general pentru un
mandat reînnoibil de patru ani. Persoanele nominalizate nu sunt
membre ale AES și sunt selecţionate pe baza competenţelor lor
generale și în funcţie de experienţa lor diversă în mediul academic
sau în alte sectoare, în special în întreprinderile mici și mijlocii sau
în cadrul sindicatelor, sau în calitate de furnizori sau de consuma
tori de servicii financiare.
(2)
Președintele și cei doi viceprșe edinţi ai Comitetului consul
tativ știinţific sunt numiţi de Consiliul general în urma unei pro
puneri a președintelui CERS și dispun fiecare, de un nivel înalt de
experienţă și cunoștinţe relevante, de exemplu prin apartenenţa
la mediul academic în domeniul bancar, al valorilor
mobiliare/pieţelor sau al asigurărilor și al pensiilor ocupaţionale.
Președinţia Comitetului consultativ știinţific ar trebui asigurată,
prin rotaţie, de una dintre aceste trei persoane.
(3) Comitetul consultativ știinţific oferă consultanţă și asistenţă
CERS în conformitate cu articolul 4 alineatul (5), la cererea pre
ședintelui CERS.
(4)
Secretariatul CERS sprijină lucrările Comitetului consulta
tiv știinţific, iar șeful secretariatului participă la reuniunile sale.

(f) președintele Autorităţii europene de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţionale);

(5)
După caz, Comitetul consultativ știinţific organizează con
sultări timpurii cu părţile interesate, precum participanţii la piaţă,
organizaţiile consumatorilor și experţii din mediile academice,
într-un mod deschis și transparent, ţinând seama în același timp
de obligaţia de confidenţialitate.

(g) președintele Autorităţii europene de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe);

(6) Comitetului consultativ știinţific i se pun la dispoziţie toate
mijloacele necesare pentru a-și îndeplini atribuţiile cu succes.
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Articolul 13

CAPITOLUL III

Comitetul consultativ tehnic

ATRIBUŢII

Comitetul consultativ tehnic este alcătuit din:
Articolul 15

(a) un reprezentant al fiecărei bănci centrale naţionale și un
reprezentant al BCE;

Colectarea și schimbul de informaţii

(b) un reprezentant al fiecărui stat membru din cadrul autorită
ţilor naţionale de supraveghere competente, în conformitate
cu al doilea paragraf;

(1) CERS furnizează AES informaţiile referitoare la riscuri care
sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora.

(c) un reprezentant al Autorităţii europene de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană);
(d) un reprezentant al Autorităţii europene de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii
ocupaţionale);
(e) un reprezentant al Autorităţii europene de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe);
(f) doi reprezentanţi ai Comisiei;

(2) AES, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), Comi
sia, autorităţile naţionale de supraveghere și autorităţile naţionale
din domeniul statisticii cooperează îndeaproape cu CERS și îi fur
nizează toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţii
lor acestuia în conformitate cu legislaţia Uniunii.

Sub rezerva articolului 36 alineatul (2) din Regulamentul
(3)
(UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regu
lamentul (UE) nr. 1095/2010, CERS poate solicita informaţii din
partea AES, de regulă într-o formă sintetică sau agregată, astfel
încât instituţiile financiare individuale să nu poată fi identificate.

(g) un reprezentant al CEF; și
(h) un reprezentant al Comitetului consultativ știinţific.
Autorităţile de supraveghere din fiecare stat membru aleg un
reprezentant în cadrul Comitetului consultativ tehnic. În ceea ce
privește reprezentarea autorităţilor naţionale de supraveghere în
conformitate cu primul paragraf litera (b), respectivii reprezen
tanţi ocupă această poziţie prin rotaţie în funcţie de punctele dis
cutate, cu excepţia cazului în care autorităţile naţionale de
supraveghere dintr-un anumit stat membru au convenit asupra
unui reprezentant comun.
(2)
Președintele Comitetului consultativ tehnic este numit de
Consiliul general în urma unei propuneri a președintelui CERS.
(3) Comitetul consultativ tehnic oferă consultanţă și asistenţă
CERS în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) la cererea preșe
dintelui CERS.
(4) Secretariatul CERS sprijină lucrările Comitetului consulta
tiv tehnic, iar șeful secretariatului participă la reuniunile sale.
(5)
Comitetului consultativ tehnic i se pun la dispoziţie toate
mijloacele necesare pentru a-și îndeplini atribuţiile cu succes.
Articolul 14
Alte surse de consultanţă
La îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2),
CERS solicită, dacă este cazul, opiniile părţilor interesate relevante
din sectorul privat.

(4)
Înainte de a solicita informaţii în conformitate cu prezen
tul articol, CERS ia în primul rând în considerare statisticile exis
tente întocmite, difuzate și elaborate de Sistemul statistic
european și de SEBC.

(5)
În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile
sau nu sunt puse la dispoziţie în timp util, CERS poate solicita
informaţiile din partea SEBC, a autorităţilor naţionale de suprave
ghere sau a autorităţilor naţionale din domeniul statisticii. În cazul
în care informaţiile continuă să nu fie disponibile, CERS le poate
solicita statului membru vizat, fără a aduce atingere prerogative
lor conferite Consiliului, Comisiei (Eurostat), BCE, Eurosistemului
și respectiv SEBC în domeniul statisticii și al colectării datelor.

(6) În cazul în care CERS solicită informaţii care nu sunt pre
zentate într-o formă sintetică sau agregată cererea motivată
explică de ce datele privind respectiva instituţie financiară indivi
duală sunt considerate a fi relevante din punct de vedere sistemic
și necesare, având în vedere situaţia care prevalează pe piaţă.

(7) Înaintea fiecărei solicitări de informaţii care nu sunt prezen
tate într-o formă sintetică sau agregată, CERS consultă Autoritatea
europeană de supraveghere în cauză pentru a se asigura că cere
rea este justificată și proporţională. În cazul în care Autoritatea
europeană de supraveghere în cauză nu consideră că cererea este
justificată și proporţională, aceasta returnează fără întârziere cere
rea CERS și solicită justificări suplimentare. După transmiterea de
către CERS a acestor justificări suplimentare autorităţii europene
de supraveghere în cauză, informaţiile solicitate sunt transmise
CERS de către destinatarii cererii, cu condiţia ca aceștia să aibă
acces în mod legal la informaţiile pertinente.
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Articolul 16
Avertismente și recomandări
(1)
Atunci când identifică riscuri semnificative pentru atinge
rea obiectivului menţionat la articolul 3 alineatul (1), CERS emite
avertismente și, dacă este cazul, formulează recomandări pentru
acţiuni de remediere, inclusiv, după caz, pentru iniţiative
legislative.

15.12.2010

(3) În cazul în care CERS a luat o decizie în temeiul alineatului
(2) cu privire la o recomandare care a fost făcută publică în con
formitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (1), Par
lamentul European poate invita președintele CERS să prezinte
respectiva decizie, iar destinatarii pot solicita să ia parte la un
schimb de păreri.

Articolul 18
Avertismente și recomandări publice

(2) Avertismentele și recomandările emise de CERS în confor
mitate cu articolul 3 alineatul (2) literele (c) și (d) pot fi de natură
generală sau specifică și se adresează în special Uniunii în ansam
blul său, unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai mul
tor AES sau uneia sau mai multor autorităţi naţionale de
supraveghere. În cazul în care un avertisment sau o recomandare
se adresează uneia sau mai multor autorităţi naţionale de supra
veghere, statul sau statele membre în cauză sunt de asemenea
informate cu privire la aceasta. Recomandările includ un termen
specific de adoptare a unui răspuns. De asemenea, recomandările
pot fi adresate Comisiei în ceea ce privește legislaţia relevantă a
Uniunii.
(3) În momentul transmiterii către destinatari în conformitate
cu alineatul (2), avertismentele și recomandările se transmit, în
condiţii de strictă confidenţialitate, și Consiliului și Comisiei, iar
în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorităţi naţio
nale de supraveghere, se transmit AES.
(4)
Pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la riscurile
din economia Uniunii și pentru a le prioritiza, CERS, în strânsă
cooperare cu celelalte părţi la SESF, elaborează un cod de culori
care să corespundă situaţiilor create de diferite niveluri de risc.

(1) Consiliul general decide, de la caz la caz, după informarea
prealabilă a Consiliului cu suficient timp înainte pentru ca acesta
să poată reacţiona, dacă ar trebui ca un avertisment sau o reco
mandare să fie făcute publice. Fără a aduce atingere articolului 10
alineatul (3), un cvorum de două treimi se aplică întotdeauna cu
privire la deciziile luate de Consiliul general în temeiul prezentu
lui alineat.
(2) Dacă Consiliul general decide să facă public un avertisment
sau o recomandare, acesta informează în prealabil destinatarii.
Destinatarilor avertismentelor și recomandărilor făcute
(3)
publice de CERS li se asigură, de asemenea, dreptul de a-și face
publice poziţiile și justificările ca reacţie a acestea.
(4) Atunci când Consiliul general decide să nu facă public un
avertisment sau o recomandare, destinatarii și, dacă este cazul,
Consiliul și AES, iau toate măsurile necesare pentru protejarea
naturii confidenţiale a acestora.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

După ce se elaborează criteriile pentru o astfel de clasificare, aver
tismentele și recomandările CERS vor indica, de la caz la caz și
dacă este necesar, cărei categorii de risc îi aparţin.

Articolul 19
Responsabilitate și obligaţii de raportare

Articolul 17
Monitorizarea recomandărilor CERS
(1)
În cazul în care o recomandare menţionată la articolul 3
alineatul (2) litera (d) se adresează Comisiei, unuia sau mai multor
state membre, uneia sau mai multor AES sau uneia sau mai mul
tor autorităţi naţionale de supraveghere, destinatarii comunică
CERS și Consiliului acţiunile întreprinse drept răspuns la reco
mandare și justifică în mod corespunzător cazurile de lipsă de
acţiune. Dacă este cazul, CERS informează fără întârziere AES, în
condiţii de strictă confidenţialitate, cu privire la răspunsurile
primite.
(2)
În cazul în care CERS decide că nu s-a dat curs recoman
dării sale sau că destinatarii nu au justificat în mod adecvat lipsa
lor de acţiune, acesta informează, în condiţii de strictă confiden
ţialitate, destinatarii, Consiliul și, dacă este cazul, autoritatea euro
peană de supraveghere în cauză.

(1)
Cel puţin o dată pe an, și mai frecvent în cazul unor tul
burări financiare extinse, președintele CERS este invitat pentru o
audiere anuală la Parlamentul European, care marchează publi
carea raportului anual al CERS către Parlamentul European și
Consiliu. Aceste audieri se desfășoară separat de dialogul monetar
dintre Parlamentul European și președintele BCE.
(2) Raportul anual menţionat la alineatul (1) conţine informaţi
ile pe care Consiliul general al CERS decide să le facă publice, în
conformitate cu articolul 18. Raportul anual se pune la dispoziţia
publicului.
(3)
De asemenea, CERS examinează aspecte specifice la invita
ţia Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei.
(4) Parlamentul European poate solicita președintelui CERS să
participe la o audiere a comisiilor competente ale Parlamentului
European.
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(5) Președintele CERS organizează discuţii confidenţiale care au
loc verbal de cel puţin două ori pe an și mai des dacă se consideră
necesar, în spatele ușilor închise, cu prșe edintele și viceprșe edinţii
Comisiei pentru afaceri economice și monetare din cadrul Parla
mentului European, cu privire la activitatea în curs a CERS. Se
încheie un acord între CERS și Parlamentul European cu privire la
modalităţile detaliate de organizare a acestor reuniuni, în vederea
asigurării deplinei confidenţialităţi, în conformitate cu articolul 8.
CERS transmite Consiliului o copie a acestui acord.
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și, după primirea unui aviz din partea BCE și a AES, Parlamentul
European și Consiliul stabilesc dacă este necesar ca misiunea și
organizarea CERS să fie reexaminate.
Parlamentul European și Consiliul reexaminează în special
modalităţile de desemnare sau de alegere a președintelui CERS.

Articolul 21

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Reexaminare
Până la 17 decembrie 2013, Parlamentul European și Consiliul
examinează prezentul regulament, pe baza unui raport al Comisiei

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

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 24 noiembrie 2010.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

O. CHASTEL
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REGULAMENTUL (UE) NR. 1093/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 24 noiembrie 2010
de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare
a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei
de capital privat (7) și din 9 octombrie 2008 conţinând
recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor
procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghe
re (8), precum și în poziţiile sale din 22 aprilie 2009 cu pri
vire la propunerea modificată de directivă a Parlamentului
European și a Consiliului privind iniţierea și exercitarea
activităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (9)
și din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regula
ment al Parlamentului European și al Consiliului privind
agenţiile de rating de credit (10)].

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
în special articolul 114,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),
(3)

În noiembrie 2008, Comisia a însărcinat un grup la nivel
înalt condus de Jacques de Larosière să facă recomandări
privind modul de consolidare a mecanismelor europene de
supraveghere în vederea unei protecţii sporite a cetăţenilor
și pentru a reda încrederea în sistemul financiar. În raportul
său final prezentat la 25 februarie 2009 (raportul de
Larosière), grupul la nivel înalt a recomandat consolidarea
cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor ris
cul apariţiei crizelor financiare și gravitatea acestora. Acesta
a recomandat reformarea structurii de supraveghere a sec
torului financiar în Uniune. Respectivul grup a conchis, de
asemenea, că ar trebui creat un sistem european al
supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei autori
tăţi europene de supraveghere, una pentru sectorul bancar,
una pentru sectorul valorilor mobiliare și una pentru sec
torul asigurărilor și pensiilor ocupaţionale, și a recoman
dat crearea unui comitet european pentru risc sistemic.
Raportul a reprezentat reformele pe care experţii le-au con
siderat necesare și pentru care trebuie începută imediat
activitatea.

(4)

În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimu
larea redresării economice europene”, Comisia a propus
prezentarea unui proiect legislativ de înfiinţare a unui Sis
tem european de supraveghere financiară și a unui Comi
tet european pentru risc sistemic. În comunicarea din
27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară euro
peană”, aceasta a oferit mai multe detalii despre organiza
rea posibilă a acestui nou cadru de supraveghere, care
reflecta principiul director al raportului de Larosière.

(5)

În concluziile sale din 19 iunie 2009, Consiliul European a
confirmat că ar trebui instituit un Sistem european al
supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei autori
tăţi europene de supraveghere. Sistemul ar trebui să vizeze
îmbunătăţirea calităţii și consecvenţei supravegherii naţio
nale, consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere și
constituirea unui cadru de reglementare unic aplicabil tutu
ror instituţiilor financiare de pe piaţa internă. Consiliul a

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (2),
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),
întrucât:

(1)

(2)

Criza financiară din 2007 și 2008 a scos la lumină defici
enţe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în
cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu.
Modelele naţionale de supraveghere nu au reușit să ţină
pasul cu globalizarea financiară și cu realitatea pieţelor
financiare europene, bazate pe integrare și interconectare,
în cadrul cărora numeroase instituţii financiare desfășoară
activităţi transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan defici
enţe în domeniul cooperării, coordonării, al aplicării coer
ente a dreptului Uniunii și al încrederii între autorităţile
naţionale de supraveghere.
Înainte și în timpul crizei financiare, Parlamentul European
a solicitat îndreptarea către o supraveghere europeană mai
integrată pentru a se asigura condiţii reale de concurenţă
echitabilă pentru toţi actorii la nivelul Uniunii și pentru a
reflecta integrarea tot mai mare a pieţelor financiare din
Uniune [în rezoluţiile sale din 13 aprilie 2000 cu privire la
comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadru
lui pentru pieţele financiare: plan de acţiune (4), din
21 noiembrie 2002 privind normele de supraveghere pru
denţială în Uniunea Europeană (5), din 11 iulie 2007 pri
vind politica serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea
albă (6), din 23 septembrie 2008 conţinând recomandări
pentru Comisie privind fondurile speculative și fondurile

(1) JO C 13, 20.1.2010, p. 1.
(2) Avizul din 22 ianuarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) Poziţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 (nepublicată
încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 noiembrie 2010.
(4) JO C 40, 7.2.2001, p. 453.
(5) JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394.
(6) JO C 175 E, 10.7.2008, p. 392.

(7 )
(8)
(9)
(10)

JO C 8 E, 14.1.2010, p. 26.
JO C 9 E, 15.1.2010, p. 48.
JO C 184 E, 8.7.2010, p. 214.
JO C 184 E, 8.7.2010, p. 292.
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aplicare coerentă a normelor aplicabile instituţiilor finan
ciare și pieţelor pe întreg teritoriul Uniunii. Pe lângă Autori
tatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară
europeană) (denumită în continuare „Autoritatea”), ar tre
bui instituite o Autoritate europeană de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţio
nale) și o Autoritate europeană de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe), precum și
un Comitet comun al autorităţilor europene de suprave
ghere (denumit în continuare „Comitetul comun”). Comi
tetul european pentru risc sistemic (CERS) ar trebui să facă
parte din SESF în vederea îndeplinirii sarcinilor menţionate
în prezentul regulament și în Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului (1).

subliniat faptul că autorităţile europene de supraveghere ar
trebui, de asemenea, să aibă competenţe de supraveghere
în ceea ce privește agenţiile de rating de credit și 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 situaţii de criză,
insistând asupra faptului că deciziile luate de autorităţile
europene de supraveghere nu ar trebui să afecteze respon
sabilităţile fiscale ale statelor membre.

(6)

La 17 iunie 2010, Consiliul European a convenit asupra
faptului că „statele membre ar trebui să introducă sisteme
de taxe și impozite asupra instituţiilor financiare pentru a
asigura o repartizare echitabilă a sarcinilor și pentru a sta
bili stimulente în vederea limitării riscului sistemic. Astfel
de taxe sau impozite ar trebui să fie parte a unui cadru de
soluţionare credibil. Se solicită de urgenţă continuarea
lucrărilor privind principalele caracteristici ale acestora și
ar trebui evaluate cu atenţie aspectele condiţiilor de con
curenţă echitabilă și impacturile cumulative ale diferitelor
măsuri de reglementare”.

(7)

Criza financiară și economică a creat riscuri reale și grave
la adresa stabilităţii sistemului financiar și a funcţionării
pieţei interne. Reinstaurarea și menţinerea unui sistem
financiar stabil și fiabil reprezintă o premisă esenţială pen
tru păstrarea încrederii și coerenţei în cadrul pieţei interne
și, prin aceasta, pentru păstrarea și îmbunătăţirea condiţi
ilor necesare pentru crearea unei pieţe interne funcţionale
și complet integrate în domeniul serviciilor financiare. Mai
mult, pieţele financiare mai dezvoltate și integrate oferă
mai multe oportunităţi de finanţare și diversificare a riscu
rilor și contribuie astfel la îmbunătăţirea capacităţii
economiilor de a absorbi șocurile.

(8)

Uniunea a atins limitele acţiunilor care pot fi întreprinse pe
baza statutului actual al comitetelor autorităţilor europene
de supraveghere. Uniunea nu poate rămâne într-o aseme
nea situaţie, în care nu există un mecanism care să garan
teze că autorităţile naţionale de supraveghere iau cele mai
bune decizii posibile în materie de supraveghere în cazul
instituţiilor financiare transfrontaliere; în care colaborarea
și schimburile de informaţii între autorităţile naţionale de
supraveghere sunt insuficiente: în care desfășurarea de acţi
uni comune de către autorităţile naţionale necesită mecan
isme complicate pentru a ţine seama de numeroasele
diferenţe sub aspectul cerinţelor în materie de reglemen
tare și supraveghere; în care soluţiile naţionale sunt de cele
mai multe ori singura opţiune fezabilă pentru a răspunde
la probleme la nivelul Uniunii și în care există interpretări
diferite ale aceluiași text juridic. Sistemul european de
supraveghere financiară (denumit în continuare „SESF”) ar
trebui să fie conceput în așa fel încât să corecteze aceste
deficienţe și să ofere un sistem conform cu obiectivul unei
pieţe financiare stabile și unice a Uniunii pentru servicii
financiare care să conecteze autorităţile naţionale de supra
veghere în cadrul unei reţele puternice la nivelul Uniunii.

(9)

SESF ar trebui să fie o reţea integrată de autorităţi de supra
veghere naţionale și la nivelul Uniunii, supravegherea de zi
cu zi fiind lăsată în seama instituţiilor la nivel naţional. Ar
trebui, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o
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(10)

Autorităţile europene de supraveghere (denumite în conti
nuare colectiv „AES”) ar trebui să înlocuiască Comitetul
european al inspectorilor bancari instituit prin Decizia
2009/78/CE a Comisiei (2), Comitetul european al inspec
torilor pentru asigurări și pensii ocupaţionale instituit prin
Decizia 2009/79/CE a Comisiei (3) și Comitetul autorităţi
lor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobili
are, instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei (4) și ar
trebui să preia toate sarcinile și competenţele respectivelor
comitete, inclusiv continuarea, după caz, a activităţii și a
proiectelor în curs. Sfera de activitate a fiecărei autorităţi
europene de supraveghere ar trebui să fie clar definită. AES
ar trebui să fie răspunzătoare în faţa Parlamentului Euro
pean și a Consiliului. Când această răspundere este legată
de chestiuni transsectoriale care au fost coordonate de către
Comitetul comun, AES ar trebui să fie răspunzătoare, prin
Comitetul comun, pentru această coordonare.

(11)

Autoritatea ar trebui să acţioneze pentru a îmbunătăţi
funcţionarea pieţei interne, în special prin garantarea unui
nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și
supraveghere care să ţină seama de interesele variate ale
tuturor statelor membre și de caracterul diferit al instituţi
ilor financiare. Autoritatea ar trebui să protejeze valori
publice precum stabilitatea sistemului financiar, transpa
renţa pieţelor și a produselor financiare și protecţia depo
nenţilor și a investitorilor. De asemenea, Autoritatea ar
trebui să prevină arbitrajul de reglementare, să garanteze
condiţii de concurenţă egale și să consolideze coordonarea
internaţională în domeniul supravegherii, în beneficiul
întregii economii, inclusiv al instituţiilor financiare și al
altor părţi interesate, al consumatorilor și al angajaţilor.
Atribuţiile sale ar trebui să includă, de asemenea, promo
varea convergenţei în materie de supraveghere și consil
ierea instituţiilor Uniunii în domeniul reglementării și
supravegherii pentru activităţi bancare, plăţi și bani elec
tronici, precum și în ceea ce privește chestiuni conexe
legate de guvernanţa corporativă, auditul și raportarea
financiară. Autorităţii ar trebui să i se confere și anumite
responsabilităţi în ceea ce privește activităţile financiare
existente și cele noi.

(1)
(2)
(3)
(4)

A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.
JO L 25, 29.1.2009, p. 23.
JO L 25, 29.1.2009, p. 28.
JO L 25, 29.1.2009, p. 18.
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De asemenea, Autoritatea ar trebui să poată interzice sau
restricţiona temporar anumite activităţi financiare care
ameninţă buna funcţionare și integritatea pieţelor financi
are sau stabilitatea întregului sistem financiar din Uniune
sau a unei părţi a acestuia în cazurile specificate și în con
diţiile prevăzute în actele legislative menţionate în prezen
tul regulament. Dacă este necesar să se efectueze o
asemenea interdicţie temporară, în cazul unei situaţii de
urgenţă, Autoritatea ar trebui să acţioneze în acest mod în
conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul regula
ment. În cazul în care o interdicţie sau o restricţie tempo
rară a anumitor activităţi financiare are un impact
transsectorial, legislaţia sectorială ar trebui să prevadă ca
Autoritatea să se consulte și să își coordoneze acţiunea,
după caz, cu Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţio
nale) și cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe), prin
intermediul Comitetului comun.
Autoritatea ar trebui să ţină cont în mod adecvat de impac
tul activităţilor sale asupra concurenţei și inovării pe piaţa
internă, asupra competitivităţii Uniunii la nivel mondial,
asupra incluziunii financiare și asupra noii strategii a Uni
unii pentru ocuparea forţei de muncă și creștere
economică.

(14)

Pentru a-și realiza obiectivele, Autoritatea ar trebui să aibă
personalitate juridică și să beneficieze de autonomie admi
nistrativă și financiară.

(15)

Pe baza activităţii organismelor internaţionale, riscul
sistemic ar trebui definit ca un risc de perturbare a siste
mului financiar care poate să genereze consecinţe negative
semnificative pentru piaţa internă și economia reală. Toate
tipurile de intermediari, pieţe și infrastructuri financiare
pot fi importante din punct de vedere sistemic într-o anu
mită măsură.

(16)

Riscul transfrontalier include toate riscurile cauzate de
dezechilibre economice sau disfuncţionalităţi financiare în
întreaga Uniune sau în anumite părţi ale acesteia, care pot
avea consecinţe negative semnificative asupra tranzacţiilor
dintre operatorii economici din două sau mai multe state
membre, asupra funcţionării pieţei interne sau asupra fin
anţelor publice ale Uniunii sau ale oricăruia dintre statele
membre ale acesteia.

(17)

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în hotărârea sa din
2 mai 2006 în cauza C-217/04 (Regatul Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord/Parlamentul European și Consiliul
Uniunii Europene) a susţinut că: „nimic din formularea
articolului 95 din Tratatul CE [actualul articol 114 din Tra
tatul privind funcţionarea Uniunii Europene] nu implică
faptul că destinatarii măsurilor adoptate de legiuitorul
comunitar în temeiul dispoziţiei respective pot fi doar
statele membre individuale. Legiuitorul poate considera
necesară instituirea unui organism comunitar responsabil
de a contribui la punerea în aplicare a unui proces de
armonizare în cazurile în care, pentru a facilita punerea în
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practică și aplicarea uniformă a actelor bazate pe acea dis
poziţie, pare a fi oportună adoptarea de măsuri de sprijin
și de măsuri-cadru fără caracter obligatoriu” (1). Misiunea și
sarcinile Autorităţii – sprijinirea autorităţilor naţionale de
supraveghere competente în procesul de interpretare și
aplicare consecventă a normelor Uniunii și participarea la
stabilitatea financiară necesară pentru integrarea financiară
– sunt strâns legate de obiectivele acquis-ului Uniunii în
ceea ce privește piaţa internă a serviciilor financiare. Prin
urmare, Autoritatea ar trebui instituită în temeiul articolu
lui 114 din TFUE.

(18)

Următoarele acte legislative stabilesc sarcinile autorităţilor
competente din statele membre, inclusiv cooperarea între
acestea și cooperarea cu Comisia: Directiva 2006/48/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006
privind iniţierea și exercitarea activităţii instituţiilor de cre
dit (2), Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a
capitalului întreprinderilor de investiţii și al instituţiilor de
credit (3) și Directiva 94/19/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de
garantare a depozitelor (4).

(19)

Legislaţia existentă ale Uniunii care reglementează dome
niul acoperit de prezentul regulament include, de aseme
nea, Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea
suplimentară a instituţiilor de credit, a întreprinderilor de
asigurare și a întreprinderilor de investiţii care aparţin unui
conglomerat financiar (5), Directiva 98/78/CE a Parlamen
tului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 pri
vind supravegherea suplimentară a întreprinderilor de
asigurare și de reasigurare care fac parte dintr-un grup de
asigurare (6), Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parla
mentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006
cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc
transferurile de fonduri (7), Directiva 2009/110/CE a Par
lamentului European și a Consiliului din 16 septembrie
2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supraveg
herea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de mon
edă electronică (8) și, părţile relevante ale Directivei
2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului
financiar în scopul spălării banilor și finanţării terorismu
lui (9), Directivei 2002/65/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comerciali
zarea la distanţă a serviciilor financiare de consum (10) și
ale Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de
plată în cadrul pieţei interne (11).

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Rapoartele Curţii Europene 2006, pagina I-03771, punctul 44.
JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
JO L 177, 30.6.2006, p. 201.
JO L 135, 31.5.1994, p. 5.
JO L 35, 11.2.2003, p. 1.
JO L 330, 5.12.1998, p. 1.
JO L 345, 8.12.2006, p. 1.
JO L 267, 10.10.2009, p. 7.
JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
JO L 271, 9.10.2002, p. 16.
JO L 319, 5.12.2007, p. 1.
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Este de dorit ca Autoritatea să promoveze o abordare con
secventă în domeniul garantării depozitelor, pentru a asi
gura condiţii egale de concurenţă și un tratament echitabil
al deponenţilor pe întreg teritoriul Uniunii. Dat fiind că
sistemele de garantare a depozitelor sunt supuse mai
degrabă controlului în statele membre decât supravegherii
prudenţiale, Autoritatea ar trebui să-și poată exercita com
petenţele conferite în temeiul prezentului regulament în
ceea ce privește atât sistemul de garantare a depozitelor, cât
și operatorul acestui sistem.
În conformitate cu Declaraţia nr. 39 cu privire la artico
lul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Euro
pene, anexată la Actul final al Conferinţei
interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona,
elaborarea de standarde tehnice de reglementare necesită o
formă de expertiză tehnică specifică domeniului serviciilor
financiare. Este necesar să se permită Autorităţii să furni
zeze astfel de expertiză, inclusiv cu privire la standardele
sau la părţile din standarde care nu se bazează pe proiecte
de standarde tehnice elaborate de Autoritate însăși.
Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru
elaborarea de standarde tehnice armonizate de reglemen
tare în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta,
de asemenea, printr-o reglementare unică, condiţii egale de
concurenţă și un nivel adecvat de protecţie a deponenţilor,
investitorilor și consumatorilor din întreaga Uniune. Este
eficient și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism
cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în dome
niile definite de dreptul Uniunii, proiecte de standarde teh
nice de reglementare care nu presupun opţiuni de politică
publică.
Comisia ar trebui să aprobe respectivele proiecte de stan
darde tehnice de reglementare prin intermediul actelor del
egate în conformitate cu articolul 290 din TFUE, pentru ca
acestea să producă efecte juridice obligatorii. Acestea ar
trebui să facă obiectul unor modificări doar în situaţii
foarte limitate și extraordinare, deoarece Autoritatea este
actorul în legătură strânsă cu pieţele financiare și care
cunoaște cel mai bine funcţionarea zilnică a pieţelor finan
ciare. Proiectele de standarde tehnice de reglementare ar
face obiectul unor modificări dacă acestea ar fi incompati
bile cu dreptul Uniunii, nu ar respecta principiul propor
ţionalităţii sau ar contraveni principiilor fundamentale ale
pieţei interne a serviciilor financiare reflectate în acquis-ul
Uniunii în materie de legislaţie privind serviciile financiare.
Comisia nu ar trebui să modifice conţinutul proiectelor de
standarde tehnice de reglementare întocmite de Autoritate
fără a se coordona în prealabil cu Autoritatea. Pentru a asi
gura un proces rapid și fără dificultăţi de adoptare a res
pectivelor standarde, decizia Comisiei de a aproba proiecte
de standarde tehnice de reglementare ar trebui să fie luată
într-un termen-limită.
Având în vedere cunoștinţele tehnice ale Autorităţii în
domeniile în care ar trebui elaborate standarde tehnice de
reglementare, ar trebui să se ţină seama de intenţia decla
rată a Comisiei de a se baza, de regulă, pe proiectele de
standarde tehnice de reglementare care îi sunt prezentate
de către Autoritate, în vederea adoptării actelor delegate
corespunzătoare. Cu toate acestea, în cazul în care Autori
tatea nu transmite un proiect de standard tehnic de regle
mentare în termenele stabilite în actul legislativ relevant, ar
trebui să se asigure de obţinerea unui rezultat efectiv al
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exercitării delegării de competenţe și de menţinerea efici
enţei procesului de luare a deciziilor. Prin urmare, în aceste
cazuri, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte
standarde tehnice de reglementare, în lipsa unui proiect din
partea Autorităţii.

(25)

Comisia ar trebui să fie împuternicită, de asemenea, să
adopte standarde tehnice de punere în aplicare prin inter
mediul actelor de punere în aplicare, în conformitate cu
articolul 291 din TFUE.

(26)

În domeniile care nu fac obiectul unor standarde tehnice de
reglementare sau de punere în aplicare, Autoritatea ar tre
bui să aibă dreptul de a emite ghiduri și recomandări cu
privire la aplicarea dreptului Uniunii. Pentru a asigura
transparenţa și a încuraja respectarea de către autorităţile
naţionale de supraveghere a respectivelor ghiduri și reco
mandări, autoritatea ar trebui să aibă posibilitatea de a
publica motivele nerespectării de către autorităţile naţio
nale de supraveghere a respectivelor ghiduri și
recomandări.

(27)

Garantarea aplicării corecte și integrale a dreptului Uniunii
este o premisă esenţială pentru integritatea, transparenţa,
eficienţa și buna funcţionare a pieţelor financiare, pentru
stabilitatea sistemului financiar și pentru existenţa unor
condiţii neutre de concurenţă pentru instituţiile financiare
din Uniune. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism
prin care Autoritatea să abordeze cazurile de neaplicare a
dreptului Uniunii sau de aplicare incorectă a acestuia, care
constituie o încălcare a dreptului Uniunii. Acest mecanism
ar trebui să se aplice în domeniile în care dreptul Uniunii
definește obligaţii clare și necondiţionate.

(28)

Pentru a permite un răspuns proporţional în cazurile de
aplicare incorectă sau insuficientă a dreptului Uniunii, ar
trebui să se aplice un mecanism în trei etape. În primul
rând, Autoritatea ar trebui să fie împuternicită să anchet
eze aplicarea care se pretinde a fi incorectă sau insuficientă
a obligaţiilor prevăzute de dreptul Uniunii de către autori
tăţile naţionale în practica de supraveghere a acestora,
anchetă care să se încheie cu o recomandare. În al doilea
rând, atunci când autoritatea naţională competentă nu dă
curs recomandării, Comisia ar trebui să fie împuternicită să
emită un aviz formal ţinând seama de recomandarea Auto
rităţii, prin care să solicite autorităţii competente să ia
măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu
dreptul Uniunii.

(29)

În al treilea rând, pentru a surmonta situaţiile excepţionale
de lipsă persistentă de acţiune din partea autorităţii com
petente în cauză, Autoritatea ar trebui împuternicită, în
ultimă instanţă, să adopte decizii adresate instituţiilor
financiare individuale. Această competenţă ar trebui să se
limiteze la circumstanţe excepţionale în care o autoritate
competentă nu respectă avizul formal care îi este adresat și
în care dreptul Uniunii este direct aplicabil instituţiilor
financiare în temeiul reglementărilor existente sau viitoare
la nivelul Uniunii.
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(32)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Ameninţările grave la adresa bunei funcţionări și a integri
tăţii pieţelor financiare sau a stabilităţii sistemului financiar
din Uniune necesită o reacţie rapidă și concertată la nivelul
Uniunii. Prin urmare, Autoritatea ar trebui să poată impune
autorităţilor naţionale de supraveghere să ia măsuri speci
fice pentru a remedia o situaţie de urgenţă. Competenţa de
a stabili existenţa unei situaţii de urgenţă ar trebui să fie
conferită Consiliului, pe baza unei cereri din partea orică
reia dintre AES, din partea Comisiei sau a CERS.

Autoritatea ar trebui să poată impune autorităţilor naţio
nale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a reme
dia o situaţie de urgenţă. Acţiunile întreprinse de Autoritate
în această privinţă nu ar trebui să aducă atingere compe
tenţelor Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE de a
iniţia proceduri de încălcare a dreptului Uniunii împotriva
statului membru al autorităţii de supraveghere în cauză
pentru faptul că nu a luat măsurile respective, și nu ar tre
bui să aducă atingere dreptului Comisiei, în astfel de cir
cumstanţe, de a elabora măsuri cu caracter intermediar în
conformitate cu regulamentul de procedură al Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene. Mai mult, acţiunile respective
nu ar trebui să aducă atingere oricărei forme de răspundere
a statului membru în cauză care poate fi angajată în con
formitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Euro
pene în cazul în care autorităţile de supraveghere ale
statului membru nu iau măsurile impuse de Autoritate.

Pentru a garanta o supraveghere eficientă și eficace, precum
și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale auto
rităţilor competente din diferite state membre, Autoritatea
ar trebui să aibă competenţa de a soluţiona dezacordurile
în contexte transfrontaliere dintre aceste autorităţi compe
tente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea
ce privește colegiile de supraveghere. Ar trebui prevăzută
o fază de conciliere, în cursul căreia autorităţile compe
tente pot ajunge la un acord. Competenţa Autorităţii ar tre
bui să acopere dezacordurile cu privire la procedură sau la
conţinutul unei acţiuni sau a unei lipse de acţiune a unei
autorităţi competente a unui stat membru în cazurile spe
cificate în actele juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii
menţionate în prezentul regulament. Într-o astfel de situa
ţie, una dintre autorităţile de supraveghere implicate ar tre
bui să aibă dreptul de a sesiza Autoritatea cu privire la
chestiune, iar Autoritatea ar trebui să acţioneze în confor
mitate cu prezentul regulament. Autoritatea ar trebui să fie
împuternicită să impună autorităţilor competente vizate să
ia măsuri specifice sau să se abţină de la a lua măsuri pen
tru a soluţiona chestiunea și pentru a asigura respectarea
dreptului Uniunii, cu efecte obligatorii pentru autorităţile
competente vizate. Dacă o autoritate competentă nu res
pectă decizia de soluţionare care îi este adresată, Autori
tatea ar trebui să fie împuternicită să adopte decizii adresate
direct instituţiilor financiare în domeniile din dreptul Uni
unii direct aplicabile acestora. Competenţa de a adopta ast
fel de decizii ar trebui să se aplice numai ca ultimă soluţie
și atunci numai pentru a asigura aplicarea corectă și con
secventă a dreptului Uniunii. În cazul în care legislaţia rele
vantă a Uniunii conferă competenţe discreţionare
autorităţilor competente ale statelor membre, deciziile
adoptate de Autoritate nu pot înlocui exercitarea compe
tenţelor discreţionare în cauză în conformitate cu legisla
ţia Uniunii.
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(33)

Criza a dovedit că actualul sistem de cooperare între auto
rităţile naţionale ale căror competenţe sunt limitate la state
membre individuale este insuficient în ceea ce privește
instituţiile financiare care operează la nivel transfrontalier.

(34)

Grupurile de experţi instituite de către statele membre pen
tru examinarea cauzelor crizei și pentru a face propuneri
de îmbunătăţire a reglementării și supravegherii sectorului
financiar au confirmat că metodele actuale nu reprezintă o
bază solidă pentru viitoarea reglementare și pentru
supravegherea instituţiilor financiare transfrontaliere în
ansamblul Uniunii.

(35)

După cum se indică și în raportul de Larosière, „în esenţă,
avem două alternative: prima este reprezentată de soluţiile
protecţioniste de tip «fiecare pentru el» sau cea de a doua –
cooperarea europeană consolidată, pragmatică, profundă,
în beneficiul tuturor, pentru păstrarea unei economii mon
diale deschise. Aceasta din urmă va genera câștiguri eco
nomice de netăgăduit”.

(36)

Colegiile de supraveghere joacă un rol important în
supravegherea eficientă, efectivă și consecventă a instituţi
ilor financiare care își desfșă oară activitatea în mai multe
state. Autoritatea ar trebui să contribuie la promovarea și
monitorizarea funcţionării eficiente, efective și consecvente
a colegiilor de supraveghere și, în această privinţă, să aibă
un rol principal în garantarea unei funcţionări consecvente
și coerente a colegiilor de supraveghere pentru instituţiile
financiare transfrontaliere din întreaga Uniune. Prin
urmare, Autoritatea ar trebui să aibă drepturi depline de
participare la colegiile de supraveghere pentru a raţionaliza
funcţionarea colegiilor și schimbul de informaţii din cadrul
acestora și pentru a favoriza convergenţa și consecvenţa
între colegii în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii.
După cum relevă raportul de Larosière, „denaturarea con
curenţei și arbitrajul de reglementare generat de practici de
supraveghere diferite trebuie evitate, deoarece au potenţi
alul de a submina stabilitatea financiară – printre altele prin
încurajarea orientării activităţii financiare către ţări cu
supraveghere laxă. Sistemul de supraveghere trebuie să fie
perceput ca fiind echitabil și echilibrat.”

(37)

Convergenţa în domeniul prevenirii, gestionării și soluţion
ării situaţiilor de criză, inclusiv al mecanismelor de finan
ţare, este necesară pentru a asigura internalizarea costurilor
de către sistemul financiar și abilitatea autorităţilor publice
de restructurare a instituţiilor financiare falimentare, mini
mizând totodată impactul falimentelor asupra sistemului
financiar, dependenţa de fondurile publice pentru salvarea
băncilor și utilizarea resurselor din sectorul public, lim
itând pagubele aduse economiei și coordonând aplicarea
măsurilor naţionale de soluţionare a situaţiilor de criză. În
acest sens, este imperativă elaborarea unui set comun de
norme privind un set complet de instrumente pentru pre
venirea și restructurarea băncilor falimentare, care să abor
deze în special crizele în cazul instituţiilor mari,
transfrontaliere sau interconectate și, de asemenea, ar tre
bui să se evalueze atât necesitatea de a conferi autorităţii
competenţe relevante suplimentare, cât și modalitatea în
care băncile și instituţiile de economii ar putea să trans
forme protecţia deponenţilor într-o prioritate.
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În cadrul actualei revizuiri a Directivei 94/19/CE și a Direc
tivei 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru
investitori (1), se observă intenţia Comisiei de a acorda o
atenţie deosebită necesităţii de a asigura o mai bună armo
nizare în cadrul Uniunii. În sectorul asigurărilor, se observă
de asemenea intenţia Comisiei de a examina posibilitatea
introducerii unor norme ale Uniunii de protejare a titula
rilor poliţelor de asigurare în cazul falimentului unei socie
tăţi de asigurare. AES ar trebui să joace un rol important în
aceste domenii și ar trebui să li se confere competenţe
corespunzătoare în ceea ce privește sistemele europene de
garantare a depozitelor.
Delegarea de sarcini și responsabilităţi poate fi un instru
ment util în funcţionarea reţelei autorităţilor de suprave
ghere pentru reducerea suprapunerii sarcinilor de
supraveghere, pentru favorizarea cooperării și pentru raţio
nalizarea, prin aceasta, a procesului de supraveghere, pre
cum și pentru reducerea sarcinilor impuse instituţiilor
financiare. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să
ofere un temei juridic clar pentru această delegare. Statele
membre ar trebui să fie în măsură să introducă condiţii spe
cifice pentru delegarea de responsabilităţi, de exemplu în
ceea ce privește informarea și notificarea cu privire la meca
nismele de delegare, respectând regula generală conform
căreia delegarea ar trebui să fie permisă. Delegarea sarcini
lor înseamnă efectuarea acestora de către Autoritate sau de
către o altă autoritate naţională de supraveghere decât cea
responsabilă, în timp ce responsabilitatea deciziilor în mate
rie de supraveghere îi revine în continuare autorităţii care
deleagă sarcinile. Prin delegarea responsabilităţilor, Autori
tatea sau o autoritate naţională de supraveghere (delegatul)
ar trebui să poată decide într-o chestiune de supraveghere
în nume propriu în locul autorităţii care deleagă sarcinile.
Delegările ar trebui să respecte principiul conform căruia se
alocă o competenţă de supraveghere unei autorităţi de
supraveghere care este cel mai bine plasată pentru a între
prinde o acţiune în privinţa chestiunii respective. Ar fi opor
tună o realocare a responsabilităţilor, de exemplu, din
motive legate de economiile de scară sau de gamă, de coe
renţa la nivelul supravegherii unui grup, precum și de uti
lizarea optimă a competenţelor tehnice existente printre
autorităţile naţionale de supraveghere. Deciziile luate de
către delegat ar trebui să fie recunoscute de autoritatea care
delegă și de alte autorităţi competente ca fiind hotărâtoare,
dacă respectivele decizii se situează în limitele mandatului
delegării. Legislaţia relevantă a Uniunii ar putea oferi mai
multe precizări cu privire la principiile realocării responsa
bilităţilor printr-un acord. Autoritatea ar trebui să faciliteze
și să monitorizeze acordurile privind delegarea sarcinilor
convenite între autorităţile naţionale de supraveghere prin
toate modalităţile adecvate.
Autoritatea ar trebui să fie informată în prealabil cu privire
la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate,
pentru a putea emite un aviz unde este cazul. Autoritatea
ar trebui să centralizeze publicarea unor astfel de acorduri
pentru a garanta informarea rapidă, transparentă și ușor
accesibilă cu privire la acorduri a tuturor părţilor implicate.
Autoritatea ar trebui să identifice și să difuzeze cele mai
bune practici privind delegarea și acordurile de delegare.

(1) JO L 84, 26.3.1997, p. 22.
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(40)

Autoritatea ar trebui să promoveze în mod activ conver
genţa în materie de supraveghere în ansamblul Uniunii cu
scopul de a institui o cultură comună de supraveghere.

(41)

Evaluările inter pares constituie un instrument rentabil și
eficient în vederea favorizării consecvenţei în cadrul reţelei
supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea ar
trebui să elaboreze cadrul metodologic pentru aceste eva
luări și să le organizeze în mod regulat. Evaluările ar trebui
să se concentreze nu numai asupra convergenţei dintre
practicile în materie de supraveghere, ci și asupra capaci
tăţii supraveghetorilor de a ajunge la rezultate de înaltă
calitate în acest domeniu, precum și asupra independenţei
autorităţilor competente. Rezultatele evaluărilor inter pares
ar trebui date publicităţii cu acordul autorităţii competente
care face obiectul evaluării. Cele mai bune practici ar tre
bui, de asemenea, identificate și date publicităţii.

(42)

Autoritatea ar trebui să promoveze în mod activ elabora
rea unei reacţii coordonate la nivelul Uniunii în materie de
supraveghere, în special pentru a asigura buna funcţionare
și integritatea pieţelor financiare și stabilitatea sistemului
financiar din Uniune. Pe lângă dreptul său de a lua măsuri
în situaţii de urgenţă, Autorităţii ar trebui, prin urmare, să
i se încredinţeze o funcţie de coordonare generală în cadrul
SESF. Acţiunile Autorităţii ar trebui să se axeze în mod
deosebit pe buna circulaţie a tuturor informaţiilor perti
nente între autorităţile competente.

(43)

Pentru a proteja stabilitatea financiară este necesară iden
tificarea din timp a tendinţelor, a riscurilor potenţiale și a
punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudenţial,
într-un context transfrontalier și transsectorial. Autoritatea
ar trebui să monitorizeze și să evalueze aceste evoluţii în
domeniul său de competenţă și, dacă este necesar, să infor
meze Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte
autorităţi europene de supraveghere și CERS în mod regu
lat sau, dacă este necesar, în mod ad hoc. Autoritatea ar tre
bui de asemenea să iniţieze și să coordoneze, în cooperare
cu CERS, exerciţiile de simulare a crizelor la nivelul Uni
unii pentru a evalua rezistenţa instituţiilor financiare în
cazul evoluţiilor negative ale pieţei, și ar trebui să garan
teze aplicarea unei metodologii a acestor exerciţii cât mai
consecvente la nivel naţional. Pentru a își exercita funcţiile
în mod corespunzător, Autoritatea ar trebui să efectueze
analize economice ale pieţelor și ale impactului evoluţiilor
potenţiale ale acestora.

(44)

Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și
importanţa tot mai mare a standardelor internaţionale,
Autoritatea ar trebui să încurajeze dialogul și cooperarea
cu autorităţile de supraveghere din afara Uniunii. De ase
menea, ar trebui să fie împuternicită să dezvolte contacte
și să încheie acorduri administrative cu autorităţile de
supraveghere și administraţiile din ţări terţe și cu organi
zaţii internaţionale, cu respectarea deplină a rolurilor exis
tente și competenţelor respective ale statelor membre și ale
instituţiilor Uniunii. Participarea la activităţile Autorităţii ar
trebui să fie deschisă ţărilor care au încheiat acorduri cu
Uniunea conform cărora au adoptat și aplică dreptul Uni
unii, iar autoritatea ar trebui să poată coopera cu
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ţările terţe care aplică o legislaţie care a fost recunoscută ca
fiind echivalentă cu cea a Uniunii.

(45)

Autoritatea ar trebui să servească drept un organism inde
pendent consultativ, în domeniul său de competenţă, pen
tru Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Fără a
aduce atingere competenţelor autorităţilor competente în
cauză, Autoritatea ar trebui să poată emite un aviz cu pri
vire la evaluarea prudenţială a fuziunilor și achiziţiilor în
temeiul Directivei 2006/48/CE, astfel cum a fost modifi
cată prin Directiva 2007/44/CE (1), în cazurile în care
directiva respectivă impune consultarea dintre autorităţile
competente din două sau mai multe state membre.

(46)

Pentru a-și îndeplini în mod eficace sarcinile, Autoritatea ar
trebui să aibă dreptul să solicite toate informaţiile necesare.
Pentru a se evita suprapunerea obligaţiilor de raportare ale
instituţiilor financiare, aceste informaţii ar trebui în mod
normal să fie transmise de autorităţile naţionale de supra
veghere care sunt cele mai apropiate de pieţele și instituţi
ile financiare, precum și să ţină seama de statisticile deja
existente. Cu toate acestea, în ultimă instanţă, Autoritatea
ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa în mod direct o
solicitare de informaţii bine întemeiată și motivată unei
instituţii financiare atunci când o autoritate naţională com
petentă nu furnizează sau nu poate furniza respectivele
informaţii în timp util. Autorităţile statelor membre ar tre
bui să fie obligate să sprijine Autoritatea în asigurarea res
pectării acestor cereri directe. În acest context este esenţial
să se lucreze pe baza unor formate de raportare comune.
Măsurile de colectare a informaţiilor nu ar trebui să aducă
atingere cadrului juridic al Sistemului statistic european și
al Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul
statistic. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să nu
aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Par
lamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009
privind statisticile europene (2) și Regulamentului (CE)
nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind
colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală
Europeană (3).

(47)

(48)

Autoritatea ar trebui să consulte părţile interesate cu pri
vire la standarde tehnice de reglementare sau de punere în
aplicare, ghiduri și recomandări și să le ofere acestora o
posibilitate rezonabilă de a formula observaţii cu privire la
măsurile propuse. Înainte de adoptarea proiectelor de stan
darde tehnice de reglementare sau punere în aplicare, ghi
duri și recomandări, Autoritatea ar trebui să realizeze un
studiu de impact. Din motive de eficienţă, ar trebui utilizat
în acest scop un Grup al părţilor interesate din domeniul
bancar, care să reprezinte în proporţii egale instituţiile de
credit și de investiţii din Uniune, reprezentând diversele
modele și dimensiuni ale instituţiilor și întreprinderilor
financiare, inclusiv, după caz, investitori instituţionali și
alte instituţii financiare care folosesc servicii financiare,
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), sindicatele,
mediul academic, consumatorii și alţi utilizatori cu amă
nuntul ai serviciilor bancare. Grupul părţilor interesate din
domeniul bancar ar trebui să funcţioneze ca o interfaţă cu
alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financi
are instituite de către Comisie sau prin legislaţia Uniunii.

(49)

Membrii Grupului părţilor interesate din domeniul bancar
care reprezintă organizaţii non-profit sau mediul academic
ar trebui să primească compensaţii adecvate care să le per
mită persoanelor care nu sunt nici bine finanţate, nici
reprezentanţi ai industriei, să participe integral la dezba
terea privind regulamentul financiar.

(50)

Statele membre au o responsabilitate centrală în asigurarea
gestionării coordonate a crizelor, precum și în procesul de
menţinere a stabilităţii financiare în situaţii de criză, în spe
cial în ceea ce privește stabilizarea și redresarea instituţiilor
financiare vulnerabile. Deciziile luate de Autoritate în situa
ţii de urgenţă sau de dezacorduri care afectează stabilitatea
unei instituţii financiare nu ar trebui să afecteze responsa
bilităţile fiscale ale statelor membre. Ar trebui înfiinţat un
mecanism prin care statele membre pot să invoce această
clauză de salvgardare și să înainteze în ultimă instanţă
cazul Consiliului în vederea obţinerii unei decizii. Cu toate
acestea, nu ar trebui să se abuzeze de acest mecanism de
salvgardare, în special în ceea ce privește o decizie luată de
autoritate care nu are un impact fiscal semnificativ sau
concret, precum reducerea venitului legată de interzicerea
temporară, din motive de protecţie a consumatorului, a
unor activităţi sau produse specifice. La luarea unei decizii
în temeiul mecanismului de salvgardare, Consiliul ar tre
bui să voteze pe baza principiului conform căruia fiecărui
membru îi corespunde un vot. Este oportun să i se confere
Consiliului un rol în acest caz, date fiind responsabilităţile
specifice ale statelor membre în acest sens. Dată fiind sen
sibilitatea subiectului, ar trebui asigurate măsuri stricte de
confidenţialitate.

(51)

În procedurile sale de luare a deciziilor, Autoritatea ar tre
bui să respecte normele și principiile generale ale Uniunii
cu privire la procesul echitabil și transparenţă. Dreptul

Colaborarea strânsă între Autoritate și CERS este esenţială
pentru o funcţionare pe deplin eficace a CERS și pentru a
garanta că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă
curs. Autoritatea și CERS ar trebui să facă schimb reciproc
de orice informaţii pertinente. Datele aferente întreprinde
rilor individuale ar trebui furnizate numai în urma unei
cereri motivate. La primirea de avertismente sau recoman
dări adresate de CERS Autorităţii sau unei autorităţi naţio
nale de supraveghere, Autoritatea ar trebui să asigure că
acestora li se dă curs în mod adecvat.

(1) Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului
și a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
și 2006/48/CE în ceea ce prives,te normele de procedură s,i criteriile de
evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor și majorărilor de
participaţii în sectorul financiar (JO L 247, 21.9.2007, p. 1).
(2) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.
(3) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
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destinatarilor deciziilor Autorităţii de a își prezenta punctul
de vedere ar trebui să fie pe deplin respectat. Actele Auto
rităţii ar trebui să facă parte integrantă din dreptul Uniunii.

(52)

Un consiliu al supraveghetorilor compus din directorii
autorităţilor competente relevante din fiecare stat membru
și condus de președintele Autorităţii ar trebui să fie princi
palul organ decizional al Autorităţii. Reprezentanţi ai
Comisiei, ai CERS, ai Băncii Centrale Europene, ai Autori
tăţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de
asigurări și pensii ocupaţionale) și ai Autorităţii europene
de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori
mobiliare și pieţe) ar trebui să participe în calitate de obser
vatori. Membrii consiliului supraveghetorilor ar trebui să
acţioneze independent și doar în interesul Uniunii.

(53)

Ca regulă generală, consiliul supraveghetorilor ar trebui să
ia decizii cu majoritate simplă în conformitate cu prin
cipiul potrivit căruia fiecare membru beneficiază de un vot.
Cu toate acestea, în cazul actelor cu caracter general, inclu
siv al celor legate de standarde tehnice de reglementare și
de punere în aplicare, ghiduri și recomandări pentru ches
tiuni bugetare, precum și în cazul solicitărilor din partea
unui stat membru de reexaminare a unei decizii a Autori
tăţii de a interzice sau restricţiona temporar anumite activi
tăţi financiare, este oportun să se aplice regulile privind
votul cu majoritate calificată prevăzute în articolul 16 ali
neatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și în
Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la
Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene. Cazurile referitoare la solu
ţionarea dezacordurilor dintre autorităţile naţionale de
supraveghere ar trebui examinate de un grup restrâns,
obiectiv, compus din membri care nu sunt reprezentanţi ai
autorităţilor competente ce sunt parte la dezacord și nici
nu au vreun interes în conflict și nici legături directe cu
autorităţile competente în cauză. Componenţa grupului ar
trebui să fie echilibrată în mod corespunzător. Orice deci
zie a grupului ar trebui aprobată de consiliul supraveghe
torilor cu majoritatea simplă a membrilor, în conformitate
cu principiul potrivit căruia fiecare membru dispune de un
vot. Cu toate acestea, în ceea ce privește 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 este definită la articolul 16 alinea
tul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la artico
lul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii.

(54)

Un consiliu de administraţie compus din președintele
Autorităţii, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de
supraveghere și ai Comisiei ar trebui să se asigure că
Autoritatea își îndeplinșe te misiunea și sarcinile care îi
revin. Consiliului de administraţie ar trebui să i se confere
puterea necesară, printre altele, de a propune programul de
lucru anual și multianual, de a exercita anumite compe
tenţe bugetare, de a adopta planul Autorităţii privind
politica în materie de personal, de a adopta unele dispozi
ţii speciale cu privire la dreptul de a avea acces la docu
mente și de a propune raportul anual.
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(55)

Autoritatea ar trebui să fie reprezentată de un președinte cu
normă întreagă, numit de consiliul supraveghetorilor pe
baza meritelor, aptitudinilor, cunoștinţelor cu privire la
instituţiile și pieţele financiare, precum și pe baza experien
ţei relevante în privinţa supravegherii și reglementării
financiare, în urma unei proceduri deschise de selecţie
organizate și gestionate de consiliul supraveghetorilor, asis
tat de Comisie. Pentru desemnarea primului președinte al
Autorităţii, Comisia ar trebui, printre altele, să elaboreze o
listă restrânsă de candidaţi pe baza meritelor, aptitudinilor,
cunoștinţelor cu privire la instituţiile și pieţele financiare,
precum și pe baza experienţei relevante în privinţa supra
vegherii și reglementării financiare. Pentru desemnările
ulterioare, oportunitatea de a dispune de o listă restrânsă
elaborată de Comisie ar trebui să fie reexaminată într-un
raport care urmează să fie realizat în temeiul prezentului
regulament. Înainte ca persoana selecţionată să își preia
funcţiile, și în termen de maxim o lună de la selecţionarea
sa de către consiliul supraveghetorilor, Parlamentul Euro
pean ar trebui să aibă dreptul, după audierea persoanei
selecţionate, să obiecteze cu privire la desemnarea persoa
nei respective.

(56)

Gestionarea Autorităţii ar trebui încredinţată unui director
executiv, care ar trebui să aibă dreptul de a participa la
întrunirile consiliului supraveghetorilor și ale consiliului de
administraţie fără drept de vot.

(57)

Pentru a garanta consecvenţa transsectorială în ceea ce pri
vește activităţile AES, acestea ar trebui să se coordoneze
strâns prin intermediul Comitetului comun și să ajungă la
poziţii comune atunci când este necesar. Comitetul comun
ar trebui să coordoneze funcţiile AES cu privire la con
glomeratele financiare și alte chestiuni transsectoriale.
Atunci când este necesar, actele care sunt acoperite și de
domeniul de competenţă al Autorităţii europene de supra
veghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii
ocupaţionale) sau al Autorităţii europene de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe) ar
trebui adoptate în paralel de autoritatea europeană de
supraveghere în cauză. Comitetul comun ar trebui prezi
dat prin rotaţie pe durata unui mandat de 12 luni de pre
ședinţii AES. Președintele Comitetului comun ar trebui să
fie și vicepreședinte al CERS. Comitetul comun ar trebui să
aibă personal propriu, furnizat de cele trei AES, pentru a
permite schimburile de informaţii pe cale informală și dez
voltarea unei culturi comune de supraveghere în cadrul
AES.

(58)

Este necesar să se garanteze că părţile afectate de deciziile
adoptate de Autoritate pot recurge la căi de atac adecvate.
Pentru a proteja în mod eficace drepturile părţilor și din
motive de economie procedurală, pentru domeniile în care
Autoritatea are dreptul de a lua decizii, părţile ar trebui să
aibă dreptul de a contesta aceste decizii în faţa unei comisii
de apel. Din motive de eficienţă și consecvenţă, comisia de
apel ar trebui să fie un organism comun AES, independent
de structurile administrative și de reglementare ale aces
tora. Deciziile comisiei de apel ar trebui să facă obiectul
unui recurs în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

L 331/20
(59)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și indepen
dentă, ar trebui să i se acorde un buget autonom cu veni
turi provenind în special din contribuţii obligatorii din
partea autorităţilor naţionale de supraveghere și din buge
tul general al Uniunii Europene. Finanţarea Autorităţii de
către Uniune face obiectul unui acord încheiat de autori
tatea bugetară în conformitate cu punctul 47 din Acordul
interinstituţional dintre Parlamentul European, Consiliu și
Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și
buna gestiune financiară (1). Ar trebui să se aplice proce
dura bugetară a Uniunii. Auditarea conturilor ar trebui
efectuată de Curtea de Conturi. Bugetul global face obiectul
procedurii de descărcare de gestiune.

(60)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţi
ile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) (2) ar trebui să se aplice Autorităţii. Autoritatea ar
trebui să adere, de asemenea, la Acordul interinstituţional
din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul
Uniunii Europene și Comisia Comunităţilor Europene pri
vind investigaţiile interne efectuate de Oficiul European de
Luptă Antifraudă (OLAF) (3).

(61)

Pentru a garanta condiţii deschise și transparente de anga
jare și tratamentul echitabil al personalului Autorităţii,
acestuia ar trebui să i se aplice Statutul funcţionarilor și
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor
Europene (4).

(62)

Este esenţială protejarea secretelor de afaceri și a altor
informaţii confidenţiale. Confidenţialitatea informaţiilor
puse la dispoziţia Autorităţii și care sunt schimbate în reţea
ar trebui să facă obiectul unor norme de confidenţialitate
riguroase și eficace.

(63)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consi
liului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoane
lor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulaţie a acestor date (5) și Regulamen
tul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Con
siliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu carac
ter personal de către instituţiile și organele comunitare și
privind libera circulaţie a acestor date (6), se aplică pe
deplin prelucrării datelor cu caracter personal în sensul
prezentului regulament.

(64)

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(65)

Ţările terţe ar trebui să poată participa la activităţile Auto
rităţii în conformitate cu acorduri corespunzătoare care
urmează să fie încheiate de către Uniune.

(66)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume
îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne prin garantarea
unui nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și
supraveghere prudenţială, protejarea deponenţilor și inves
titorilor, protejarea integrităţii, eficienţei și bunei funcţio
nări a pieţelor financiare, menţinerea stabilităţii sistemului
financiar și consolidarea coordonării internaţionale în
materie de supraveghere, nu se pot realiza în mod satisfă
cător de către statele membre și, în consecinţă, având în
vedere amploarea și efectele acţiunii, pot fi realizate mai
bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în
conformitate cu principiul subsidiarităţii astfel cum este
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Euro
peană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, ast
fel cum este enunţat la articolul respectiv, prezentul
regulament nu depășșe te ceea ce este necesar pentru atin
gerea acestor obiective.

(67)

Autoritatea ar trebui să preia toate sarcinile și competen
ţele actuale ale Comitetului european al inspectorilor ban
cari și, prin urmare, Decizia 2009/78/CE a Comisiei ar
trebui să fie abrogată de la data instituirii Autorităţii, iar
Decizia nr. 716/2009/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 16 septembrie 2009 de instituire a unui
program comunitar de sprijinire a activităţilor specifice în
domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al
auditului (8) ar trebui modificată în consecinţă. Date fiind
structurile și operaţiunile deja existente ale Comitetului
european al inspectorilor bancari, este important să se asi
gure o foarte strânsă cooperare între acest comitet și Comi
sie atunci când se stabilesc mecanismele tranzitorii
corespunzătoare, pentru a se garanta că perioada în care
Comisia este responsabilă de organizarea administrativă și
de funcţionarea administrativă iniţială a Autorităţii este cât
mai limitată.

(68)

Este necesar să se stabilească un termen-limită pentru apli
carea prezentului regulament pentru a garanta că Autori
tatea este pregătită corespunzător pentru a-și începe
activitatea și pentru a garanta o tranziţie fără dificultăţi din
spre Comitetul european al inspectorilor bancari. Autori
tatea ar trebui să fie finanţată în mod adecvat. Cel puţin
iniţial, Autoritatea ar trebui să fie finanţată în proporţie de
40 % din fondurile Uniunii și de 60 % din contribuţiile
statelor membre, efectuate în conformitate cu ponderarea
voturilor prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din Protoco
lul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii.

(69)

Pentru a permite instituirea Autorităţii la 1 ianuarie 2011,
prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua
următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene,

Pentru a asigura funcţionarea transparentă a Autorităţii,
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul pub
lic la documentele Parlamentului European, ale Consiliului
și ale Comisiei (7) ar trebui să se aplice Autorităţii.
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JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
INSTITUIREA ŞI STATUTUL JURIDIC

Articolul 1
Instituirea și domeniul de activitate
(1)
Prezentul regulament instituie Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea bancară europeană), (denumită în con
tinuare „Autoritatea”).
(2)
Autoritatea acţionează în limitele competenţelor care îi
sunt conferite prin prezentul regulament și în cadrul domeniului
de aplicare a Directivei 2006/48/CE, Directivei 2006/49/CE,
Directivei 2002/87/CE, Regulamentului (CE) nr. 1781/2006,
Directivei 94/19/CE și, în măsura în care aceste acte se aplică insti
tuţiilor financiare și de credit și autorităţilor competente care le
supraveghează, de părţile relevante ale Directivei 2005/60/CE,
Directivei 2002/65/CE, Directivei 2007/64/CE și ale Directivei
2009/110/CE, fiind incluse de asemenea toate directivele, regula
mentele și deciziile adoptate în baza acestor acte, precum și orice
alte acte juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii, care conferă
sarcini Autorităţii.
(3) Autoritatea acţionează, de asemenea, în domeniul activită
ţilor instituţiilor de credit, ale conglomeratelor financiare, ale
societăţilor de investiţii, ale instituţiilor de plată și ale instituţiilor
emitente de monedă electronică, în legătură cu aspecte care nu
sunt abordate în mod direct în actele menţionate la alineatul (2),
inclusiv aspecte de guvernanţa corporativă, raportare financiară și
audit, cu condiţia ca astfel de acţiuni ale Autorităţii să fie necesare
pentru asigurarea aplicării eficace și consecvente a actelor
respective.
(4) Dispoziţiile prezentului regulament nu aduc atingere pre
rogativelor Comisiei, în special celor stabilite prin articolul 258
din TFUE referitoare la garantarea respectării legislaţiei Uniunii.
(5)
Obiectivul Autorităţii este acela de a proteja interesul pub
lic prin contribuţia la stabilitatea și eficacitatea sistemului finan
ciar pe termen scurt, mediu și lung, pentru economia, cetăţenii și
întreprinderile Uniunii. Autoritatea contribuie la:
(a) îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne, incluzând, în spe
cial, un nivel solid, eficient și consistent de reglementare și
supraveghere;
(b) garantarea integrităţii, transparenţei, eficienţei și bunei func
ţionări a pieţelor financiare;
(c) consolidarea coordonării internaţionale în domeniul
supravegherii;
(d) prevenirea arbitrajului de reglementare și promovarea condi
ţiilor de concurenţă echitabile;
(e) garantarea unei reglementări și supravegheri corespunzătoare
cu privire la asumarea riscurilor de credit și a altor riscuri; și
(f) îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor.
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În aceste scopuri, Autoritatea contribuie la garantarea aplicării
consecvente, eficiente și efective a actelor menţionate la alinea
tul (2), favorizează convergenţa în materie de supraveghere, fur
nizează avize Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și
realizează analize economice ale pieţelor pentru a promova înde
plinirea obiectivului Autorităţii.
Atunci când își exercită atribuţiile conferite de prezentul regula
ment, Autoritatea acordă o atenţie deosebită oricăror riscuri
sistemice prezentate de instituţiile financiare al căror faliment
poate afecta funcţionarea sistemului financiar sau a economiei
reale.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Autoritatea acţionează indepen
dent și obiectiv și exclusiv în interesul Uniunii.

Articolul 2
Sistemul european de supraveghere financiară
(1)
Autoritatea face parte dintr-un Sistem european de supra
veghere financiară (SESF). Obiectivul principal al SESF este de a
asigura aplicarea corespunzătoare a normelor aplicabile sectoru
lui financiar pentru a menţine stabilitatea financiară, generând ast
fel încredere în sistemul financiar în ansamblu și asigurând o
protecţie suficientă pentru clienţii serviciilor financiare.
(2)

SESF cuprinde:

(a) Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), în sensul sar
cinilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 și în
prezentul regulament;
(b) Autoritatea;
(c) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea euro
peană pentru asigurări și pensii ocupaţionale), instituită prin
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului (1);
(d) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea euro
peană pentru valori mobiliare și pieţe), instituită prin Regu
lamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului (2);
(e) Comitetul comun al autorităţilor europene de supraveghere
(„Comitetul comun”), în ceea ce privește îndeplinirea sarcini
lor prevăzute la articolele 54-57 din prezentul regulament,
din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010;
(f) autorităţile competente sau de supraveghere din statele mem
bre, astfel cum sunt menţionate în actele Uniunii menţionate
la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, din
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
(1) A se vedea pagina 48 din prezentul Jurnal Oficial.
(2) A se vedea pagina 84 din prezentul Jurnal Oficial.
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(3)
Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat cu
CERS, precum și cu Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţionale) și
cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană
pentru valori mobiliare și pieţe) prin intermediul Comitetului
comun, garantând consecvenţa transsectorială a activităţii și
ajungând la poziţii comune în domeniul supravegherii conglom
eratelor financiare și în alte chestiuni transsectoriale.
(4) În conformitate cu principiul cooperării loiale menţionat la
articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,
părţile la SESF cooperează, în spiritul încrederii și al unui deplin
respect reciproc, în special pentru a asigura circulaţia între ele a
unor informaţii pertinente și fiabile.

Articolul 5
Statutul juridic
(1)
Autoritatea este un organism al Uniunii cu personalitate
juridică.
(2)
În fiecare stat membru, Autoritatea deţine cea mai extinsă
capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice conform
legislaţiei naţionale. În special, aceasta poate să dobândească sau
să înstrăineze bunuri mobile sau imobile și să se constituie parte
în proceduri judiciare.
(3)

Autoritatea este reprezentată de către președintele acesteia.

Autorităţile de supraveghere care fac parte din SESF au
(5)
obligaţia de a supraveghea instituţiile financiare care își desfșă oară
activitatea în Uniune în conformitate cu actele menţionate la arti
colul 1 alineatul (2).
Articolul 3
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Articolul 6
Componenţa
Autoritatea cuprinde:

Răspunderea autorităţilor

1.

un consiliu al supraveghetorilor, care exercită atribuţiile pre
văzute la articolul 43;

Autorităţile menţionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a)-(d)
răspund în faţa Parlamentului European și a Consiliului.

2.

un consiliu de administraţie, care exercită atribuţiile prevă
zute la articolul 47;

3.

un președinte, care exercită atribuţiile prevăzute la
articolul 48;

4.

un director executiv, care exercită atribuţiile prevăzute la
articolul 53;

5.

o comisie de apel, care exercită atribuţiile prevăzute la
articolul 60.

Articolul 4
Definiţii
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:
1.

2.

„instituţii financiare” înseamnă „instituţii de credit”, astfel
cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) din Directiva
2006/48/CE, „întreprinderi de investiţii”, astfel cum sunt defi
nite la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva
2006/49/CE și „conglomerate financiare”, astfel cum sunt
definite la articolul 2 alineatul (14) din Directiva 2002/87/CE,
cu excepţia faptului că, în ceea ce privește Directiva
2005/60/CE, „instituţii financiare” înseamnă instituţii de cre
dit și instituţii financiare astfel cum sunt definite la articolul 3
alineatele (1) și (2) din directiva respectivă;

Articolul 7
Sediul
Autoritatea își are sediul la Londra.

„autorităţi competente” înseamnă:
CAPITOLUL II

(i)

autorităţile competente astfel cum sunt definite în Direc
tivele 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2007/64/CE și astfel
cum sunt menţionate în Directiva 2009/110/CE;

SARCINILE ŞI COMPETENŢELE AUTORITĂŢII

Articolul 8
(ii) în ceea ce privește Directivele 2002/65/CE
și 2005/60/CE, autorităţile competente să asigure con
formitatea instituţiilor financiare și de credit cu cerinţele
directivelor respective; și

(1)

(iii) în ceea ce privește sistemele de garantare a depozitelor,
organismele care administrează aceste sisteme, în teme
iul Directivei 94/19/CE, sau autorităţile publice care
supraveghează aceste sisteme, în temeiul respectivei
directive, în cazul în care funcţionarea sistemelor de
garantare a depozitelor este administrată de o societate
privată.

(a) de a contribui la elaborarea de standarde și practici comune
de înaltă calitate în materie de reglementare și supraveghere,
în special prin furnizarea de avize către instituţiile Uniunii și
prin elaborarea de ghiduri, recomandări și proiecte de stan
darde tehnice de reglementare și de punere în aplicare care
trebuie să se bazeze pe actele legislative menţionate la artico
lul 1 alineatul (2);

Sarcinile și competenţele Autorităţii
Autoritatea are următoarele sarcini:
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(b) de a contribui la aplicarea consecventă a actelor juridice cu
caracter obligatoriu ale Uniunii, în special prin sprijinirea
unei culturi comune de supraveghere, garantarea unei apli
cări consecvente, eficiente și eficace a actelor menţionate la
articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglemen
tare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autorităţile
competente, asigurarea unei supravegheri eficace și con
secvente a instituţiilor financiare, precum și a unei funcţio
nări coerente a colegiilor de supraveghere și luarea de măsuri,
printre altele, în situaţii de urgenţă;
(c) de a stimula și a facilita delegarea de sarcini și responsabili
tăţi între autorităţile competente;
(d) de a coopera îndeaproape cu CERS, în special prin furnizarea
către CERS a informaţiilor necesare pentru îndeplinirea sar
cinilor sale și prin garantarea faptului că avertismentelor și
recomandărilor CERS li se dă curs în mod corespunzător;
(e) de a organiza și a realiza evaluări inter pares ale autorităţilor
competente, inclusiv de a emite ghiduri și recomandări și de
a identifica cele mai bune practici, pentru a consolida con
secvenţa rezultatelor în materie de supraveghere;
(f) de a monitoriza și a evalua evoluţiile pieţei în domeniile sale
de competenţă, inclusiv, după caz, tendinţele în materie de
credite în special pentru persoane fizice și IMM-uri;
(g) de a realiza analize economice ale pieţelor pentru a-și înde
plini atribuţiile în cunoștinţă de cauză;

(2)
Pentru a efectua sarcinile menţionate la alineatul (1),
Autoritatea deţine competenţele prevăzute de prezentul regula
ment, în special:
(a) de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în
cazurile specifice menţionate la articolul 10;
(b) de a elabora proiecte de standarde tehnice de punere în apli
care în cazurile specifice menţionate la articolul 15;
(c) de a emite ghiduri și recomandări, astfel cum se prevede la
articolul 16;
(d) de a emite recomandări în cazurile specifice menţionate la
articolul 17 alineatul (3);
(e) de a lua decizii individuale adresate autorităţilor competente
în cazurile specifice menţionate la articolele 18 alineatul (3)
și 19 alineatul (3);
(f) în cazurile legate de dreptul direct aplicabil al Uniunii, de a
lua decizii individuale adresate instituţiilor financiare în cazu
rile specifice menţionate la articolul 17 alineatul (6), la arti
colul 18 alineatul (4) și la articolul 19 alineatul (4);
(g) de a emite avize către Parlamentul European, Consiliu sau
Comisie, astfel cum se prevede la articolul 34;
(h) de a colecta informaţiile necesare referitoare la instituţiile
financiare astfel cum se prevede la articolul 35;
(i)

de a dezvolta metodologii comune pentru evaluarea efectu
lui pe care caracteristicile produselor și procesele de distribu
ţie îl au asupra poziţiei financiare a instituţiilor și asupra
protecţiei consumatorilor;

(j)

de a furniza o bază de date accesibilă la nivel central cu insti
tuţiile financiare înregistrate în domeniul său de competenţă,
în cazurile specificate în actele menţionate la articolul 1
alineatul (2).

(h) de a promova protecţia deponenţilor și a investitorilor;
(i)

(j)

de a contribui la funcţionarea consecventă și coerentă a
colegiilor de supraveghere, la monitorizarea, evaluarea și
măsurarea riscurilor sistemice, la elaborarea și coordonarea
planurilor de redresare și de restructurare, asigurând un nivel
înalt de protecţie a deponenţilor și a investitorilor pe întreg
teritoriul Uniunii și elaborând metode de restructurare a insti
tuţiilor financiare falimentare, precum și o evaluare a necesi
tăţii de a avea instrumente de finanţare corespunzătoare, în
conformitate cu articolele 21-26;
de a realiza orice alte sarcini specifice prevăzute în prezentul
regulament sau în alte acte legislative;

(k) de a publica pe site-ul său și de a actualiza periodic informaţi
ile privind domeniul său de activitate, în special, în sfera sa de
competenţă, informaţii privind instituţiile financiare înregis
trate, pentru a garanta că informaţiile sunt ușor accesibile
publicului;
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Articolul 9
Sarcini legate de protecţia consumatorilor și activităţile
financiare
(1) Autoritatea își asumă un rol principal în promovarea trans
parenţei, simplicităţii și echităţii pe piaţă pentru produsele sau ser
viciile financiare de consum din întreaga piaţă internă, inclusiv
prin:
(a) colectarea, analizarea și raportarea tendinţelor de consum;
(b) revizuirea și coordonarea iniţiativelor de formare și educare
în domeniul financiar de către autorităţile competente;
(c) elaborarea de standarde de formare pentru acest sector; și

(l)

de a prelua, după caz, toate sarcinile existente și în curs ale
Comitetului european al inspectorilor bancari (CEIB).

(d) contribuţii la elaborarea unor norme comune de publicare.
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(2) Autoritatea monitorizează activităţile financiare noi și exis
tente și poate adopta ghiduri și recomandări pentru a promova
siguranţa și soliditatea pieţelor și convergenţa practicilor de
reglementare.
(3) Autoritatea poate emite, de asemenea, avertizări în cazul în
care o activitate financiară pune semnificativ în pericol îndeplini
rea obiectivelor prevăzute la articolul 1 alineatul (5).
(4)
Autoritatea instituie, ca parte integrantă a Autorităţii, un
Comitet pentru inovare financiară care reunește toate autorităţile
naţionale de supraveghere competente în vederea realizării unei
abordări coordonate a activităţii de reglementare și supraveghere
a activităţilor financiare noi sau inovatoare și în vederea furnizării
de consultanţă pe care Autoritatea să o prezinte Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei.
(5) Autoritatea poate interzice sau restricţiona temporar anu
mite activităţi financiare care ameninţă buna funcţionare și integ
ritatea pieţelor financiare sau stabilitatea întregului sistem
financiar din Uniune sau a unei părţi a acestuia în cazurile speci
ficate în actele legislative menţionate la articolul 1 alineatul (2) și
în condiţiile prevăzute în respectivele acte, sau dacă acest lucru
este necesar într-o situaţie de urgenţă în conformitate cu artico
lul 18 și în condiţiile prevăzute în respectivul articol.
Autoritatea își revizuișe te decizia menţionată la primul paragraf la
intervale corespunzătoare și cel puţin o dată la trei luni. În cazul
în care nu este reînnoită după această perioadă de trei luni, deci
zia expiră în mod automat.
Statele membre pot solicita Autorităţii să își reanalizeze decizia.
În acest caz, Autoritatea decide în conformitate cu procedura pre
văzută la articolul 44 alineatul (1) paragraful al doilea dacă își
menţine sau nu decizia.
Autoritatea poate analiza, de asemenea, necesitatea de a interzice
sau a restricţiona anumite tipuri de activităţi financiare și, dacă
acest lucru este necesar, poate informa Comisia pentru a facilita
adoptarea oricăror astfel de interdicţii sau restricţii.

Articolul 10
Standarde tehnice de reglementare
(1) În cazul în care Parlamentul European și Consiliul deleagă
Comisiei competenţa de a adopta standarde tehnice de reglemen
tare, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu artico
lul 290 din TFUE, pentru a asigura o armonizare consecventă în
domeniile prevăzute în mod expres în actele legislative menţio
nate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate elabora proiecte
de standarde tehnice de reglementare. Autoritatea înaintează
aceste proiecte de standarde Comisiei spre aprobare.
Standardele tehnice de reglementare sunt tehnice și nu implică
decizii strategice sau de politică publică, iar conţinutul lor este
delimitat de actele legislative în temeiul cărora sunt elaborate.
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Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de standarde tehnice de
reglementare, Autoritatea organizează consultări publice deschise
cu privire la acestea și analizează eventualele costuri și beneficii
aferente, cu excepţia cazului în care astfel de consultări și analize
sunt disproporţionate în raport cu domeniul de aplicare și cu
impactul proiectelor de standarde tehnice de reglementare în
cauză sau cu gradul specific de urgenţă al situaţiei. Autoritatea
solicită, de asemenea, avizul Grupului părţilor interesate din
domeniul bancar menţionat la articolul 37.

Atunci când Autoritatea transmite un proiect de standard tehnic
de reglementare, Comisia îl transmite imediat Parlamentului Euro
pean și Consiliului.

În termen de trei luni de la primirea unui proiect de standard teh
nic de reglementare, Comisia decide cu privire la aprobarea aces
tuia. Comisia poate aproba proiectele de standarde tehnice de
reglementare doar parţial sau cu modificări atunci când acest
lucru este impus de interesele Uniunii.

În cazul în care intenţionează să nu aprobe un proiect de stan
dard tehnic de reglementare sau să îl aprobe parţial sau cu modi
ficări, Comisia retrimite Autorităţii proiectul de standard tehnic de
reglementare, explicând de ce nu îl aprobă sau, după caz,
explicând motivele pentru care au fost efectuate modificări. În ter
men de șase săptămâni, Autoritatea poate modifica proiectul de
standard tehnic de reglementare pe baza modificărilor propuse de
Comisie și îl poate prezenta din nou Comisiei sub forma unui aviz
formal. Autoritatea transmite o copie a acestui aviz formal Parla
mentului European și Consiliului.

În cazul în care, la expirarea termenului de șase săptămâni, Autori
tatea nu a înaintat un proiect modificat al standardului tehnic de
reglementare sau a înaintat un proiect de standard tehnic de regle
mentare modificat într-un mod care nu corespunde modificărilor
propuse de Comisie, Comisia poate adopta standardul tehnic de
reglementare cu modificările pe care le consideră relevante sau
poate respinge standardul.

Comisia nu poate să modifice conţinutul unui proiect de standard
tehnic de reglementare întocmit de Autoritate fără a se coordona
în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în prezentul
articol.

(2) În cazurile în care Autoritatea nu a transmis un proiect de
standard tehnic de reglementare în termenul stabilit în actele legis
lative menţionate la articolul 1 alineatul (2), Comisia poate soli
cita un astfel de proiect și stabili un nou termen pentru aceasta.

(3) Numai în cazurile în care autoritatea nu transmite Comisiei
proiectul de standard tehnic de reglementare în termenele prevă
zute în conformitate cu alineatul (2), Comisia poate adopta un
standard tehnic de reglementare prin intermediul unui act delegat
în absenţa unui proiect din partea Autorităţii.
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Comisia organizează consultări publice deschise cu privire la pro
iectele de standarde tehnice de reglementare și analizează even
tualele costuri și beneficii aferente, cu excepţia cazului în care
astfel de consultări și analize sunt disproporţionate în raport cu
domeniul de aplicare și cu impactul proiectelor de standarde teh
nice de reglementare în cauză sau cu gradul specific de urgenţă al
situaţiei. Comisia solicită, de asemenea, avizul sau recomandări
din partea Grupului părţilor interesate din domeniul bancar men
ţionat la articolul 37.
Comisia transmite imediat proiectul de standard tehnic de regle
mentare Parlamentului European și Consiliului.
Comisia transmite proiectul său de standard tehnic de reglemen
tare Autorităţii. În termen de șase săptămâni, Autoritatea poate
modifica proiectul de standard tehnic de reglementare și îl poate
transmite Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea trans
mite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European și
Consiliului.
Dacă la expirarea termenului de șase săptămâni menţionat în al
patrulea paragraf, Autoritatea nu a transmis un proiect modificat
de standard tehnic de reglementare, Comisia poate adopta stan
dardul respectiv.
Dacă în termenul de șase săptămâni Autoritatea a transmis un
proiect modificat de standard tehnic de reglementare, Comisia îl
poate modifica pe baza modificărilor propuse de Autoritate sau
poate adopta standardul tehnic de reglementare cu modificările pe
care le consideră relevante. Comisia nu poate să modifice conţi
nutul proiectelor de standarde tehnice de reglementare întocmite
de Autoritate fără a se coordona în prealabil cu Autoritatea, astfel
cum se prevede în prezentul articol.
(4)
Standardele tehnice de reglementare sunt adoptate prin
intermediul unor regulamente sau decizii. Acestea se publică în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data pre
văzută în cuprinsul lor.

Articolul 11
Exercitarea delegării de competenţe
(1) Competenţa de a adopta standardele tehnice de reglemen
tare menţionate la articolul 7 este conferită Comisiei pentru o
perioadă de patru ani de la 16 decembrie 2010. Comisia prezintă
un raport cu privire la delegarea de competenţe cel târziu cu șase
luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de
competenţă se reînnoiește automat pentru perioade de timp iden
tice, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consi
liul o revocă, în conformitate cu articolul 14.
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Articolul 12
Revocarea delegării de competenţe
(1) Parlamentul European sau de Consiliul pot revoca în orice
moment delegarea de competenţe menţionată la articolul 10.
(2) Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide
dacă intenţionează să revoce delegarea de competenţe depune
eforturi pentru informarea celeilalte instituţii și a Comisiei într-un
termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând
competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări.
(3)
Decizia de revocare pune capăt delegării de competenţe
specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat
sau de la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Decizia nu aduce
atingere standardelor tehnice de reglementare care sunt deja în
vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 13
Obiecţiuni la standardele tehnice de reglementare
(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni
la un standard tehnic de reglementare în termen de trei luni de la
data notificării standardului tehnic de reglementare adoptat de
Comisie. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului,
termenul respectiv se prelungește cu trei luni.
Atunci când Comisia adoptă un standard tehnic de reglementare
identic cu proiectul de standard tehnic de reglementare transmis
de Autoritate, termenul în care Parlamentul European și Consiliul
pot formula obiecţiuni la acesta este de o lună de la data notifică
rii. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, ter
menul respectiv se prelungește cu o lună.
(2)
În cazul în care, la expirarea termenului menţionat la ali
neatul (1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formu
lat obiecţiuni la standardul tehnic de reglementare, acesta se
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la
data prevăzută în dispoziţiile sale.
Standardul tehnic de reglementare poate fi publicat în Jurnalul Ofi
cial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expira
rea termenului respectiv în cazul în care atât Parlamentul
European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la inten
ţia lor de a nu formula obiecţiuni.
(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formu
lează obiecţiuni la un standard tehnic de reglementare în termenul
menţionat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformi
tate cu articolul 296 TFUE, instituţia care formulează obiecţiuni
cu privire la standardul tehnic de reglementare își prezintă moti
vele care au stat la baza acestora.
Articolul 14

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

Neaprobarea sau modificarea proiectelor de standarde
tehnice de reglementare

(3) Competenţa de a adopta standarde tehnice de reglementare
îi este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute la
articolele 12-14.

(1) În cazul în care Comisia nu aprobă un proiect de standard
tehnic de reglementare sau îl modifică în conformitate cu artico
lul 10, aceasta informează Autoritatea, Parlamentul European și
Consiliul, prezentând motivele pentru neaprobare.
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(2) După caz, Parlamentul European sau Consiliul poate invita
comisarul responsabil, împreună cu președintele Autorităţii, în
termen de o lună de la informarea menţionată la alineatul (1),
pentru o reuniune ad hoc a comisiei competente a Parlamentului
European sau a Consiliului, în vederea prezentării și explicării
divergenţelor.

Articolul 15
Standarde tehnice de punere în aplicare
(1)
Autoritatea poate elabora standarde tehnice de punere în
aplicare, prin intermediul unor acte de punere în aplicare în con
formitate cu articolul 291 din TFUE, în domeniile prevăzute în
mod expres în actele legislative menţionate la articolul 1 alinea
tul (2). Standardele tehnice de punere în aplicare sunt tehnice, nu
implică decizii strategice sau opţiuni de politică publică, iar con
ţinutul lor are scopul de a stabili condiţiile de punere în aplicare a
actelor în cauză. Autoritatea înaintează proiectele sale de stan
darde tehnice de punere în aplicare Comisiei spre aprobare.
Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de standarde tehnice de
punere în aplicare, Autoritatea organizează consultări publice des
chise cu privire la acestea și analizează eventualele costuri și ben
eficii aferente, cu excepţia cazului în care astfel de consultări și
analize sunt disproporţionate în raport cu domeniul de aplicare și
cu impactul proiectelor de standarde tehnice de punere în apli
care în cauză sau cu gradul specific de urgenţă al situaţiei. Autori
tatea solicită, de asemenea, avizul Grupului părţilor interesate din
domeniul bancar menţionat la articolul 37.
Atunci când Autoritatea transmite un proiect de standard tehnic
de punere în aplicare, Comisia îl transmite fără întârziere Parla
mentului European și Consiliului.
În termen de trei luni de la primirea unui proiect de standard teh
nic de punere în aplicare, Comisia decide cu privire la aprobarea
acestuia. Comisia poate prelungi acest termen cu o lună. Comisia
poate aproba proiectul de standard tehnic de punere în aplicare
doar parţial sau cu modificări atunci când acest lucru este impus
de interesele Uniunii.
În cazul în care intenţionează să nu aprobe un proiect de stan
dard tehnic de punere în aplicare sau să îl aprobe parţial sau cu
modificări, Comisia îl retrimite Autorităţii, explicând de ce nu
intenţionează să îl aprobe sau, după caz, explicând motivele modi
ficările pe care le-a efectuat. În termen de șase săptămâni, Autori
tatea poate modifica proiectul de standard tehnic de punere în
aplicare pe baza modificărilor propuse de Comisie și îl poate pre
zenta din nou Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea
transmite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European și
Consiliului.
În cazul în care, la expirarea termenului de șase săptămâni men
ţionat la paragraful al cincilea, Autoritatea nu a înaintat un proiect
de standard tehnic de punere în aplicare modificat sau a înaintat
un proiect de standard tehnic de punere în aplicare care este
modificat într-un mod care nu corespunde modificărilor propuse
de Comisie, Comisia poate adopta standardul tehnic de punere în
aplicare cu modificările pe care le consideră relevante sau îl poate
respinge.
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Comisia nu poate să modifice conţinutul unui proiect de standard
tehnic de punere în aplicare întocmit de Autoritate fără a se coor
dona în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în prezen
tul articol.
(2)
În cazurile în care Autoritatea nu a transmis un proiect de
standard tehnic de punere în aplicare în termenul stabilit în actele
legislative menţionate la articolul 1 alineatul (2), Comisia poate
stabili un nou termen pentru aceasta.
(3) Numai în cazurile în care Autoritatea nu transmite proiec
tul de standard tehnic de punere în aplicare Comisiei în termenele
prevăzute în conformitate cu alineatul (2), Comisia poate adopta
un standard tehnic de punere în aplicare prin intermediul unui act
de punere în aplicare și nu pe baza unui proiect din partea
Autorităţii.
Comisia organizează consultări publice deschise cu privire la pro
iectele de standarde tehnice de punere în aplicare și analizează
eventualele costuri și beneficii aferente, cu excepţia cazului în care
astfel de consultări și analize sunt disproporţionate în raport cu
domeniul de aplicare și cu impactul proiectelor de standarde teh
nice de punere în aplicare în cauză sau cu gradul specific de
urgenţă al situaţiei. Comisia solicită, de asemenea, avizul sau opi
nia Grupului părţilor interesate din domeniul bancar menţionat la
articolul 37.
Comisia transmite imediat proiectul de standard tehnic de punere
în aplicare Parlamentului European și Consiliului.
Comisia transmite proiectul de standard tehnic de punere în apli
care Autorităţii. În termen de șase săptămâni, Autoritatea poate
modifica proiectul de standard tehnic de punere în aplicare și îl
poate transmite Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea
transmite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European și
Consiliului.
Dacă la expirarea termenului de șase săptămâni menţionat la para
graful al patrulea, Autoritatea nu a transmis un proiect modificat
de standard tehnic de punere în aplicare, Comisia poate adopta
standardul tehnic de punere în aplicare.
Dacă în termenul de șase săptămâni Autoritatea a transmis un
proiect modificat de standard tehnic de punere în aplicare, Comi
sia poate modifica proiectul de standard tehnic de punere în apli
care pe baza modificărilor propuse de Autoritate sau poate adopta
standardul tehnic de punere în aplicare cu modificările pe care le
consideră relevante.
Comisia nu poate să modifice conţinutul proiectelor de standarde
tehnice de punere în aplicare întocmite de Autoritate fără a se
coordona în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în
prezentul articol.
(4)
Standardele tehnice de punere în aplicare sunt adoptate
prin intermediul unor regulamente sau decizii. Acestea se publică
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data pre
văzută în cuprinsul lor.

15.12.2010

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Articolul 16
Ghiduri și recomandări
(1)
În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și efi
cace în materie de supraveghere în cadrul SESF, și al garantării
aplicării comune, uniforme și coerente a dreptului Uniunii,
Autoritatea emite ghiduri și recomandări adresate autorităţilor
competente sau instituţiilor financiare.
(2) Dacă este cazul, Autoritatea organizează consultări publice
deschise cu privire la ghidurile și recomandările în cauză și ana
lizează eventualele costuri și beneficii aferente. Aceste consultări
și analize sunt proporţionale cu domeniul de aplicare, natura și
impactul ghidurilor sau recomandărilor. Autoritatea solicită, de
asemenea, după caz, avizul sau opinia Grupului părţilor intere
sate din domeniul bancar menţionat la articolul 37.
(3)
Autorităţile competente și instituţiile financiare depun
toate eforturile necesare pentru a respecta aceste ghiduri și
recomandări.
În termen de două luni de la emiterea unui ghid sau a unei reco
mandări, fiecare autoritate competentă confirmă dacă se confor
mează sau intenţionează să se conformeze respectivului ghid sau
respectivei recomandări. În cazul în care o autoritate competentă
nu se conformează sau nu intenţionează să se conformeze, aceasta
informează Autoritatea, prezentându-și motivele.
Autoritatea dă publicităţii faptul că autoritatea competentă res
pectivă nu intenţionează să se conformeze ghidului sau recoman
dării în cauză. Autoritatea poate decide, de asemenea, de la caz la
caz, să publice motivele prezentate de autoritatea competentă
pentru care nu s-a conformat respectivului ghid sau respectivei
recomandări. Autoritatea competentă primește o notificare prea
labilă cu privire la această publicare.
Dacă acest lucru este prevăzut de către ghidul sau recomandarea
în cauză, instituţiile financiare raportează în mod clar și detaliat
dacă respectă ghidul sau recomandarea respectivă.
(4)
În raportul menţionat la articolul 43 alineatul (5), Autori
tatea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu
privire la ghidurile și recomandările emise, menţionând autorită
ţile competente care nu s-au conformat acestora, prezentând
modalitatea prin care Autoritatea intenţionează să se asigure că
autorităţile competente în cauză vor respecta recomandările și
ghidurile sale în viitor.
Articolul 17
Încălcarea dreptului Uniunii
(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat actele
menţionate la articolul 1 alineatul (2) sau le-a aplicat într-un mod
care pare să constituie o încălcare a legislaţiei Uniunii, inclusiv
standardele tehnice de reglementare și standardele tehnice de
punere în aplicare stabilite în conformitate cu articolele 10-15, în
special prin negarantarea faptului că o instituţie financiară înde
plinește cerinţele stabilite în respectivele acte, Autoritatea acţio
nează în conformitate cu competenţele prevăzute la alineatele (2),
(3) și (6) ale prezentului articol.
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(2)
La cererea uneia sau mai multor autorităţi competente, a
Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Grupului păr
ţilor interesate din domeniul bancar sau din proprie iniţiativă și
după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea
poate ancheta pretinsa încălcare sau neaplicare a dreptului
Uniunii.
Fără a aduce atingere competenţelor stabilite la articolul 35,
autoritatea competentă pune la dispoziţia Autorităţii, fără întâr
ziere, toate informaţiile pe care Autoritatea le consideră necesare
pentru ancheta sa.
(3) Cel târziu în termen de două luni de la demararea anchetei,
Autoritatea poate adresa autorităţii competente în cauză o reco
mandare precizând măsurile necesare în vederea respectării drep
tului 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 intenţia să le între
prindă pentru a garanta respectarea dreptului Uniunii.
(4) Dacă, în termen de o lună de la primirea recomandării
Autorităţii, autoritatea competentă nu s-a conformat legislaţiei
Uniunii, Comisia poate, după ce a fost informată de Autoritate sau
din proprie iniţiativă, să emită un aviz formal prin care să îi ceară
autorităţii competente să ia măsurile necesare pentru a respecta
dreptul Uniunii. Avizul formal al Comisiei ţine seama de reco
mandarea Autorităţii.
Comisia emite un astfel de aviz formal în termen de trei luni de la
adoptarea recomandării. Comisia poate prelungi această perioadă
cu o lună.
Autoritatea și autorităţile competente transmit Comisiei toate
informaţiile necesare.
(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea avizului for
mal menţionat la alineatul (4), autoritatea competentă informează
Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins
sau pe care are intenţia să le întreprindă pentru a se conforma avi
zului formal respectiv.
(6) Fără a aduce atingere competenţelor care îi revin Comisiei
în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate com
petentă nu respectă avizul formal menţionat la alineatul (4) în ter
menul menţionat în avizul formal și când este necesară remedierea
promptă a nerespectării în vederea menţinerii sau restabilirii con
diţiilor neutre de concurenţă de pe piaţă sau în vederea garantării
bunei funcţionări și a integrităţii sistemului financiar, Autoritatea
poate adopta, în cazul în care cerinţele relevante prevăzute de
actele menţionate la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct insti
tuţiilor financiare, o decizie individuală adresată unei instituţii
financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare
pentru a se conforma obligaţiilor sale în temeiul dreptului Uni
unii, inclusiv încetarea oricărei activităţi.
Decizia Autorităţii este conformă cu avizul formal emis de Comi
sie în temeiul alineatului (4).
(7) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (6) prevalează asu
pra oricărei decizii adoptate anterior de autorităţile competente cu
privire la aceeași chestiune.
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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), autorităţile competente respectă
avizul formal corespunzător sau decizia corespunzătoare, după
caz.
(8) În raportul menţionat la articolul 43 alineatul (5), Autori
tatea indică autorităţile competente și instituţiile financiare care
nu au respectat avizele formale și deciziile menţionate la alinea
tele (4) și (6) din prezentul articol.

Articolul 18
Măsuri în situaţii de urgenţă
(1) În cazul unor evoluţii negative care pot periclita grav buna
funcţionare și integritatea pieţelor financiare sau stabilitatea, în
totalitate sau în parte, a sistemului financiar din Uniune, Autori
tatea facilitează în mod activ și, atunci când consideră că este
necesar, coordonează eventualele măsuri luate de către autorită
ţile naţionale de supraveghere competente relevante.
Pentru a putea îndeplini respectivul rol de facilitare și coordonare,
Autoritatea este informată pe deplin cu privire la eventualele evo
luţii relevante și este invitată să participe în calitate de observator
la eventualele reuniuni relevante ale autorităţilor naţionale de
supraveghere competente.
(2) Consiliul, după consultarea Comisiei și a CERS și, după caz,
a AES, poate adopta o decizie adresată Autorităţii, prin care să se
stabilească existenţa unei situaţii de urgenţă în sensul prezentului
regulament, în urma unei cereri adresate de către Autoritate,
Comisie sau CERS. Consiliul își revizuișe te această decizie la inter
vale corespunzătoare și cel puţin o dată pe lună. În cazul în care
decizia nu este reînnoită la expirarea unui termen de o lună,
aceasta expiră în mod automat. Consiliul poate declara întrerupe
rea situaţiei de urgenţă în orice moment.
În cazul în care CERS sau Autoritatea consideră că ar putea apă
rea o situaţie de urgenţă, acestea emit o recomandare confiden
ţială adresată Consiliului și furnizează acestuia o evaluare a
situaţiei. Consiliul evaluează apoi necesitatea convocării unei reu
niuni. În cadrul acestui proces, este garantată protecţia adecvată a
confidenţialităţii.
În cazul în care Consiliul constată existenţa unei situaţii de
urgenţă, acesta informează în mod corespunzător fără întârziere
Parlamentul European și Comisia.
(3) Atunci când Consiliul a adoptat o decizie în temeiul aline
atului (2) și în situaţii excepţionale în care este necesară acţiunea
coordonată a autorităţilor naţionale pentru a reacţiona la evoluţii
negative care pot pune în pericol grav buna funcţionare și integ
ritatea pieţelor financiare sau stabilitatea întregului sistem finan
ciar din Uniune sau a unei părţi a acestuia, Autoritatea poate
adopta decizii individuale care să impună autorităţilor compe
tente să ia măsurile necesare în conformitate cu legislaţia menţio
nată la articolul 1 alineatul (2) pentru a aborda orice astfel de
evoluţii prin garantarea faptului că instituţiile financiare și auto
rităţile competente îndeplinesc cerinţele prevăzute în respectiva
legislaţie.
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(4)
Fără a aduce atingere competenţelor Comisiei în temeiul
articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate competentă nu
respectă decizia Autorităţii menţionată la alineatul (3) în termenul
prevăzut în respectiva decizie, Autoritatea poate, în cazul în care
cerinţele relevante prevăzute de actele legislative menţionate la
articolul 1 alineatul (2), inclusiv în standardele tehnice de regle
mentare și în standardele tehnice de punere în aplicare adoptate
în conformitate cu respectivele acte se aplică direct instituţiilor
financiare, să adopte o decizie individuală adresată unei instituţii
financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare
pentru a se conforma obligaţiilor sale în temeiul respectivei legis
laţii, inclusiv încetarea oricărei activităţi. Aceasta se aplică numai
în situaţiile în care o autoritate competentă nu aplică actele legis
lative menţionate la articolul 1 alineatul (2), inclusiv standardele
tehnice de reglementare și standardele tehnice de punere în apli
care adoptate în conformitate cu respectivele acte, sau le aplică
într-un mod care pare să fie o încălcare vădită a respectivelor acte
și dacă este necesară remedierea de urgenţă pentru restabilirea
bunei funcţionări și a integrităţii pieţelor financiare sau a stabili
tăţii întregului sistem financiar din Uniune sau a unei părţi a
acestuia.

(5)
Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asu
pra oricărei decizii adoptate anterior de autorităţile competente cu
privire la aceeași chestiune.

Orice măsură luată de autorităţile competente în legătură cu
aspecte care fac obiectul unei decizii în temeiul alineatului (3) sau
(4) este compatibilă cu respectivele decizii.

Articolul 19
Soluţionarea dezacordurilor dintre autorităţile competente
în contexte transfrontaliere

(1)
Fără a aduce atingere competenţelor prevăzute la artico
lul 17, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu
procedura sau cu conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de acţiune
din partea unei autorităţi competente din alt stat membru în cazu
rile specificate în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2),
Autoritatea, la cererea uneia sau mai multor autorităţi competente
în cauză, poate sprijini autorităţile în efortul acestora de a ajunge
la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele
(2)-(4) din prezentul articol.

În cazurile prevăzute de legislaţia menţionată la articolul 1 aline
atul (2) și în cazul în care, pe baza unor criterii obiective, poate fi
identificat un dezacord între autorităţile competente din diferite
state membre, Autoritatea poate, din proprie iniţiativă, să sprijine
autorităţile în efortul acestora de a ajunge la un acord în confor
mitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

(2)
Autoritatea stabilește un termen-limită pentru concilierea
autorităţilor competente, ţinând seama de eventualele termene
specificate în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2), precum
și de complexitatea și urgenţa situaţiei. În această etapă, Autori
tatea are rol de mediator.
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(3)
Dacă autorităţile competente în cauză nu au reușit să
ajungă la un acord în cadrul fazei de conciliere menţionată la ali
neatul (2), Autoritatea poate, în conformitate cu procedura stabi
lită la articolul 44 alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf, să
ia o decizie prin care să le impună acestora să adopte anumite
măsuri sau să se abţină de la adoptarea de măsuri în vederea solu
ţionării chestiunii, cu scopul de a asigura conformitatea cu dreptul
Uniunii, decizia având caracter obligatoriu pentru autorităţile
competente vizate.
(4) Fără a aduce atingere competenţelor care îi revin Comisiei
în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate com
petentă nu respectă decizia Autorităţii, prin negarantarea faptului
că o instituţie financiară respectă cerinţele care îi sunt direct apli
cabile în temeiul actelor menţionate la articolul 1 alineatul (2),
Autoritatea poate adopta o decizie individuală adresată unei insti
tuţii financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile nece
sare pentru a se conforma obligaţiilor sale în temeiul dreptului
Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activităţi.
(5) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asu
pra oricărei decizii adoptate anterior de autorităţile competente cu
privire la aceeași chestiune. Orice măsură luată de autorităţile
competente în legătură cu fapte care fac obiectul unei decizii în
temeiul alineatului (3) sau (4) este compatibilă cu respectivele
decizii.
(6) În raportul menţionat la articolul 50 alineatul (2), președin
tele Autorităţii prezintă natura și tipul dezacordurilor survenite
între autorităţile competente, înţelegerile la care s-a ajuns și decizi
ile luate pentru soluţionarea unor astfel de dezacorduri.

Articolul 20
Soluţionarea dezacordurilor dintre autorităţile competente
din sectoare diferite
Comitetul comun, în conformitate cu procedura prevăzută la arti
colele 19 și 56, soluţionează dezacordurile transsectoriale care
pot apărea între autorităţi competente, astfel cum sunt definite la
articolul 4 punctul 2 din prezentul regulament, din Regulamentul
(UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.

Articolul 21
Colegiile de supraveghere
Autoritatea contribuie la promovarea și monitorizarea
(1)
funcţionării eficiente, eficace și consecvente a colegiilor de supra
veghere menţionate în Directiva 2006/48/CE și la favorizarea
coerenţei aplicării dreptului Uniunii de către colegiile de suprave
ghere. În scopul asigurării convergenţei între cele mai bune prac
tici în materie de supraveghere, personalul Autorităţii are
posibilitatea de a participa la activităţile colegiilor de suprave
ghere, inclusiv la examinări la faţa locului efectuate în comun de
două sau mai multe autorităţi competente.
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(2)
Autoritatea are un rol de coordonare în garantarea unei
funcţionări consecvente și coerente a colegiilor de supraveghere
pentru instituţiile transfrontaliere din Uniune, ţinând seama de ris
cul sistemic prezentat de instituţiile financiare, menţionat la
articolul 23.

În sensul prezentului alineat și al alineatului (1) din prezentul arti
col, Autoritatea este considerată drept „autoritate competentă” în
sensul legislaţiei relevante.

Autoritatea poate:

(a) să colecteze și să ofere toate informaţiile relevante, în coop
erare cu autorităţile competente, pentru a facilita activitatea
colegiului și să înfiinţeze și să gestioneze un sistem central
pentru a pune astfel de informaţii la dispoziţia autorităţilor
competente din cadrul colegiului;
(b) să iniţieze și să coordoneze exerciţii de simulare a crizelor la
nivelul Uniunii, în conformitate cu articolul 32, pentru a eva
lua rezistenţa instituţiilor financiare, în special riscul sistemic
prezentat de instituţiile financiare, astfel cum este menţionat
la articolul 23, la evoluţiile negative ale pieţei precum și o
evaluare a potenţialului de creștere a riscului sistemic în situa
ţii de criză, asigurând aplicarea unei metodologii consecvente
la nivel naţional pentru aceste exerciţii și, după caz, să
adreseze o recomandare autorităţii competente în vederea
corectării aspectelor identificate în cadrul exerciţiului de
simulare a crizelor;
(c) să promoveze activităţi de supraveghere eficiente și eficace,
inclusiv evaluări ale riscurilor la care sunt sau pot fi expuse
instituţiile financiare, astfel cum a fost stabilit în cadrul pro
cesului de supraveghere prudenţială sau în situaţii de criză;
(d) să supervizeze, în conformitate cu sarcinile și competenţele
specificate în prezentul regulament, sarcinile îndeplinite de
autorităţile competente și
(e) să solicite deliberări suplimentare în cadrul unui colegiu, în
toate situaţiile în care consideră că decizia ar genera o apli
care incorectă a dreptului Uniunii sau nu ar contribui la
obiectivul de convergenţă între practicile în materie de supra
veghere. De asemenea, aceasta poate solicita autorităţii res
ponsabile cu supravegherea consolidată programarea unei
reuniuni a colegiului sau adăugarea unui punct pe ordinea de
zi a unei reuniuni.
(3) Autoritatea poate elabora proiecte de standarde tehnice de
reglementare și standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
asigura condiţii uniforme de aplicare în ceea ce privește dispoziţi
ile referitoare la funcţionarea operaţională a colegiilor de supra
veghere și poate emite ghiduri și recomandări adoptate în temeiul
articolului 16 pentru a promova convergenţa activităţilor de
supraveghere și a bunelor practici adoptate de colegiile de
supraveghere.
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(4) Autoritatea dispune de un rol de mediere, cu efecte obliga
torii din punct de vedere juridic, pentru a soluţiona dezacordurile
dintre autorităţile competente în conformitate cu procedura pre
văzută la articolul 19. Autoritatea poate lua decizii în materie de
supraveghere care să fie direct aplicabile instituţiei în cauză, în
conformitate cu articolul 19.

15.12.2010

(5)
Comitetul comun garantează coordonarea globală și trans
sectorială a activităţilor desfășurate în conformitate cu prezentul
articol.
Articolul 23
Identificarea și măsurarea riscului sistemic

Articolul 22
Dispoziţii generale
(1) Autoritatea ţine seama în mod corespunzător de riscul
sistemic, astfel cum este definit în Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010. Aceasta abordează toate riscurile de perturbare a
serviciilor financiare care:
(a) sunt cauzate de o disfuncţionalitate a întregului sistem finan
ciar sau a unor părţi ale acestuia; și
(b) pot să genereze consecinţe negative grave pentru piaţa
internă și economia reală.
Autoritatea ia în considerare, după caz, monitorizarea și evaluarea
riscului sistemic, astfel cum au fost desfășurate de CERS și de
Autoritate și răspunde avertismentelor și recomandărilor în con
formitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.
(2)
Autoritatea, în colaborare cu CERS, elaborează un set
comun de indicatori cantitativi și calitativi (tablou de riscuri) pen
tru identificarea și măsurarea riscului sistemic.
De asemenea, Autoritatea elaborează un regim corespunzător de
simulare de criză pentru a ajuta la identificarea instituţiilor care
pot prezenta un risc sistemic. Aceste instituţii sunt supuse unei
supravegheri consolidate și, după caz, planurilor de redresare și de
restructurare menţionate la articolul 25.

(1)
În consultare cu CERS, Autoritatea elaborează criterii de
identificare și de măsurare a riscului sistemic și un sistem cores
punzător de simulare de criză care să includă o evaluare a poten
ţialului de creștere a riscului sistemic prezentat de instituţiile
financiare în situaţii de criză. Instituţiile financiare care pot pre
zenta un risc sistemic sunt supuse unei supravegheri consolidate
și, după caz, planurilor de redresare și de restructurare menţio
nate la articolul 25.
(2)
Autoritatea ţine seama pe deplin de abordările internaţio
nale relevante în elaborarea criteriilor de identificare și de măsu
rare a riscului sistemic prezentat de instituţiile financiare, inclusiv
cele stabilite de Consiliul de Stabilitate Financiară, Fondul Mon
etar Internaţional și Banca Reglementelor Internaţionale.
Articolul 24
Capacitatea permanentă de a răspunde riscurilor sistemice
(1) Autoritatea se asigură că dispune de capacitatea specializată
și permanentă de a răspunde în mod eficace materializării riscu
rilor sistemice menţionate la articolele 22 și 23 și, în special, în
ceea ce privește instituţiile care prezintă un risc sistemic.
(2)
Autoritatea îndeplinește sarcinile care îi sunt conferite în
temeiul prezentului regulament și al legislaţiei menţionate la arti
colul 1 alineatul (2), și contribuie la garantarea unei sistem coer
ent și coordonat de gestionare și de soluţionare a crizelor în
Uniune.

(3) Fără a aduce atingere actelor menţionate la articolul 1 ali
neatul (2), Autoritatea elaborează, dacă este necesar, ghiduri și
recomandări suplimentare pentru instituţiile financiare, pentru a
ţine seama de riscul sistemic prezentat de acestea.

Planuri de redresare și de restructurare

Autoritatea garantează faptul că riscul sistemic prezentat de insti
tuţiile financiare este luat în considerare atunci când sunt elabo
rate proiecte de standarde tehnice de reglementare și de punere în
aplicare în domeniile stabilite în actele legislative menţionate la
articolul 1 alineatul (2).

(1)
Autoritatea contribuie și participă în mod activ la elabora
rea și coordonarea planurilor de redresare și de restructurare efi
cace și coerente, a procedurilor în situaţii de urgenţă și a măsurilor
preventive pentru a minimaliza impactul sistemic al oricărei
disfuncţionalităţi.

(4) La solicitarea uneia sau a mai multor autorităţi competente,
a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din
proprie iniţiativă, Autoritatea poate desfășura o investigaţie pen
tru un anumit tip de instituţie financiară sau tip de produs sau tip
de conduită pentru a evalua ameninţările potenţiale la adresa sta
bilităţii sistemului financiar și pentru a formula recomandări
corespunzătoare adresate autorităţilor competente vizate privind
măsurile necesare.

(2) Autoritatea poate identifica cele mai bune practici care
urmăresc facilitarea restructurării instituţiilor falimentare și, în
special, a grupurilor transfrontaliere, prin modalităţi care să evite
contaminarea, asigurând disponibilitatea instrumentelor adecvate,
inclusiv a resurselor suficiente, și permiţând ca situaţia instituţii
lor sau a grupului să fie soluţionată în mod ordonat, eficient din
punct de vedere al costurilor și rapid.

În aceste scopuri, Autoritatea poate face uz de competenţele care
îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament, inclusiv în
temeiul articolului 35.

Articolul 25

(3)
Autoritatea poate elabora standarde tehnice de reglemen
tare și de punere în aplicare, astfel cum se prevede în actele legis
lative menţionate la articolul 1 alineatul (2), în conformitate cu
procedura prevăzută la articolele 10-15.
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Articolul 26

Articolul 28

Sistemul european al sistemelor de garantare a depozitelor

Delegarea de sarcini și responsabilităţi

(1)
Autoritatea contribuie la consolidarea sistemului european
al sistemelor naţionale de garantare a depozitelor, acţionând în
limita competenţelor care îi sunt conferite prin prezentul regula
ment pentru a garanta aplicarea corectă a Directivei 94/19/CE, cu
scopul de a se asigura că sistemele naţionale de garantare a
depozitelor sunt finanţate în mod corespunzător prin contribuţii
ale instituţiile financiare, inclusiv ale instituţiilor financiare cu
sediul în ţări terţe, dar care sunt stabilite și primesc depozite în
Uniune, în conformitate cu Directiva 94/19/CE și de a asigura un
nivel ridicat de protecţie pentru toţi deponenţii, într-un cadru
armonizat în ansamblul Uniunii, care nu aduce atingere rolului de
protecţie și de stabilizare al sistemelor de garantare reciprocă, cu
condiţia ca acestea să respecte legislaţia Uniunii.

(1) Autorităţile competente pot, cu acordul autorităţii delegate,
să delege sarcini și responsabilităţi Autorităţii sau altor autorităţi
competente, sub rezerva condiţiilor prevăzute la prezentul arti
col. Statele membre pot crea mecanisme specifice privind del
egarea de responsabilităţi, care trebuie respectate înainte ca
autorităţile lor competente să încheie astfel de acorduri de del
egare și pot limita mandatul delegării la nivelul necesar pentru
supravegherea eficace a instituţiilor sau grupărilor financiare
transfrontaliere.

(2)
Articolul 16 privind competenţele Autorităţii de a adopta
ghiduri și recomandări se aplică sistemelor de garantare a
depozitelor.
(3)
Autoritatea poate elabora standarde tehnice de reglemen
tare și de punere în aplicare în conformitate cu actele legislative
menţionate la articolul 1 alineatul (2), prin procedura stabilită la
articolele 10-15.
(4) Reexaminarea prezentului regulament, astfel cum este pre
văzută la articolul 81, urmărește în special convergenţa sistemu
lui european al sistemelor naţionale de garantare a depozitelor.

Articolul 27
Sistemul european de soluţionare bancară a situaţiilor de
criză și de mecanisme de finanţare
(1)
Autoritatea contribuie la elaborarea metodelor pentru
restructurarea instituţiilor financiare falimentare, în special a celor
care pot prezenta un risc sistemic, prin modalităţi care să evite
contaminarea și care să permită lichidarea acestora în mod ordo
nat și rapid, inclusiv, dacă este cazul, prin mecanisme coerente și
solide de finanţare, după caz.
(2)
Autoritatea contribuie la evaluarea necesităţii unui sistem
de mecanisme de finanţare coerente, solide și credibile, cu instru
mente de finanţare corespunzătoare legate de un set de mecan
isme naţionale coordonate de gestionare a crizelor.
Autoritatea contribuie la activitatea privind aspectele legate de
concurenţa echitabilă și impacturile cumulative asupra instituţii
lor financiare ale oricăror sisteme de taxe și contribuţii care ar
putea fi introduse pentru a asigura o repartizare echitabilă a sar
cinilor și a stimulentelor în vederea limitării riscului sistemic ca
parte a unui cadru de soluţionare coerent și credibil.
Reexaminarea prezentului regulament, astfel cum este prevăzută
la articolul 81, urmărește în special analizarea posibilei consoli
dări a rolului Autorităţii în cadrul prevenirii, gestionării și solu
ţionării situaţiilor de criză și, dacă este necesar, crearea unui fond
de soluţionare european.

(2) Autoritatea stimulează și facilitează delegarea de sarcini și
responsabilităţi între autorităţile competente prin identificarea
sarcinilor și responsabilităţilor care pot fi delegate sau realizate în
comun și prin promovarea celor mai bune practici.
(3) Delegarea de responsabilităţi conduce la realocarea compe
tenţelor prevăzute în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2).
Legea autorităţii delegate reglementează procedura, aplicarea și
căile de atac administrative și judiciare cu privire la responsabili
tăţile delegate.
(4) Autorităţile competente informează Autoritatea cu privire
la acordurile de delegare pe care intenţionează să le încheie. Auto
rităţile competente aplică acordurile cel mai devreme la o lună
după notificarea Autorităţii.
Autoritatea poate emite un aviz cu privire la acordul propus în
termen de o lună după ce a fost informată.
Autoritatea publică prin mijloace adecvate toate acordurile de del
egare încheiate de autorităţile competente, pentru a se asigura că
toate părţile interesate sunt informate corespunzător.

Articolul 29
Cultura comună de supraveghere
(1)
Autoritatea joacă un rol activ în elaborarea unei culturi
comune de supraveghere la nivelul Uniunii și a unor practici de
supraveghere consecvente, precum și în garantarea unor proce
duri uniforme și a unor abordări coerente în ansamblul Uniunii.
Autoritatea efectuează cel puţin următoarele activităţi:
(a) furnizarea de avize autorităţilor competente;
(b) promovarea unui schimb de informaţii bilateral și multilat
eral efectiv între autorităţile competente, respectându-se pe
deplin dispoziţiile aplicabile în materie de confidenţialitate și
de protecţie a datelor prevăzute de legislaţia Uniunii în
domeniu;
(c) participarea la elaborarea unor standarde de supraveghere de
înaltă calitate și uniforme, inclusiv a standardelor de rapor
tare și a standardelor internaţionale de contabilitate, în con
formitate cu articolul 1 alineatul (3);
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(d) reexaminarea aplicării standardelor tehnice de reglementare
și de punere în aplicare relevante adoptate de Comisie, a ghi
durilor și recomandărilor emise de Autoritate și propunerea
de amendamente atunci când este necesar; și
(e) elaborarea de programe de formare sectoriale și transsectori
ale, facilitarea schimburilor de personal și încurajarea autori
tăţilor competente să intensifice utilizarea programelor de
detașare și a altor instrumente.
(2) Autoritatea poate, dacă este cazul, să elaboreze noi instru
mente practice și de convergenţă pentru promovarea abordărilor
și practicilor comune în materie de supraveghere.

Articolul 30
Evaluări inter pares ale autorităţilor competente
(1) Autoritatea organizează și realizează periodic evaluări inter
pares ale unor activităţi sau ale tuturor activităţilor autorităţilor
competente, pentru a consolida consecvenţa rezultatelor supra
vegherii. În acest scop, Autoritatea elaborează metode pentru a
permite evaluarea obiectivă și compararea autorităţilor analizate.
La efectuarea evaluărilor inter pares se ţine seama de informaţiile
existente și evaluările efectuate deja cu privire la autoritatea com
petentă în cauză.
(2) Evaluarea inter pares cuprinde următoarele elemente, fără
a se limita la acestea:
(a) gradul de adecvare al resurselor și al acordurilor privind guv
ernanţa ale autorităţii competente, în special din punctul de
vedere al aplicării efective a standardelor tehnice de regle
mentare și standardelor tehnice de punere în aplicare men
ţionate la articolele 10-15 și a actelor menţionate la
articolul 1 alineatul (2) și al capacităţii de a răspunde la evo
luţiile pieţei;
(b) gradul de convergenţă atins în aplicarea dreptului Uniunii și
în ceea ce privește practicile de supraveghere, inclusiv stan
dardele tehnice de reglementare și standardele tehnice de
punere în aplicare, ghidurile și recomandările adoptate în
temeiul articolelor 10-16, precum și măsura în care practi
cile de supraveghere îndeplinesc obiectivele prevăzute de
dreptul Uniunii;
(c) cele mai bune practici dezvoltate de unele autorităţi compe
tente a căror adoptare ar putea fi benefică pentru alte auto
rităţi competente;
(d) eficacitatea și gradul de convergenţă atins în ceea ce privește
executarea dispoziţiilor adoptate pentru punerea în aplicarea
a dreptului Uniunii, inclusiv măsurile și sancţiuni administra
tive aplicate persoanelor responsabile în cazul nerespectării
acestor dispoziţii.
(3) Pe baza evaluării inter pares, Autoritatea poate emite ghi
duri și recomandări în conformitate cu articolul 16. În temeiul
acestui articol, autorităţile competente depun eforturi pentru a
urma respectivele ghiduri și recomandări. Autoritatea ţine seama
de rezultatul evaluării inter pares atunci când elaborează proiecte
de standarde tehnice de reglementare sau de punere în aplicare în
conformitate cu articolele 10-15.
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(4) Autoritatea pune la dispoziţia publicului cele mai bune
practici care pot fi identificate pe baza evaluărilor inter pares. În
plus, toate celelalte rezultate ale evaluărilor inter pares pot fi
făcute publice sub rezerva acordului autorităţii competente care
face obiectul evaluării inter pares.

Articolul 31
Funcţia de coordonare
Autoritatea îndeplinește un rol de coordonare generală între auto
rităţile competente, în special în cazul unor evoluţii negative care
ar putea pune în pericol buna funcţionare și integritatea pieţelor
financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Uniune.
Autoritatea promovează o reacţie coordonată la nivelul Uniunii,
printre altele prin:
(a) facilitarea schimbului de informaţii între autorităţile
competente;
(b) determinarea sferei și, în măsura în care este posibil și opor
tun, verificarea fiabilităţii informaţiilor care trebuie puse la
dispoziţia tuturor autorităţilor competente în cauză;
(c) fără a aduce atingere articolului 19, efectuarea medierii facul
tative la cererea autorităţilor competente sau din proprie
iniţiativă;
(d) notificarea imediată a CERS cu privire la orice posibilă situa
ţie de urgenţă;
(e) adoptarea tuturor măsurilor necesare în cazul unor evoluţii
care pot pune în pericol funcţionarea pieţelor financiare în
vederea facilitării coordonării acţiunilor întreprinse de auto
rităţile competente relevante;
(f) centralizarea informaţiilor primite în conformitate cu arti
colele 21 și 35 de la autorităţile competente ca rezultat al
obligaţiilor legale de raportare pentru instituţiile active în mai
multe state membre; Autoritatea comunică aceste informaţii
celorlalte autorităţi competente vizate.

Articolul 32
Evaluarea evoluţiilor pieţei
(1) Autoritatea monitorizează și evaluează evoluţiile pieţei în
domeniul său de competenţă și, atunci când este necesar, infor
mează Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea euro
peană pentru asigurări și pensii ocupaţionale), Autoritatea
europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori
mobiliare și pieţe), CERS, Parlamentul European, Consiliul și
Comisia cu privire la tendinţele microprudenţiale importante, ris
curile potenţiale și punctele vulnerabile. Autoritatea include în
evaluările sale o analiză economică a pieţelor pe care operează
instituţiile financiare, precum și o evaluare a impactului evoluţi
ilor potenţiale ale pieţei asupra respectivelor instituţii.

15.12.2010

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

(2) În colaborare cu CERS, Autoritatea iniţiază și coordonează
evaluările la nivelul Uniunii ale rezistenţei instituţiilor financiare
la evoluţiile negative ale pieţei. În acest scop, ea elaborează urmă
toarele elemente, care urmează să fie aplicate de autorităţile
competente:
(a) metodologii comune pentru evaluarea efectului scenariilor
economice asupra poziţiilor financiare ale unei instituţii;
(b) abordări comune ale comunicărilor cu privire la rezultatele
acestor evaluări ale rezistenţei instituţiilor financiare;
(c) metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care anu
mite produse sau procese de distribuţie îl au asupra poziţiei
financiare a unei instituţii și asupra deponenţilor, investitori
lor și informării clienţilor.
(3) Fără a aduce atingere sarcinilor CERS stabilite prin Regula
mentul (UE) nr. 1092/2010, Autoritatea pune la dispoziţia Parla
mentului, Consiliului, Comisiei și CERS evaluări ale tendinţelor,
riscurilor potenţiale și punctelor vulnerabile în domeniul său de
competenţă, cel puţin o dată pe an și mai frecvent dacă este
necesar.
Autoritatea introduce o clasificare a principalelor riscuri și puncte
vulnerabile în respectivele evaluări și recomandă, atunci când este
necesar, măsuri preventive sau corective.
(4)
Autoritatea garantează o acoperire adecvată a evoluţiilor,
riscurilor și punctelor vulnerabile transsectoriale, cooperând
îndeaproape cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţionale) și cu
Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană
pentru valori mobiliare și pieţe) prin intermediul Comitetului
comun.

Articolul 33
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Articolul 34
Alte atribuţii
(1) Autoritatea poate, la cererea Parlamentului European, a
Consiliului sau a Comisiei, sau din proprie iniţiativă, să emită
avize destinate Parlamentului European, Consiliului și Comisiei
privind orice aspecte referitoare la domeniul său de competenţă.
În ceea ce privește evaluările prudenţiale ale fuziunilor și
(2)
achiziţiilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei
2006/48/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva
2007/44/CE și care, în conformitate cu directiva respectivă, nece
sită consultarea dintre autorităţile competente din două sau mai
multe state membre, Autoritatea poate emite și publica, la cererea
uneia dintre autorităţile competente în cauză, un aviz cu privire
la o evaluare prudenţială, mai puţin în raport cu criteriile de la
articolul 19a alineatul (1) litera (e) din Directiva 2006/48/CE. Avi
zul se emite prompt și în orice caz înainte de finalul perioadei de
evaluare în conformitate cu Directiva 2006/48/CE, astfel cum a
fost modificată prin Directiva 2007/44/CE. Articolul 35 se aplică
domeniilor cu privire la care autoritatea poate emite un aviz.

Articolul 35
Colectarea informaţiilor
(1)
La cererea Autorităţii, autorităţile competente ale statelor
membre furnizează Autorităţii toate informaţiile necesare pentru
îndeplinirea mandatului conferit acesteia prin prezentul regula
ment, cu condiţia ca destinatarul să aibă în mod legal acces la
informaţiile relevante și ca solicitarea de informaţii să fie propor
ţională cu natura mandatului în cauză.
(2) Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca informaţiile să-i
fie transmise la intervale regulate și în formate specificate. Astfel
de solicitări se efectuează, acolo unde este posibil, formate de
raportare comune.

Relaţii internaţionale
(1)
Fără a aduce atingere competenţelor respective ale statelor
membre și ale instituţiilor Uniunii, Autoritatea poate stabili con
tacte și încheia acorduri administrative cu autorităţile de suprave
ghere, organizaţiile internaţionale și cu administraţiile din ţări
terţe. Aceste acorduri nu creează obligaţii juridice pentru Uniune
sau pentru statele membre ale acesteia și nici nu împiedică statele
membre sau autorităţile lor competente să încheie acorduri bila
terale sau multilaterale cu respectivele ţări terţe.
(2)
Autoritatea contribuie la pregătirea deciziilor în materie de
echivalenţă în ceea ce privește sistemele de supraveghere din ţări
terţe în conformitate cu actele menţionate la articolul 1
alineatul (2).
(3)
În raportul menţionat la articolul 43 alineatul (5), Autori
tatea prezintă acordurile administrative convenite cu organizaţi
ile internaţionale sau cu administraţiile ţărilor terţe și sprijinul
oferit în pregătirea deciziilor în materie de echivalenţă.

(3)
La cererea justificată corespunzător a unei autorităţi com
petente dintr-un stat membru, Autoritatea poate oferi orice infor
maţie necesară pentru a permite autorităţii competente respective
să își îndeplinească atribuţiile în conformitate cu obligaţiile de
secret profesional stabilite în legislaţia sectorială și la articolul 70.
(4) Înainte de a solicita informaţii în conformitate cu prezen
tul articol și pentru a evita duplicarea obligaţiilor de raportare,
Autoritatea ia în considerare statisticile existente relevante întoc
mite și difuzate de Sistemul statistic european și de Sistemul Euro
pean al Băncilor Centrale.
Atunci când informaţiile nu sunt disponibile sau nu sunt
(5)
transmise în timp util de către autorităţile competente, Autori
tatea poate adresa o cerere justificată corespunzător și motivată
altor autorităţi de supraveghere, ministerului responsabil pentru
finanţe, în cazul în care acesta are la dispoziţia sa informaţii pru
denţiale, băncii centrale naţionale sau institutului statistic al sta
tului membru în cauză.
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(6) În cazul în care informaţiile nu sunt disponibile sau nu sunt
transmise în timp util în temeiul alineatelor (1) sau (5), Autori
tatea poate adresa direct instituţiilor financiare implicate o cerere
justificată corespunzător și motivată. În aceasta se explică de ce
sunt necesare informaţiile referitoare la instituţiile financiare
implicate.
Autoritatea informează autorităţile competente în cauză cu pri
vire la cereri în conformitate cu prezentul alineat și cu alineatul (5).
La solicitarea autorităţii, autorităţile competente sprijină Autori
tatea în procesul de colectare a acestor informaţii.
(7) Autoritatea poate utiliza informaţiile confidenţiale primite
în temeiul prezentului articol exclusiv în scopul îndeplinirii atri
buţiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.
Articolul 36
Relaţia cu CERS
(1)

Autoritatea cooperează îndeaproape și regulat cu CERS.

(2) Autoritatea furnizează CERS, în timp util, informaţii regu
late necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini atribuţiile.
Orice date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, care nu
apar într-o formă sintetică sau agregată se furnizează CERS fără
întârziere la primirea unei cereri motivate, după cum se menţio
nează la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.
Autoritatea, în cooperare cu CERS, instituie proceduri interne
adecvate pentru transmiterea informaţiilor confidenţiale, în spe
cial a informaţiilor legate de instituţiile financiare individuale.
(3) Autoritatea garantează, în conformitate cu alineatele (4)
și (5), că avertismentelor și recomandărilor emise de CERS men
ţionate la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 li se
dă curs în mod corespunzător.
La primirea unui avertisment sau unei recomandări din
(4)
partea CERS adresată Autorităţii, Autoritatea convoacă fără întâr
ziere o întrunire a consiliului supraveghetorilor și evaluează impli
caţiile avertismentului sau recomandării în ceea ce privește
îndeplinirea sarcinilor sale.
Autoritatea decide, prin procedura adecvată de luare a deciziilor,
cu privire la orice măsuri care trebuie luate în conformitate cu
competenţele care îi sunt conferite prin prezentul regulament în
vederea soluţionării problemelor identificate în avertismente și
recomandări.
Dacă nu acţionează pe baza unei recomandări, Autoritatea explică
CERS și Consiliului motivele acestei inacţiuni.
(5)
La primirea unui avertisment sau a unei recomandări din
partea CERS, adresată unei autorităţi naţionale de supraveghere
competente, Autoritatea face uz, după caz, de competenţele con
ferite prin prezentul regulament pentru a garanta că avertismen
tului sau recomandării i se dă curs în timp util.
Atunci când destinatarul intenţionează să nu dea curs recoman
dării CERS, acesta informează consiliul supraveghetorilor și dis
cută cu acesta motivele inacţiunii sale.
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Autoritatea competentă ţine seama în mod corespunzător de opi
niile consiliului supraveghetorilor atunci când informează Consi
liul și CERS, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul
(UE) nr. 1092/2010.
(6) În îndeplinirea sarcinilor stabilite în prezentul regulament,
Autoritatea ţine seama în cea mai mare măsură de avertismentele
și recomandările CERS.
Articolul 37
Grupul părţilor interesate din domeniul bancar
(1)
În vederea facilitării consultării cu părţile interesate în
domenii care sunt relevante pentru sarcinile Autorităţii, se înfiin
ţează un Grup al părţilor interesate din domeniul bancar. Grupul
părţilor interesate din domeniul bancar este consultat cu privire
la acţiunile întreprinse în conformitate cu articolele 10-15 referi
tor la standardele tehnice de reglementare și standardele tehnice
de punere în aplicare și, după caz și în măsura în care acestea nu
privesc instituţii financiare individuale, în conformitate cu artico
lul 16 referitor la ghiduri și recomandări. În cazul în care trebuie
să se ia urgent măsuri, iar consultarea nu este posibilă, Grupul
părţilor interesate din domeniul bancar este informat de îndată ce
este posibil.
Grupul părţilor interesate din domeniul bancar se reunește de cel
puţin patru ori pe an.
(2) Grupul părţilor interesate din domeniul bancar este com
pus din 30 de membri, reprezentând în proporţii echilibrate insti
tuţiile de credit și de investiţii care operează în Uniune,
reprezentanţii angajaţilor acestora, precum și consumatorii, utili
zatorii serviciilor bancare și reprezentanţii IMM-urilor. Cel puţin
cinci dintre membrii săi sunt reprezentanţi independenţi de vârf
din mediul academic. Zece dintre membrii săi reprezintă instituţii
financiare, iar trei dintre aceștia reprezintă cooperative de credit
și bănci de economii.
(3) Membrii Grupului părţilor interesate din domeniul bancar
sunt numiţi de consiliul supraveghetorilor, în urma unor propu
neri din partea părţilor interesate. În luarea deciziei sale, consiliul
supraveghetorilor asigură, în măsura în care este posibil, un echi
libru geografic și de gen adecvat și o reprezentare corespunzătoare
a părţilor interesate la nivelul Uniunii.
(4)
Autoritatea furnizează toate informaţiile necesare, sub
rezerva respectării secretului profesional, conform articolului 70
și asigură asistenţa de secretariat adecvată pentru Grupul părţilor
interesate din domeniul bancar. Se acordă o compensaţie adec
vată membrilor Grupului părţilor interesate din domeniul bancar
care reprezintă organizaţii non-profit, cu excepţia reprezentanţi
lor industriei. În cadrul Grupului părţilor interesate din domeniul
bancar se pot înfiinţa grupuri de lucru pe probleme tehnice. Mem
brii Grupului părţilor interesate din domeniul bancar au un man
dat de doi ani și jumătate, după care are loc o nouă procedură de
selecţie.
Membrii Grupului părţilor interesate din domeniul bancar pot
avea două mandate succesive.
(5) Grupul părţilor interesate din domeniul bancar poate trans
mite Autorităţii avize și opinii pentru orice subiect legat de atri
buţiile Autorităţii, acordând o atenţie deosebită sarcinilor
menţionate la articolele 10-16 și la articolele 29, 30 și 32.

15.12.2010

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

(6) Grupul părţilor interesate din domeniul bancar își adoptă
propriul regulament de procedură cu o majoritate de două treimi
a membrilor săi.
(7) Autoritatea publică avizele și opiniile Grupului părţilor
interesate din domeniul bancar, precum și rezultatele
consultărilor.
Articolul 38
Măsuri de salvgardare
(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul
articolului 18 sau 19 nu afectează în niciun fel responsabilităţile
fiscale ale statelor membre.
(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în
temeiul articolului 19 alineatul (3) îi afectează responsabilităţile
fiscale, acesta poate notifica Autorităţii și Comisiei, în termen de
două săptămâni de la transmiterea deciziei Autorităţii către autori
tatea competentă, faptul că decizia nu va fi pusă în aplicare de
autoritatea competentă.
În notificarea sa, statul membru explică în mod clar și precis din
ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilităţile
sale fiscale.
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În cazul în care Consiliul, după ce a examinat chestiunea, nu
decide să revoce decizia Autorităţii, în conformitate cu paragraful
al patrulea, suspendarea deciziei Autorităţii încetează.
(4) În cazul în care, în conformitate cu alineatul (3), Consiliul
a luat decizia de a nu revoca decizia Autorităţii referitoare la arti
colul 18 alineatul (3), iar statul membru în cauză consideră în
continuare că respectiva decizie a Autorităţii afectează responsa
bilitatea sa fiscală, statul membru respectiv poate informa Comi
sia și Autoritatea și poate solicita Consiliului să reexamineze
chestiunea. Statul membru în cauză precizează în mod clar moti
vele pentru care nu este de acord cu decizia Consiliului.
În termen de patru săptămâni de la notificarea menţionată la
primul paragraf, Consiliul își confirmă decizia iniţială sau ia o altă
decizie în conformitate cu alineatul (3).
Consiliul poate prelungi termenul de patru săptămâni cu încă
patru săptămâni, dacă circumstanţele impun acest lucru.
(5)
Orice utilizare abuzivă a prezentului articol, în special în
legătură cu o decizie a Autorităţii care nu are un impact fiscal
semnificativ sau substanţial, este interzisă deoarece este incom
patibilă cu piaţa internă.

În cazul unei astfel de notificări, decizia Autorităţii se suspendă.
Articolul 39
În termen de o lună de la notificarea efectuată de statul membru,
Autoritatea informează statele membre dacă își menţine, modi
fică sau revocă decizia. În cazul în care decizia se menţine sau se
modifică, Autoritatea precizează că responsabilităţile fiscale nu
sunt afectate.
În cazul în care Autoritatea își menţine decizia, Consiliul decide,
cu majoritatea voturilor exprimate, în cadrul uneia dintre reuniu
nile sale, cel târziu la două luni după ce Autoritatea a informat
statul membru în conformitate cu al patrulea paragraf, dacă deci
zia Autorităţii se menţine.
În cazul în care Consiliul, după ce a examinat chestiunea, nu
decide să menţină decizia Autorităţii, în conformitate cu paragra
ful al cincilea, decizia Autorităţii își încetează efectele.
(3) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în
temeiul articolului 18 alineatul (3) îi afectează responsabilităţile
fiscale, acesta poate informa Autoritatea, Comisia și Consiliul, în
termen de trei zile lucrătoare de la transmiterea deciziei Autori
tăţii către autoritatea competentă, cu privire la faptul că decizia nu
va fi pusă în aplicare de autoritatea competentă.
În notificarea sa, statul membru explică în mod clar și precis din
ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilităţile
sale fiscale.
În cazul unei astfel de notificări, decizia Autorităţii se suspendă.
Consiliul convoacă, în termen de zece zile lucrătoare, o reuniune
și decide, cu o majoritate simplă a membrilor, cu privire la înce
tarea efectelor deciziei Autorităţii.

Procedurile decizionale
(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute în prezentul regulament,
Autoritatea informează orice destinatar identificat cu privire la
intenţia sa de a adopta o decizie, fixând un termen limită în care
destinatarul își poate exprima părerea cu privire la problema în
cauză, ţinând seama pe deplin de urgenţa, complexitatea și posi
bilele consecinţe ale situaţiei. Această dispoziţie se aplică mutatis
mutandis recomandărilor menţionate la articolul 17 alineatul (3).
(2)
Deciziile Autorităţii menţionează motivele pe care se
bazează.
(3) Destinatarii deciziilor Autorităţii sunt informaţi cu privire
la căile de atac disponibile în temeiul prezentului regulament.
(4) Atunci când Autoritatea a luat o decizie în temeiul artico
lului 18 alineatele (3) sau (4), aceasta reexaminează periodic res
pectiva decizie.
(5)
Deciziile pe care Autoritatea le adoptă în temeiul articole
lor 17, 18 sau 19 se publică și menţionează identitatea autorităţii
competente sau a instituţiei financiare implicate, precum și con
ţinutul principal al deciziei, cu excepţia cazului în care o astfel de
publicare este în conflict cu interesul legitim al instituţiilor finan
ciare în ceea ce privește protecţia secretelor comerciale sau ar
putea periclita grav buna funcţionare și integritatea pieţelor finan
ciare sau stabilitatea întregului sistem financiar al Uniunii sau a
unei părţi a acestuia.
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CAPITOLUL III

Articolul 41

ORGANIZARE

Comitete și grupuri interne

SECŢIUNEA 1

(1) Consiliul supraveghetorilor poate stabili comitete și grupuri
interne pentru sarcini specifice atribuite consiliului supravegheto
rilor și poate prevedea delegarea unor sarcini și decizii clar defi
nite către comitetele și grupurile interne, către consiliul de
administraţie sau către președinte.

Consiliul supraveghetorilor
Articolul 40
Componenţă
(1)
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Consiliul supraveghetorilor este alcătuit din:

(a) președintele fără drept de vot;
(b) șefii autorităţilor publice naţionale cu competenţă de supra
veghere a instituţiilor de credit din fiecare stat membru, care
se reunesc personal cel puţin de două ori pe an;
(c) un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei;
(d) un reprezentant fără drept de vot din partea Băncii Centrale
Europene;
(e) un reprezentant fără drept de vot din partea CERS;

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute la articolul 19,
consiliul supraveghetorilor convoacă un grup independent, care
să faciliteze soluţionarea în mod imparţial a dezacordului, com
pus din președinte și doi dintre membri, care nu sunt reprezen
tanţi ai autorităţilor competente care sunt implicate în dezacord
și care nu au niciun interes în conflictul în cauză și nici legături
directe cu autorităţile competente implicate.
(3)
Sub rezerva articolului 19 alineatul (2), acest grup propune
consiliului supraveghetorilor o decizie spre adoptare finală în con
formitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (1) al
treilea paragraf.
(4) Consiliul supraveghetorilor adoptă regulamentul de proce
dură al grupului menţionat la alineatul (2).

(f) un reprezentant fără drept de vot al fiecăreia dintre celelalte
două autorităţi europene de supraveghere.
(2) Consiliul supraveghetorilor convoacă periodic întâlniri cu
Grupul părţilor interesate din domeniul bancar, cel puţin de două
ori pe an.
(3) Fiecare autoritate competentă este responsabilă de numirea
în cadrul ei a unui supleant la nivel înalt, care poate înlocui mem
brul consiliului supraveghetorilor menţionat la alineatul (1) lit
era (b) în cazul în care respectiva persoană nu poate participa.
(4) Dacă autoritatea menţionată la alineatul (1) litera (b) nu este
o bancă centrală, membrul consiliului supraveghetorilor menţio
nat la litera respectivă poate decide să aducă un reprezentant al
băncii centrale din statul membru, fără drept de vot.
(5) În statele membre în care există mai mult de o autoritate cu
responsabilităţi de supraveghere în conformitate cu prezentul
regulament, autorităţile respective convin asupra unui reprezen
tant comun. Cu toate acestea, în cazul în care un anumit subiect
care urmează să fie discutat de consiliul supraveghetorilor nu ţine
de competenţa autorităţii naţionale reprezentate de membrul
menţionat la alineatul (1) litera (b), membrul respectiv poate
aduce un reprezentant al autorităţii naţionale competente, care nu
are drept de vot.

Articolul 42
Independenţa
În exercitarea atribuţiilor care conferite consiliului supravegheto
rilor în temeiul prezentului regulament, președintele și membrii
cu drept de vot ai consiliului supraveghetorilor acţionează inde
pendent și obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul
său și nu solicită sau nu acceptă instrucţiuni din partea instituţii
lor sau organelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat
membru sau din partea oricărei entităţi publice sau private.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu urmăresc să influenţeze
membrii consiliului supraveghetorilor în executarea atribuţiilor
lor.
Articolul 43
Atribuţii
Consiliul supraveghetorilor oferă consiliere pentru lucră
(1)
rile Autorităţii și este responsabil cu luarea deciziilor menţionate
la capitolul II.

(6) Atunci când este chemat să acţioneze în cadrul Directivei
94/19/CE, membrul consiliului supraveghetorilor menţionat la
alineatul (1) litera (b) poate fi însoţit, dacă este cazul, de un repre
zentant al organismelor relevante care administrează sistemele de
garantare a depozitelor în fiecare stat membru, fără drept de vot.

Consiliul supraveghetorilor adoptă avize, recomandări și
(2)
decizii și emite opiniile menţionate la capitolul II.

(7)
Consiliul supraveghetorilor poate decide să admită
observatori.

(4)
Consiliul supraveghetorilor adoptă, înainte de data de
30 septembrie a fiecărui an, pe baza unei propuneri din partea
consiliului de administraţie, programul de lucru al Autorităţii pen
tru anul următor și îl transmite spre informare Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei.

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

(3)

Consiliul supraveghetorilor numește prșe edintele.
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Programul de lucru se adoptă fără a se aduce atingere procedurii
bugetare anuale și se publică.

(3) Consiliul supraveghetorilor își adoptă propriul regulament
de procedură și îl face public.

(5)
La propunerea consiliului de administraţie, consiliul
supraveghetorilor adoptă raportul anual privind activităţile Auto
rităţii, inclusiv privind îndeplinirea sarcinilor președintelui, pe
baza proiectului de raport menţionat la articolul 53 alineatul (7)
și îl transmite până la data de 15 iunie a fiecărui an Parlamentului
European, Consiliului, Comisiei, Curţii de Conturi și Comitetului
Economic și Social European. Raportul se publică.

(4) Regulamentul de procedură prevede în detaliu condiţiile de
vot, inclusiv, dacă este cazul, regulile referitoare la cvorum. Mem
brii fără drept de vot și observatorii, cu excepţia președintelui și a
directorului executiv, nu participă la nicio discuţie din cadrul con
siliului supraveghetorilor referitoare la instituţiile financiare indi
viduale, cu excepţia cazului în care se prevede altfel la articolul 75
alineatul (3) sau în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2).

(6)
Consiliul supraveghetorilor adoptă programul de lucru
multianual al Autorităţii și îl transmite spre informare Parlamen
tului European, Consiliului și Comisiei.

Consiliul de administraţie

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

Articolul 45

SECŢIUNEA 2

Componenţă
(7) Consiliul supraveghetorilor adoptă bugetul în conformitate
cu articolul 63.
(8) Consiliul supraveghetorilor își exercită funcţia de autoritate
disciplinară în raport cu președintele și directorul executiv și poate
să îi revoce pe aceștia în conformitate cu articolul 48 alineatul (5)
și, respectiv, cu articolul 51 alineatul (5).

Articolul 44
Luarea deciziilor
(1)
Deciziile consiliului supraveghetorilor se iau cu majorita
tea simplă a membrilor. Fiecare membru dispune de un vot.
În ceea ce privește actele specificate la articolele 10-16 și măsurile
și deciziile adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (5) paragra
ful al treilea și în temeiul capitolului VI și prin derogare de la
primul paragraf al prezentului alineat, consiliul supraveghetorilor
ia decizii cu o majoritate calificată a membrilor săi, astfel cum este
definită la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea
Europeană și la articolul 3 din Protocolul nr. 36 privind dispoziţi
ile tranzitorii.
În ceea ce privește deciziile menţionate la articolul 19 alineatul (3),
referitor la deciziile luate de autoritatea responsabilă cu supraveg
herea consolidată, decizia propusă de grup se consideră adoptată
dacă este aprobată cu o majoritate simplă, cu excepţia cazului în
care este respinsă de către un număr de membri ale căror voturi
constituie o minoritate de blocare, astfel cum este definită la arti
colul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și
la articolul 3 din Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii.
Pentru toate celelalte decizii menţionate la articolul 19 alinea
tul (3), decizia propusă de grup se adoptă cu majoritatea simplă a
membrilor consiliului supraveghetorilor. Fiecare membru dispune
de un vot.
(2) Întrunirile consiliului supraveghetorilor sunt convocate de
președinte din proprie iniţiativă sau la cererea unei treimi din
membrii săi și sunt prezidate de președinte.

(1) Consiliul de administraţie se compune din președinte și alţi
șase membri ai consiliului supraveghetorilor, aleși de către și din
tre membrii cu drept de vot ai consiliului supraveghetorilor.
În afară de președinte, fiecare membru al consiliului de adminis
traţie are un supleant, care îl poate înlocui dacă nu poate participa.
Mandatul membrilor aleși de consiliul supraveghetorilor este de
doi ani și jumătate. Acest mandat poate fi prelungit o singură
dată. Componenţa consiliului de administraţie este echilibrată și
proporţională și reflectă Uniunea în ansamblu. Mandatele se
suprapun și se aplică un sistem corespunzător de rotaţie.
(2) Deciziile consiliului de administraţie se adoptă cu majori
tatea membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot.
Directorul executiv și un reprezentant al Comisiei participă la
reuniunile consiliului de administraţie, fără a avea drept de vot.
Reprezentantul Comisiei are dreptul de a vota asupra aspectelor
menţionate la articolul 63.
Consiliul de administraţie își adoptă propriul regulament de pro
cedură și îl face public.
(3)
Reuniunile consiliului de administraţie sunt convocate de
președinte din proprie iniţiativă sau la cererea cel puţin a unei tre
imi din membrii săi și sunt prezidate de președinte.
Consiliul de administraţie se întrunește înaintea fiecărei reuniuni
a consiliului supraveghetorilor și ori de câte ori consiliul de
administraţie consideră necesar. Consiliul de administraţie se
întrunește cel puţin de cinci ori pe an.
(4) Membrii consiliului de administraţie pot, sub rezerva regu
lamentului de procedură, să fie asistaţi de consultanţi sau de
experţi. Membrii fără drept de vot, cu excepţia directorului exe
cutiv, nu participă la discuţiile din cadrul consiliului de adminis
traţie referitoare la instituţiile financiare individuale.
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Articolul 46
Independenţa
Membrii consiliului de administraţie acţionează independent și
obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul său, nu soli
cită și nu primesc instrucţiuni din partea instituţiilor sau organis
melor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau
din partea oricărui organism public sau privat.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu încearcă să influenţeze
membrii consiliului de administraţie în exercitarea sarcinilor
acestora.
Articolul 47
Atribuţii
(1) Consiliul de administraţie se asigură că Autoritatea își duce
la îndeplinire misiunea și își exercită atribuţiile care îi revin în con
formitate cu prezentul regulament.
Consiliul de administraţie propune un program de lucru
(2)
anual și multianual spre adoptare de consiliul supraveghetorilor.
Consiliul de administraţie își exercită competenţele buge
(3)
tare în conformitate cu articolele 63 și 64.
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Președintele este responsabil cu pregătirea lucrărilor consiliului
supraveghetorilor și prezidează întrunirile consiliului supraveghe
torilor și ale consiliului de administraţie.
(2)
Președintele este numit de consiliul supraveghetorilor, pe
criterii de merit, competenţe, cunoașterea instituţiilor financiare și
a pieţelor și experienţă în domeniul supravegherii și al reglemen
tării financiare, în urma unei proceduri de selecţie deschise.
Înainte de a-și prelua funcţiile și în termen de o lună de la selec
ţionarea de către consiliul supraveghetorilor, Parlamentul Euro
pean poate, după audierea candidatului selecţionat de consiliul
supraveghetorilor, să prezente obiecţii cu privire la desemnarea
persoanei selecţionate.
De asemenea, consiliul supraveghetorilor alege dintre membrii săi
un supleant care preia funcţiile președintelui în absenţa acestuia.
Acest supleant nu este ales dintre membrii consiliului de
administraţie.
(3) Mandatul președintelui este de cinci ani și poate fi prelun
git o singură dată.
(4)
În cursul perioadei de nouă luni care precedă încheierea
mandatului de cinci ani al președintelui, consiliul supravegheto
rilor evaluează:

(4)
Consiliul de administraţie adoptă planul privind politica de
personal al Autorităţii și, în temeiul articolului 68 alineatul (2),
măsurile de aplicare necesare ale Statutului funcţionarilor Comu
nităţilor Europene (denumit în continuare „Statutul
funcţionarilor”).

(a) rezultatele obţinute în primul mandat și modul în care aces
tea au fost obţinute;

(5)
Consiliul de administraţie adoptă dispoziţiile speciale pri
vind dreptul de acces la documentele Autorităţii, în conformitate
cu articolul 72.

Luând în considerare respectiva evaluare, consiliul supravegheto
rilor poate prelungi mandatul președintelui dacă acest lucru este
aprobat de Parlamentul European.

(6)
Consiliul de administraţie propune un raport anual referi
tor la activităţile Autorităţii, inclusiv la sarcinile președintelui, pe
baza proiectului de raport menţionat la articolul 53 alineatul (7)
și îl prezintă consiliului supraveghetorilor spre aprobare.

(5) Președintele poate fi revocat doar de Parlamentul European
pe baza unei decizii adoptate de consiliul supraveghetorilor.

(7) Consiliul de administraţie își adoptă propriul regulament de
procedură și îl face public.
(8)
Consiliul de administraţie numește și revocă membrii
comisiei de apel, în conformitate cu articolul 58 alineatele (3)
și (5).

(b) sarcinile și obligaţiile Autorităţii în anii următori.

Președintele nu poate împiedica consiliul supraveghetorilor să dis
cute chestiuni legate de persoana sa, în special necesitatea revo
cării sale, și nu poate fi implicat în deliberări referitoare la astfel
de chestiuni.

Articolul 49
Independenţa

SECŢIUNEA 3

Preşedintele
Articolul 48

Fără a aduce atingere rolului consiliului supraveghetorilor în ceea
ce privește atribuţiile prșe edintelui, acesta din urmă nu poate nici
solicita, nici accepta instrucţiuni din partea instituţiilor sau orga
nismelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru
sau din partea oricărui alt organism public sau privat.

Numire și atribuţii
(1)
Autoritatea este reprezentată de un președinte, care este un
expert independent cu normă întreagă.

Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu urmăresc să influenţeze
președintele în executarea atribuţiilor sale.
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În conformitate cu statutul funcţionarilor menţionat la artico
lul 68, președintele, după părăsirea funcţiei, este obligat să res
pecte în continuare obligaţia de a manifesta integritate și discreţie
în ceea ce privește acceptarea anumitor numiri sau beneficii.
Articolul 50
Raportare
(1)
Parlamentul European și Consiliul pot invita președintele
sau supleantul acestuia, respectând pe deplin independenţa aces
tora, să facă o declaraţie. Președintele face o declaraţie în faţa Par
lamentului European și răspunde la toate întrebările adresate de
membrii acestuia, ori de câte ori i se solicită acest lucru.
(2)
Președintele prezintă Parlamentului European, la cerere și
cu cel puţin 15 zile înainte de declaraţia menţionată la alinea
tul (1), un raport scris privind principalele activităţi ale Autorităţii.
(3)
În plus faţă de informaţiile menţionate la articolele 11-18
și la articolele 20 și 33, raportul include, de asemenea, orice infor
maţii relevante solicitate ad-hoc de Parlamentul European.
SECŢIUNEA 4

Directorul executiv

L 331/39

Articolul 52
Independenţa
Fără a aduce atingere rolului consiliului de administraţie, respec
tiv rolului consiliului supraveghetorilor în ceea ce privește atribu
ţiile directorului executiv, acesta din urmă nu trebuie nici să
solicite, nici să accepte instrucţiuni din partea instituţiilor sau
organismelor Uniunii, a unui guvern al unui stat membru, sau a
oricărui alt organism public sau privat.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu urmărește să influenţeze
directorul executiv în executarea atribuţiilor sale.
În conformitate cu statutul funcţionarilor menţionat la artico
lul 68, directorul executiv, după părăsirea funcţiei, este obligat să
respecte în continuare obligaţia de a manifesta integritate și dis
creţie în ceea ce privește acceptarea anumitor funcţii sau beneficii.

Articolul 53
Atribuţii
(1) Directorul executiv este responsabil cu gestionarea Autori
tăţii și pregătește lucrările consiliului de administraţie.

Articolul 51
Numire
(1) Autoritatea este gestionată de un director executiv, care este
un expert independent cu normă întreagă.
Directorul executiv este numit de consiliul supravegheto
(2)
rilor, după confirmarea de către Parlamentul European și în urma
unei proceduri de selecţie deschisă, pe criterii de merit, compe
tenţe, cunoașterea participanţilor la pieţele financiare și a pieţelor
și experienţă în domeniul supravegherii și al reglementării finan
ciare, precum și în materie de management.
(3) Mandatul directorului executiv este de cinci ani și poate fi
prelungit o singură dată.
(4)
În cursul perioadei de nouă luni care precedă încheierea
mandatului de cinci ani al directorului executiv, consiliul
supraveghetorilor evaluează în special:
(a) rezultatele obţinute în primul mandat și modul în care aces
tea au fost obţinute;
(b) sarcinile și obligaţiile Autorităţii în anii următori.
Luând în considerare evaluarea menţionată la primul paragraf,
consiliul supraveghetorilor poate prelungi o dată mandatul direc
torului executiv.
(5) Directorul executiv poate fi revocat doar în urma unei deci
zii a consiliului supraveghetorilor.

(2) Directorul executiv este responsabil de punerea în aplicare
a programului anual de lucru al Autorităţii sub îndrumarea con
siliului supraveghetorilor și sub controlul consiliului de
administraţie.
(3) Directorul executiv ia măsurile necesare, în special adopta
rea instrucţiunilor administrative interne și publicarea comunică
rilor, pentru a garanta funcţionarea Autorităţii în conformitate cu
prezentul regulament.
(4)
Directorul executiv pregătește programul de lucru multi
anual menţionat la articolul 47 alineatul (2).
(5) Până la 30 iunie, în fiecare an, directorul executiv pregăt
ește programul de lucru pentru anul următor menţionat la arti
colul 47 alineatul (2).
(6)
Directorul executiv elaborează un proiect preliminar de
buget al Autorităţii în temeiul articolului 63 și execută bugetul
Autorităţii în temeiul articolului 64.
(7)
În fiecare an, directorul executiv pregătește un proiect de
raport care conţine o secţiune privind activităţile de reglementare
și de supraveghere ale Autorităţii și o secţiune privind aspectele
financiare și administrative.
(8) În ceea ce privește personalul Autorităţii, directorul execu
tiv își exercită competenţele stabilite la articolul 68 și gestionează
chestiunile legate de personal.
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CAPITOLUL IV

ORGANISME COMUNE ALE AUTORITĂŢILOR EUROPENE DE
SUPRAVEGHERE
SECŢIUNEA 1

(4) Comitetul comun își adoptă propriul regulament de proce
dură și îl publică. Regulamentul poate prevedea mai mulţi parti
cipanţi la întrunirile Comitetului comun.
Comitetul comun se întrunește cel puţin o dată la două luni.

Comitetul comun al autorităţilor europene de supraveghere

Articolul 56
Poziţii comune și acte comune

Articolul 54
Înfiinţare
(1) Se înfiinţează Comitetul comun al autorităţilor europene de
supraveghere.
(2)
Comitetul comun funcţionează ca un forum în cadrul
căruia Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat și
garantează coerenţa transsectorială cu Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii
ocupaţionale) și cu Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe), în spe
cial în ceea ce privește:
— conglomeratele financiare;
— contabilitatea și auditul;
— analizele microprudenţiale ale evoluţiilor, riscurilor și vul
nerabilităţilor transsectoriale care pun în pericol stabilitatea
financiară;
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În cadrul atribuţiilor sale prevăzute la capitolul II și, în special, în
ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2002/87/CE,
Autoritatea ajunge, dacă este cazul, la poziţii comune cu Autori
tatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru
asigurări și pensii ocupaţionale) și Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare
și pieţe).
Actele care intră sub incidenţa articolelor 10-15 și a articolelor
17, 18 sau 19 din prezentul regulament, referitoare la aplicarea
Directivei 2002/87/CE sau a oricăror alte acte ale Uniunii men
ţionate la articolul 1 alineatul (2), care intră, de asemenea, în sfera
de competenţă a Autorităţii europene de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţionale) sau a
Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pen
tru valori mobiliare și pieţe) se adoptă în paralel de Autoritate, de
Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană
pentru asigurări și pensii ocupaţionale) și de Autoritatea euro
peană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori
mobiliare și pieţe), după caz.

— produsele de investiţii cu amănuntul;
Articolul 57

— măsurile de combatere a spălării banilor; și

Subcomitete

— schimburile de informaţii cu CERS și dezvoltarea relaţiilor
dintre CERS și AES.
(3)
Comitetul comun dispune de personal propriu furnizat de
AES, care va îndeplini funcţia de secretariat. Autoritatea alocă
resursele adecvate în vederea acoperirii cheltuielilor administra
tive, de infrastructură și operaţionale.
(4)
În cazul în care o instituţie financiară își desfșă oară activi
tatea în mai multe sectoare, Comitetul comun soluţionează deza
cordurile în conformitate cu articolul 56.
Articolul 55
Componenţă

În sensul articolului 56, se înfiinţează un subcomitet al
(1)
Comitetului comun privind conglomeratele financiare.
Respectivul subcomitet se compune din persoanele men
(2)
ţionate la articolul 55 alineatul (1) și un reprezentant la nivel înalt
provenind din actualul personal al autorităţii competente rele
vante din fiecare stat membru.
(3)
Subcomitetul alege un președinte dintre membrii săi, care
este, de asemenea, membru al Comitetului comun.
(4)

(1) Comitetul comun se compune din președinţii AES și, dacă
este cazul, președintele oricărui subcomitet înfiinţat în temeiul
articolului 57.

SECŢIUNEA 2

Comisia de apel

(2)
Directorul executiv, un reprezentant al Comisiei și CERS
pot participa în calitate de observatori la întrunirile Comitetului
comun, precum și ale oricăror subcomitete menţionate la
articolul 57.
(3)
Președintele Comitetului comun este numit pe baza unui
sistem de rotaţie anual dintre președinţii AES. Prșe edintele Comi
tetului comun este și vicepreședinte al CERS.

Comitetul comun poate institui alte subcomitete.

Articolul 58
Componenţă și funcţionare
(1)

Comisia de apel este un organism comun al AES.
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(2) Comisia de apel se compune din șase membri și șase suple
anţi, cu reputaţie și cunoștinţe în domeniu consacrate și cu expe
rienţă profesională, inclusiv în domeniul supravegherii, experienţă
obţinută la un nivel suficient de înalt în domeniul bancar, de asig
urări, al pensiilor ocupaţionale, al pieţelor de valori mobiliare sau
al altor servicii financiare, fiind excluși membrii actualului per
sonal al autorităţilor competente sau al altor instituţii naţionale
sau ale Uniunii care sunt implicaţi în activităţile Autorităţii. Comi
sia de apel dispune de o experienţă juridică suficientă pentru a
putea oferi consiliere juridică profesională cu privire la legalitatea
exercitării de către Autoritate a competenţelor sale.

(2) Membrii comisiei de apel nu iau parte la procedurile de
contestaţie introduse dacă au un interes personal în cauza respec
tivă, dacă au fost anterior implicaţi ca reprezentanţi ai uneia din
tre părţi sau dacă au participat la adoptarea deciziei care face
obiectul contestaţiei.

Comisia de apel își desemnează prșe edintele.

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

(3) Doi membri ai comisiei de apel și doi supleanţi sunt numiţi
de către consiliul de administraţie al Autorităţii fiind aleși de pe o
listă propusă de Comisie, întocmită în urma unei invitaţii publice
de manifestare a interesului publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, și după consultarea consiliului supraveghetorilor.

Ceilalţi membri sunt numiţi în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 1094/2010 și cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4) Mandatul membrilor comisiei de apel este de cinci ani.
Acest mandat poate fi prelungit o singură dată.

(5) Un membru al comisiei de apel care a fost numit de con
siliul de administraţie al Autorităţii nu poate fi revocat pe durata
mandatului decât în cazul în care s-a făcut vinovat de o abatere
gravă, iar consiliul de administraţie, după ce a consultat consiliul
supraveghetorilor, a adoptat o decizie în acest sens.

(6)
Deciziile comisiei de apel se adoptă cu voturile a cel puţin
patru din cei șase membri ai săi. În cazul în care decizia atacată
intră sub incidenţa prezentului regulament, această majoritate
decizională cuprinde cel puţin unul dintre cei doi membri ai
comisiei de apel numiţi de către Autoritate.

(7)
Comisia de apel este convocată de președinte atunci când
este necesar.

(3) În cazul în care, dintr-unul din motivele menţionate la ali
neatele (1) și (2) sau din orice alt motiv, un membru al comisiei
de apel consideră că un alt membru nu ar trebui să ia parte la pro
cedurile de contestaţie, membrul respectiv informează comisia de
apel cu privire la acest lucru.

O obiecţie nici nu poate fi fundamentată pe criterii de naţionali
tate a membrilor și nici nu este admisibilă dacă, deși coșn tientă de
existenţa unui motiv de obiecţie, partea la o procedură de con
testaţie îndeplinește cu toate acestea o acţiune procedurală, alta
decât cea de a ridica obiecţii privind componenţa comisiei de apel.
(5) Comisia de apel decide cu privire la acţiunile care trebuie
întreprinse în cazurile menţionate la alineatele (1) și (2) fără par
ticiparea membrului în cauză.
În scopul luării acestei decizii, membrul în cauză este înlocuit în
cadrul comisiei de apel de către supleantul său. Atunci când
supleantul se găsește într-o situaţie similară, președintele autori
tăţii care a desemnat membrul care trebuie înlocuit desemnează
un înlocuitor printre supleanţii disponibili.
(6)
Membrii comisiei de apel se angajează să acţioneze inde
pendent și în interesul public.
În acest scop, aceștia redactează o declaraţie de angajament și o
declaraţie de interese, indicând fie absenţa oricăror interese care
ar putea fi considerate drept susceptibile de a le afecta indepen
denţa, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi con
siderate susceptibile de a le afecta independenţa.
Toate aceste declaraţii sunt făcute publice, în fiecare an și în scris.

CAPITOLUL V

(8) AES acordă comisiei de apel sprijinul adecvat în ceea ce pri
vește funcţionarea și secretariatul prin intermediul Comitetului
comun.

CĂI DE ATAC

Articolul 60
Articolul 59
Independenţă și imparţialitate
(1) Membrii comisiei de apel sunt independenţi în luarea deci
ziilor. Ei nu sunt constrânși să respecte nicio instrucţiune. Acșe tia
nu îndeplinesc alte atribuţii în raport cu Autoritatea, consiliul de
administraţie sau consiliul supraveghetorilor.

Contestaţii
(1) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autorităţile com
petente, poate contesta o decizie a Autorităţii menţionată la arti
colele 17, 18 și 19 și orice altă decizie adoptată de Autoritate în
conformitate cu actele Uniunii menţionate la articolul 1 alinea
tul (2) care este adresată persoanei respective, precum și o decizie
care, deși adresată unei alte persoane, privșe te direct și personal
persoana în cauză.
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(2)
Contestaţia, împreună cu expunerea de motive, se înain
tează în scris la sediul Autorităţii, în termen de două luni de la
data notificării deciziei către persoana vizată sau, în absenţa unei
notificări, în termen de două luni de la data la care Autoritatea a
publicat decizia sa.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINANCIARE

Articolul 62
Bugetul Autorităţii

Comisia de apel ia o decizie cu privire contestaţie în termen de
două luni de la introducerea acesteia.
(3)
O contestaţie efectuată în temeiul alineatului (1) nu are
efect suspensiv.
Cu toate acestea, Comisia de apel poate, în cazul în care consi
deră că circumstanţele o cer, să suspende aplicarea deciziei
contestate.
(4) În cazul în care contestaţia este admisibilă, comisia de apel
examinează dacă aceasta este întemeiată. Comisia de apel invită
părţile implicate să prezinte observaţiile pe care le au cu privire la
notificările emise de ea însăși sau cu privire la comunicările altor
părţi la procedura de contestaţie, cu respectarea termenelor stabi
lite. Părţile la procedurile de contestaţie au dreptul să își prezinte
oral argumentele.
(5) Comisia de apel poate să confirme decizia luată de organ
ismul competent al Autorităţii sau poate retrimite cazul organis
mului competent din cadrul Autorităţii. Decizia comisiei de apel
este obligatorie pentru acest organism competent, care adoptă o
decizie modificată privind cazul în speţă.
(6) Comisia de apel își adoptă propriul regulament de proce
dură și îl face public.
Deciziile adoptate de comisia de apel sunt motivate și se
(7)
publică de către Autoritate.

Articolul 61
Acţiuni în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
(1) O acţiune poate fi înaintată Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, în conformitate cu articolul 263 din TFUE, pentru con
testarea unei decizii luate de către comisia de apel, sau, în cazul în
care nu există un drept de contestaţie în faţa comisiei de apel, a
unei decizii luate de Autoritate.
(2) Statele membre și instituţiile Uniunii, precum și orice per
soană fizică sau juridică, pot introduce o acţiune la Curtea de Jus
tiţie a Uniunii Europene împotriva deciziilor Autorităţii, în
conformitate cu articolul 263 din TFUE.
(3) În cazul în care Autoritatea are obligaţia de a acţiona, însă
nu adoptă o decizie, poate fi înaintată o acţiune în constatarea
omisiunii de a acţiona în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
în conformitate cu articolul 265 din TFUE.
(4) Autoritatea are obligaţia să ia măsurile necesare pentru a se
conforma cu hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
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Veniturile Autorităţii, care este un organism european în
(1)
conformitate cu articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regula
mentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor
Europene (1) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”),
constau în principal din orice combinaţie dintre următoarele:
(a) contribuţii obligatorii din partea autorităţilor publice naţio
nale competente în domeniul supravegherii instituţiilor
financiare, care sunt stabilite în conformitate cu o formulă
bazată pe ponderarea voturilor prevăzută la articolul 3 aline
atul (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii.
În sensul prezentului articol, articolul 3 alineatul (3) din Pro
tocolul (nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii continuă să se
aplice după termenul de 31 octombrie 2014 stabilit în acesta;
(b) o subvenţie din partea Uniunii prevăzută în bugetul general
al Uniunii Europene (Secţiunea Comisie);
(c) orice onorarii plătite Autorităţii în cazurile specificate de dis
poziţiile în domeniu ale dreptului Uniunii.
(2) Cheltuielile Autorităţii cuprind cel puţin cheltuielile cu per
sonalul, salariile, cheltuielile administrative, de infrastructură, de
formare profesională și operaţionale.
(3)

Se asigură un echilibru între venituri și cheltuieli.

(4) Toate veniturile și cheltuielile Autorităţii fac obiectul unor
estimări pentru fiecare exerciţiu financiar, care corespunde anului
calendaristic, estimări care sunt prezentate în bugetul Autorităţii.

Articolul 63
Elaborarea bugetului
(1) Până la data de 15 februarie a fiecărui an, directorul execu
tiv elaborează un proiect de declaraţie estimativă privind venitu
rile și cheltuielile pentru anul financiar următor și îl înaintează
consiliului de administraţie și consiliului supraveghetorilor,
împreună cu proiectul de schemă de personal. În fiecare an, con
siliul supraveghetorilor, pe baza proiectului de declaraţie elaborat
de directorul executiv și aprobat de consiliul de administraţie, ela
borează o declaraţie estimativă a veniturilor și a cheltuielilor
Autorităţii pentru exerciţiul financiar următor. Această declaraţie
estimativă, incluzând un proiect de schemă de personal, se trans
mite Comisiei de către consiliul supraveghetorilor până la data de
31 martie. Înaintea adoptării declaraţiei estimative, proiectul pre
gătit de directorul executiv se aprobă de consiliul de administraţie.
(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
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(2) Raportul estimativ se transmite de către Comisie Parlamen
tului European și Consiliului (denumiţi în continuare împreună
„autoritatea bugetară”), împreună cu proiectul de buget al Uniunii
Europene.
(3) Pe baza acestei declaraţii estimative, Comisia înscrie în pro
iectul de buget al Uniunii Europene previziunile pe care le consi
deră necesare, ţinând cont de schema de personal și de cuantumul
subvenţiei din bugetul general al Uniunii Europene în conformi
tate cu articolele 313 și 314 din TFUE.
(4) Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a Autori
tăţii. Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru subvenţia
destinată Autorităţii.
(5)
Consiliul supraveghetorilor adoptă bugetul Autorităţii.
Acesta devine definitiv odată cu adoptarea definitivă a bugetului
general al Uniunii Europene. Dacă este necesar, acesta se ajustează
în consecinţă.
(6) Consiliul de administraţie informează fără întârziere autori
tatea bugetară cu privire la intenţia sa de a executa orice proiect
care ar putea avea implicaţii financiare semnificative pentru finan
ţarea bugetului său, în special orice proiect imobiliar, cum ar fi
închirierea sau achiziţionarea de imobile. Consiliul informează
Comisia cu privire la acest lucru. În cazul în care una dintre auto
rităţile bugetare intenţionează să emită un aviz, aceasta infor
mează Autoritatea cu privire la intenţia sa în termen de două
săptămâni de la primirea informaţiilor privind respectivul proiect.
În absenţa unui răspuns, Autoritatea poate demara operaţiunea
planificată.
(7)
Pentru primul an de funcţionare a Autorităţii, care se
încheie la 31 decembrie 2011, finanţarea Autorităţii de către Uni
une face obiectul acordului autorităţii bugetare, astfel cum se pre
vede la punctul 47 din Acordul interinstituţional privind
disciplina bugetară și buna gestiune financiară.
Articolul 64
Execuţia și controlul bugetului
(1) Directorul executiv își exercită competenţele de ordonator
de credite și execută bugetul Autorităţii.
(2)
Până la data de 1 martie după încheierea fiecărui exerciţiu
financiar, contabilul Autorităţii transmite contabilului Comisiei și
Curţii de Conturi situaţia conturilor provizorii, precum și raportul
privind gestiunea bugetară și financiară pentru exerciţiul financiar
respectiv. De asemenea, contabilul Autorităţii trimite membrilor
consiliului supraveghetorilor, Parlamentului European și Consi
liului raportul privind gestiunea bugetară și financiară, până la
data de 31 martie a anului următor.
Contabilul Comisiei consolidează apoi situaţia conturilor provi
zorii ale instituţiilor și ale organismelor descentralizate în confor
mitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar.
(3)
După primirea observaţiilor formulate de Curtea de Con
turi cu privire la conturile provizorii ale Autorităţii, în conformi
tate cu articolul 129 din Regulamentul financiar, directorul
executiv elaborează, pe propria răspundere, situaţia conturilor
finale ale Autorităţii și o trimite spre avizare consiliului de
administraţie.
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(4) Consiliul de administraţie emite un aviz cu privire la situ
aţia conturilor finale ale Autorităţii.
(5)
Până la data de 1 iulie după încheierea exerciţiului finan
ciar, directorul executiv transmite membrilor consiliului
supraveghetorilor, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei
și Curţii de Conturi situaţia conturilor finale împreună cu avizul
consiliului de administraţie.
(6)

Situaţia contabilă definitivă este publicată.

(7) Directorul executiv comunică Curţii de Conturi un răspuns
la observaţiile formulate de aceasta până la data de 30 septembrie.
Acesta trimite, de asemenea, o copie a acestui răspuns consiliului
de administraţie și Comisiei.
(8) Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la
solicitarea acestuia din urmă și în conformitate cu articolul 146
alineatul (3) din regulamentul financiar, toate informaţiile nece
sare derulării eficiente a procedurii de descărcare de gestiune pen
tru exerciţiul financiar în cauză.
(9)
La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate
calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a
Autorităţii pentru execuţia bugetului pentru anul financiar N, care
cuprinde veniturile din bugetul general al Uniunii Europene și de
la autorităţile competente, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Articolul 65
Norme financiare
Normele financiare aplicabile Autorităţii se adoptă de către con
siliul de administraţie, după consultarea Comisiei. Aceste norme
nu se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002
al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul finan
ciar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţi
lor Europene (1), cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este
impus de necesităţi operaţionale specifice indispensabile funcţio
nării autorităţii și numai cu acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 66
Măsuri antifraudă
(1)
În scopul combaterii fraudei, corupţiei și a altor activităţi
ilegale, Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 se aplică Autorităţii fără
restricţii.
(2)
Autoritatea aderă la Acordul interinstituţional privind
investigaţiile interne efectuate de OLAF și adoptă fără întârziere
dispoziţii corespunzătoare pentru întregul personal al Autorităţii.
(1) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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(3) Deciziile de finanţare, acordurile și instrumentele de punere
în aplicare rezultate din acestea stipulează clar că OLAF și Curtea
de Conturi pot să desfășoare, dacă este necesar, verificări la faţa
locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani plătite de către
Autoritate, precum și în cazul personalului responsabil cu aloca
rea acestor sume de bani.

15.12.2010

și toate celelalte persoane care îndeplinesc sarcini pentru Autori
tate pe baze contractuale, sunt supuși obligaţiilor legate de secre
tul profesional în temeiul articolului 339 din TFUE și al
dispoziţiilor relevante din legislaţia Uniunii în domeniu, chiar și
după ce aceștia și-au încetat atribuţiile.
Acestora li se aplică articolul 16 din Statutul funcţionarilor.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 67
Privilegii și imunităţi
Protocolul (nr. 7) privind privilegiile și imunităţile Uniunii Euro
pene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE se
aplică Autorităţii și personalului acesteia.
Articolul 68
Personalul
(1) Statutul funcţionarilor, regimul aplicabil celorlalţi agenţi și
normele adoptate de comun acord de către instituţiile Uniunii în
scopul aplicării acestora se aplică personalului Autorităţii, inclu
siv directorului executiv și președintelui acesteia.
(2)
Consiliul de administraţie, de comun acord cu Comisia,
adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate
cu dispoziţiile prevăzute la articolul 110 din statutul
funcţionarilor.
(3) În ceea ce privește personalul său, Autoritatea exercită atri
buţiile conferite autorităţii de numire conform statutului funcţio
narilor, precum și autorităţii împuternicite să încheie contracte
conform regimului aplicabil celorlalţi agenţi.
(4) Consiliul de administraţie adoptă dispoziţii care să permită
detașarea experţilor naţionali din statele membre pe lângă
Autoritate.
Articolul 69
Răspunderea Autorităţii
(1) În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă des
păgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legisla
ţiei statelor membre, pentru orice daune produse de ea însăși sau
de membrii personalului său în exerciţiul funcţiunii. Curtea de Jus
tiţie a Uniunii Europene are competenţă pentru litigiile privind
despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.
(2)
Răspunderea financiară personală și răspunderea discipli
nară a personalului Autorităţii faţă de aceasta sunt guvernate de
dispoziţiile relevante aplicabile personalului Autorităţii.

În conformitate cu Statutul funcţionarilor, după încetarea rapor
tului de muncă, membrii personalului sunt supuși în continuare
obligaţiei de a manifesta integritate și discreţie în ceea ce privește
acceptarea anumitor funcţii sau beneficii.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu încearcă să influenţeze
membrii personalului Autorităţii în exercitarea atribuţiilor lor.
(2) Fără a aduce atingere cazurilor de aplicare a dreptului penal,
nicio informaţie confidenţială primită de persoanele menţionate
la alineatul (1) în exercitarea atribuţiilor lor nu poate fi divulgată
niciunei persoane sau autorităţi, cu excepţia prezentării sale într-o
formă sintetică sau agregată, astfel încât instituţiile financiare indi
viduale să nu poată fi identificate.
În plus, obligaţia prevăzută la alineatul (1) și la primul paragraf al
prezentului alineat nu împiedică Autoritatea și autorităţile naţio
nale de supraveghere să utilizeze informaţiile pentru asigurarea
respectării actelor menţionate la articolul 1 alineatul (2) și, în spe
cial, pentru procedurile legale necesare pentru adoptarea
deciziilor.
(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică Autoritatea să facă schimb
de informaţii cu autorităţile naţionale de supraveghere în confor
mitate cu prezentul regulament și cu alte acte legislative ale Uni
unii aplicabile instituţiilor financiare.
Aceste informaţii fac obiectul obligaţiilor privind secretul profe
sional menţionate la alineatele (1) și (2). Autoritatea stabilește în
regulamentul intern de procedură modalităţile practice de punere
în aplicare a normelor referitoare la confidenţialitate menţionate
la alineatele (1) și (2).
(4) Autoritatea aplică Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a
Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului
său de procedură (1).
Articolul 71
Protecţia datelor
Prezentul regulament nu aduce atingere obligaţiilor statelor mem
bre în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în temeiul
Directivei 95/46/CE sau obligaţiilor Autorităţii în ceea ce privește
prelucrarea datelor personale în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 45/2001, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.
Articolul 72

Articolul 70
Obligaţia respectării secretului profesional
(1)
Membrii consiliului supraveghetorilor și ai consiliului de
administraţie, directorul executiv și membrii personalului Auto
rităţii, inclusiv funcţionarii detașaţi temporar din statele membre

Accesul la documente
(1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor
deţinute de Autoritate.
(1) JO L 317, 3.12.2001, p. 1.
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(2)
Consiliul de administraţie adoptă până la 31 mai 2011
măsurile practice pentru aplicarea Regulamentului (CE)
nr. 1049/2001.
(3) Deciziile adoptate de către Autoritate în temeiul articolului
8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unor
plângeri către Ombudsman sau al unor proceduri pe lângă Cur
tea de Justiţie a Uniunii Europene, în urma contestaţiei înaintate
comisiei de apel, după caz, în conformitate cu condiţiile prevă
zute la articolele 228 și 263 din TFUE.
Articolul 73
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(3) În conformitate cu dispoziţiile relevante ale acordurilor
menţionate la alineatele (1) și (2), se stabilesc modalităţi preci
zând, în special, natura, sfera și aspectele procedurale ale partici
pării ţărilor menţionate la alineatul (1) la activităţile Autorităţii,
inclusiv dispoziţii referitoare la contribuţiile financiare și la per
sonal. Aceste modalităţi pot prevedea reprezentarea, în calitate de
observator, în cadrul consiliului supraveghetorilor, însă garan
tează faptul că aceste ţări nu participă la nicio discuţie legată de
instituţii financiare individuale, în afară de cazul în care există un
interes direct.

CAPITOLUL VIII

Regimul lingvistic

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

(1) Regulamentul nr. 1 al Consiliului privind determinarea lim
bilor utilizate de Comunitatea Economică Europeană (1) se aplică
Autorităţii.

Articolul 76

(2)
Consiliul de administraţie decide cu privire la regimul
lingvistic intern al Autorităţii.
(3) Serviciile de traducere necesare funcţionării Autorităţii sunt
efectuate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii
Europene.

Acţiuni pregătitoare
(1) După intrarea în vigoare a prezentului regulament și până
la înfiinţarea Autorităţii, CEIB colaborează îndeaproape cu Comi
sia pentru a pregăti înlocuirea CEIB de către Autoritate.
(2) După înfiinţarea Autorităţii, Comisiei îi revine răspunderea
pentru instituirea administrativă și funcţionarea administrativă
iniţială a Autorităţii până la numirea unui director executiv de
către Autoritate.

Articolul 74
Acordul privind sediul
Dispoziţiile necesare referitoare la amplasarea sediului Autorităţii
în statul membru în care aceasta este stabilită și facilităţile care tre
buie oferite de statul respectiv, precum și normele specifice apli
cabile în respectivul stat membru directorului executiv, membrilor
consiliului de administraţie, angajaţilor Autorităţii și membrilor
familiilor acestora se stabilesc într-un acord privind sediul înche
iat între Autoritate și statul membru respectiv, după obţinerea
aprobării consiliului de administraţie.
Statul membru respectiv asigură cele mai bune condiţii posibile
pentru buna funcţionare a Autorităţii, inclusiv condiţii de școlar
izare multilingvă și cu vocaţie europeană, precum și conexiuni de
transport adecvate.
Articolul 75
Participarea ţărilor terţe
(1) Participarea la lucrările Autorităţii este deschisă ţărilor terţe
care au încheiat acorduri cu Uniunea prin care au adoptat și aplică
dreptul Uniunii în domeniul de competenţă al Autorităţii menţio
nat la articolul 1 alineatul (2).
(2)
Autoritatea poate coopera cu ţările menţionate la alinea
tul (1) care aplică o legislaţie recunoscută ca fiind echivalentă în
domeniile de competenţă ale Autorităţii menţionate la articolul 1
alineatul (2), astfel cum este prevăzut în acordurile internaţionale
încheiate de Uniune în conformitate cu articolul 216 din TFUE.
(1) JO 17, 6.10.1958, p. 385.

În acest scop, până când directorul executiv își preia îndatoririle
în urma numirii sale de către consiliul supraveghetorilor în con
formitate cu articolul 51, Comisia poate numi un funcţionar cu
titlu interimar care să îndeplinească funcţiile directorului execu
tiv. Această perioadă se limitează la intervalul necesar pentru
numirea unui director executiv al Autorităţii.
Directorul executiv interimar poate autoriza toate plăţile acope
rite de alocările prevăzute în bugetul Autorităţii, după aprobarea
de către consiliul de administraţie, și poate încheia contracte,
inclusiv contracte de angajare, după adoptarea schemei de per
sonal a Autorităţii.
(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere competenţelor consi
liului supraveghetorilor și ale consiliului de administraţie.
(4)
Autoritatea este considerată succesorul legal al CEIB. Până
la data înfiinţării Autorităţii, toate activele și pasivele, precum și
toate operaţiunile în curs ale CEIB sunt transferate automat Auto
rităţii. CEIB întocmește o declaraţie care reflectă situaţia de închi
dere a activelor și pasivelor sale la data transferului respectiv.
Declaraţia respectivă este auditată și aprobată de CEIB și de către
Comisie.

Articolul 77
Dispoziţii tranzitorii privind personalul
(1)
Prin derogare de la articolul 68, toate contractele de anga
jare și acordurile de detașare încheiate de CEIB sau de secretaria
tul acestuia și care sunt în vigoare la 1 ianuarie 2011 sunt onorate
până la data la care expiră. Acestea nu pot fi prelungite.
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(2) Tuturor membrilor personalului pa bază de contracte men
ţionate la alineatul (1) li se dă posibilitatea de a încheia un con
tract de agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi cu diferitele grade stabilite în
schema de personal a Autorităţii.
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritatea
abilitată să încheie contracte realizează o selecţie internă limitată
la membrii personalului care au contracte cu CEIB sau cu secre
tariatul acestuia, pentru a determina competenţa, eficienţa și
integritatea celor care urmează a fi angajaţi. Procedura de selecţie
internă ţine seama pe deplin de aptitudinile și experienţa demon
strate de persoana respectivă în exercitarea funcţiei sale anterior
angajării.
(3) În funcţie de tipul și de nivelul atribuţiilor care trebuie exer
citate, candidaţilor aleși li se oferă contracte de agenţi temporari
pentru o durată care să corespundă cel puţin cu perioada rămasă
din contractul anterior.
(4) Legislaţia naţională în domeniul contractelor de muncă și
celelalte instrumente relevante continuă să se aplice membrilor
personalului cu contracte anterioare și care aleg să nu solicite un
contract de agent temporari sau cărora nu li se oferă astfel de con
tracte, în conformitate cu alineatul (2).
Articolul 78
Dispoziţii naţionale
Statele membre adoptă dispoziţiile corespunzătoare pentru a asi
gura aplicarea eficace a prezentului regulament.
Articolul 79
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(ii) imparţialitatea, obiectivitatea și autonomia Autorităţii;
(b) funcţionarea colegiilor de supraveghere;
(c) progresul înregistrat în direcţia convergenţei în domeniul
prevenirii, gestionării și al soluţionării crizelor, inclusiv
mecanisme de finanţare la nivelul Uniunii;
(d) rolul Autorităţii în ceea ce privește riscul sistemic;
(e) aplicarea clauzei de salvgardare prevăzute la articolul 38;
(f) aplicarea rolului de mediere cu efecte obligatorii prevăzut la
articolul 19.
(2)

Raportul menţionat la alineatul (1) evaluează, de asemenea:

(a) oportunitatea continuării supravegherii separate pentru
bănci, asigurări și pensii ocupaţionale, valori mobiliare și
pieţe financiare;
(b) oportunitatea desfășurării supravegherii prudenţiale și supra
vegherii activităţii comerciale separat sau de către aceeași
autoritate de supraveghere;
(c) oportunitatea simplificării și consolidării arhitecturii SESF, în
vederea îmbunătăţirii coerenţei dintre nivelurile macro și
micro, precum și între AES;

Modificări
Decizia nr. 716/2009/CE se modifică prin eliminarea CEIB de pe
lista beneficiarilor prevăzută în secţiunea B din anexa la respec
tiva decizie.

(d) coerenţa evoluţiei SESF cu evoluţia la nivel mondial;
(e) existenţa unui nivel suficient de diversitate și excelenţă în
cadrul SESF;

Articolul 80
Abrogare
Decizia 2009/78/CE a Comisiei de instituire a CEIB se abrogă de
la 1 ianuarie 2011.

(f) adecvarea răspunderii și nivelului de transparenţă cu privire
la cerinţele de publicare;
(g) adecvarea resurselor Autorităţii pentru a își îndeplini
atribuţiile;

Articolul 81
Reexaminare
(1)
Până la 2 ianuarie 2014 și, ulterior, din trei în trei ani,
Comisia publică un raport general privind experienţa dobândită
ca urmare a funcţionării Autorităţii și a procedurilor prevăzute în
prezentul regulament. Respectivul raport evaluează, printre altele:
(a) convergenţa practicilor de supraveghere realizată de autori
tăţile competente;
(i)

convergenţa independenţei funcţionale a autorităţilor
competente și a standardelor echivalente guvernării
corporative;

(h) caracterul corespunzător al menţinerii sediul Autorităţii sau
oportunitatea mutării AES într-un sediu unic în vederea
îmbunătăţirii coordonării dintre acestea.
(3) În ceea ce privește chestiunea supravegherii directe a insti
tuţiilor sau infrastructurilor cu activităţi paneuropene și ţinând
seama de evoluţiile pieţei, Comisia elaborează un raport anual pri
vind oportunitatea atribuirii unor atribuţii de supraveghere supli
mentare în acest domeniu Autorităţii.
(4)
Raportul și orice propunere eventuală care îl însoţește se
transmit Parlamentului European și Consiliului.
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Articolul 82
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Se aplică de la 1 ianuarie 2011, cu excepţia articolului 76 și a arti
colului 77 alineatele (1) și (2), care se aplică de la data intrării în
vigoare.

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

Autoritatea se înfiinţează la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 24 noiembrie 2010.
Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

J. BUZEK

O. CHASTEL

Președintele

Președintele
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REGULAMENTUL (UE) NR. 1094/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 24 noiembrie 2010
de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii
ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a
Comisiei
21 noiembrie 2002 privind normele de supraveghere pru
denţială în Uniunea Europeană (5), din 11 iulie 2007 pri
vind politica serviciilor financiare (2005-2010) - Cartea
Albă (6), din 23 septembrie 2008 conţinând recomandări
pentru Comisie privind fondurile speculative și fondurile
de capital privat (7) și din 9 octombrie 2008 conţinând
recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor
procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghe
re (8), precum și în poziţiile sale din 22 aprilie 2009 cu pri
vire la propunerea modificată de directivă a Parlamentului
European și a Consiliului privind iniţierea și exercitarea
activităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (9)
și din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regula
ment al Parlamentului European și al Consiliului privind
agenţiile de rating de credit (10)).

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1)

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (2),

(3)

În noiembrie 2008, Comisia a însărcinat un grup la nivel
înalt condus de Jacques de Larosière să facă recomandări
privind modul de consolidare a mecanismelor europene de
supraveghere în vederea unei protecţii sporite a cetăţenilor
și pentru a reda încrederea în sistemul financiar. În raportul
său final prezentat la 25 februarie 2009 (raportul de
Larosière), grupul la nivel înalt a recomandat consolidarea
cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor ris
cul apariţiei crizelor financiare și gravitatea acestora. Acesta
a recomandat reformarea structurii de supraveghere a sec
torului financiar în Uniune. Respectivul grup a conchis, de
asemenea, că ar trebui creat un sistem european al
supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei autori
tăţi europene de supraveghere, una pentru sectorul bancar,
una pentru sectorul valorilor mobiliare și una pentru sec
torul asigurărilor și pensiilor ocupaţionale, și a recoman
dat crearea unui comitet european pentru risc sistemic.
Raportul a reprezentat reformele pe care experţii le-au con
siderat necesare și pentru care trebuie începută imediat
activitatea.

(4)

În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimu
larea redresării economice europene”, Comisia a propus
prezentarea unui proiect legislativ de înfiinţare a unui Sis
tem european de supraveghere financiară și a unui Comi
tet european pentru risc sistemic. În comunicarea din
27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară euro
peană”, aceasta a oferit mai multe detalii despre organiza
rea posibilă a acestui nou cadru de supraveghere, care
reflecta principiul director al raportului de Larosière.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

(2)

Criza financiară din 2007 și 2008 a scos la lumină defici
enţe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în
cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu.
Modelele naţionale de supraveghere nu au reușit să ţină
pasul cu globalizarea financiară și cu realitatea pieţelor
financiare europene, bazate pe integrare și interconectare,
în cadrul cărora numeroase instituţii financiare desfășoară
activităţi transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan defici
enţe în domeniul cooperării, coordonării, al aplicării coer
ente a dreptului Uniunii și al încrederii între autorităţile
naţionale de supraveghere.

Înainte și în timpul crizei financiare, Parlamentul European
a solicitat îndreptarea către o supraveghere europeană mai
integrată pentru a se asigura condiţii reale de concurenţă
echitabilă pentru toţi actorii la nivelul Uniunii și pentru a
reflecta integrarea tot mai mare a pieţelor financiare din
Uniune (în rezoluţiile sale din 13 aprilie 2000 cu privire la
comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadru
lui pentru pieţele financiare: plan de acţiune (4), din

(1) JO C 13, 20.1.2010, p. 1.
(2) Avizul din 22 ianuarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) Poziţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 (nepublicată
încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 noiembrie 2010.
(4) JO C 40, 7.2.2001, p. 453.

(5 )
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394.
JO C 175 E, 10.7.2008, p. 392.
JO C 8 E, 14.1.2010, p. 26.
JO C 9 E, 15.1.2010, p. 48.
JO C 184 E, 8.7.2010, p. 214.
JO C 184 E, 8.7.2010, p. 292.
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În concluziile sale din 19 iunie 2009, Consiliul European a
confirmat că ar trebui instituit un Sistem european al
supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei autori
tăţi europene de supraveghere. Sistemul ar trebui să vizeze
îmbunătăţirea calităţii și consecvenţei supravegherii naţio
nale, consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere și
constituirea unui cadru de reglementare unic aplicabil tutu
ror instituţiilor financiare de pe piaţa internă. Consiliul a
subliniat faptul că autorităţile europene de supraveghere ar
trebui, de asemenea, să aibă competenţe de supraveghere
în ceea ce privește agenţiile de rating de credit și 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 situaţii de criză,
insistând asupra faptului că deciziile luate de autorităţile
europene de supraveghere nu ar trebui să afecteze respon
sabilităţile fiscale ale statelor membre.

(6)

Criza financiară și economică a creat riscuri reale și grave
la adresa stabilităţii sistemului financiar și a funcţionării
pieţei interne. Reinstaurarea și menţinerea unui sistem
financiar stabil și fiabil reprezintă o premisă esenţială pen
tru păstrarea încrederii și coerenţei în cadrul pieţei interne
și, prin aceasta, pentru păstrarea și îmbunătăţirea condiţi
ilor necesare pentru crearea unei pieţe interne funcţionale
și complet integrate în domeniul serviciilor financiare. Mai
mult, pieţele financiare mai dezvoltate și integrate oferă
mai multe oportunităţi de finanţare și diversificare a riscu
rilor și contribuie astfel la îmbunătăţirea capacităţii
economiilor de a absorbi șocurile.

(7)

Uniunea a atins limitele acţiunilor care pot fi întreprinse pe
baza statutului actual al comitetelor autorităţilor europene
de supraveghere. Uniunea nu poate rămâne într-o aseme
nea situaţie, în care nu există un mecanism care să garan
teze că autorităţile naţionale de supraveghere iau cele mai
bune decizii posibile în materie de supraveghere în cazul
instituţiilor financiare transfrontaliere; în care colaborarea
și schimburile de informaţii între autorităţile naţionale de
supraveghere sunt insuficiente: în care desfășurarea de acţi
uni comune de către autorităţile naţionale necesită mecan
isme complicate pentru a ţine seama de numeroasele
diferenţe sub aspectul cerinţelor în materie de reglemen
tare și supraveghere; în care soluţiile naţionale sunt de cele
mai multe ori singura opţiune fezabilă pentru a răspunde
la probleme la nivelul Uniunii și în care există interpretări
diferite ale aceluiași text juridic. Sistemul european de
supraveghere financiară (denumit în continuare „SESF”) ar
trebui să fie conceput în așa fel încât să corecteze aceste
deficienţe și să ofere un sistem conform cu obiectivul unei
pieţe financiare stabile și unice a Uniunii pentru servicii
financiare care să conecteze autorităţile naţionale de supra
veghere în cadrul unei reţele puternice la nivelul Uniunii.

(8)

SESF ar trebui să fie o reţea integrată de autorităţi de supra
veghere naţionale și la nivelul Uniunii, supravegherea de zi
cu zi fiind lăsată în seama instituţiilor la nivel naţional. Ar
trebui, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o
aplicare coerentă a normelor aplicabile instituţiilor finan
ciare și pieţelor pe întreg teritoriul Uniunii. Pe lângă Autori
tatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană
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pentru asigurări și pensii ocupaţionale) (denumită în con
tinuare „Autoritatea”), ar trebui instituite o Autoritate euro
peană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) și
o Autoritate europeană de supraveghere (Autoritatea euro
peană pentru valori mobiliare și pieţe), precum și un Comi
tet comun al autorităţilor europene de supraveghere
(denumit în continuare „Comitetul comun”). Comitetul
european pentru risc sistemic (denumit în continuare
CERS) ar trebui să facă parte din SESF în vederea îndepli
nirii sarcinilor menţionate în prezentul regulament și în
Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului Euro
pean şi al Consiliului (1).

(9)

Autorităţile europene de supraveghere (denumite în conti
nuare colectiv „AES”) ar trebui să înlocuiască Comitetul
european al inspectorilor bancari instituit prin Decizia
2009/78/CE a Comisiei (2), Comitetul european al inspec
torilor pentru asigurări și pensii ocupaţionale instituit prin
Decizia 2009/79/CE a Comisiei (3) și Comitetul autorităţi
lor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobili
are, instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei (4) și ar
trebui să preia toate sarcinile și competenţele respectivelor
comitete, inclusiv continuarea, după caz, a activităţii și a
proiectelor în curs. Sfera de activitate a fiecărei autorităţi
europene de supraveghere ar trebui să fie clar definită. AES
ar trebui să fie răspunzătoare în faţa Parlamentului Euro
pean și a Consiliului. Când această răspundere este legată
de chestiuni transsectoriale care au fost coordonate de către
Comitetul comun, AES ar trebui să fie răspunzătoare, prin
Comitetul comun, pentru această coordonare.

(10)

Autoritatea ar trebui să acţioneze pentru a îmbunătăţi
funcţionarea pieţei interne, în special prin garantarea unui
nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și
supraveghere care să ţină seama de interesele variate ale
tuturor statelor membre și de caracterul diferit al instituţi
ilor financiare. Autoritatea ar trebui să protejeze valori
publice precum stabilitatea sistemului financiar, transpa
renţa pieţelor și a produselor financiare și protecţia titula
rilor de poliţe, a membrilor regimurilor de pensii și a
beneficiarilor. De asemenea, Autoritatea ar trebui să pre
vină arbitrajul de reglementare, să garanteze condiţii de
concurenţă egale și să consolideze coordonarea interna
ţională în domeniul supravegherii, în beneficiul întregii
economii, inclusiv al instituţiilor financiare și al altor părţi
interesate, al consumatorilor și al angajaţilor. Atribuţiile
sale ar trebui să includă, de asemenea, promovarea conver
genţei în materie de supraveghere și consilierea instituţii
lor Uniunii în domeniul reglementării și supravegherii în
materie de asigurare, reasigurare și furnizare de pensii ocu
paţionale, precum și în ceea ce privește chestiuni conexe
legate de guvernanţa corporativă, auditul și raportarea
financiară. Autorităţii ar trebui să i se confere și anumite
responsabilităţi în ceea ce privește activităţile financiare
existente și cele noi.

(1)
(2)
(3)
(4)

A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.
JO L 25, 29.1.2009, p. 23.
JO L 25, 29.1.2009, p. 28.
JO L 25, 29.1.2009, p. 18.
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De asemenea, Autoritatea ar trebui să poată interzice sau
restricţiona temporar anumite activităţi financiare care
ameninţă buna funcţionare și integritatea pieţelor financi
are sau stabilitatea întregului sistem financiar din Uniune
sau a unei părţi a acestuia în cazurile specificate și în con
diţiile prevăzute în actele legislative menţionate în prezen
tul regulament. Dacă este necesar să se efectueze o
asemenea interdicţie temporară, în cazul unei situaţii de
urgenţă, Autoritatea ar trebui să acţioneze în acest mod în
conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul regula
ment. În cazul în care o interdicţie sau o restricţie tempo
rară a anumitor activităţi financiare are un impact
transsectorial, legislaţia sectorială ar trebui să prevadă ca
Autoritatea să se consulte și să își coordoneze acţiunea,
după caz, cu Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană) și cu Autoritatea euro
peană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru
valori mobiliare și pieţe), prin intermediul Comitetului
comun.

statele membre individuale. Legiuitorul poate considera
necesară instituirea unui organism comunitar responsabil
de a contribui la punerea în aplicare a unui proces de
armonizare în cazurile în care, pentru a facilita punerea în
practică și aplicarea uniformă a actelor bazate pe acea dis
poziţie, pare a fi oportună adoptarea de măsuri de sprijin
și de măsuri-cadru fără caracter obligatoriu” (1). Misiunea și
sarcinile Autorităţii - sprijinirea autorităţilor naţionale de
supraveghere competente în procesul de interpretare și
aplicare consecventă a normelor Uniunii și participarea la
stabilitatea financiară necesară pentru integrarea financiară
- sunt strâns legate de obiectivele acquis-ului Uniunii în
ceea ce privește piaţa internă a serviciilor financiare. Prin
urmare, Autoritatea ar trebui instituită în temeiul articolu
lui 114 din TFUE.

(17)
(12)

Autoritatea ar trebui să ţină cont în mod adecvat de impac
tul activităţilor sale asupra concurenţei și inovării pe piaţa
internă, asupra competitivităţii Uniunii la nivel mondial,
asupra incluziunii financiare și asupra noii strategii a Uni
unii pentru ocuparea forţei de muncă și creștere
economică.

(13)

Pentru a-și realiza obiectivele, Autoritatea ar trebui să aibă
personalitate juridică și să beneficieze de autonomie admi
nistrativă și financiară.

(14)

Pe baza activităţii organismelor internaţionale, riscul
sistemic ar trebui definit ca un risc de perturbare a siste
mului financiar care poate să genereze consecinţe negative
semnificative pentru piaţa internă și economia reală. Toate
tipurile de intermediari, pieţe și infrastructuri financiare
pot fi importante din punct de vedere sistemic într-o anu
mită măsură.

(15)

Riscul transfrontalier include toate riscurile cauzate de
dezechilibre economice sau disfuncţionalităţi financiare în
întreaga Uniune sau în anumite părţi ale acesteia, care pot
avea consecinţe negative semnificative asupra tranzacţiilor
dintre operatorii economici din două sau mai multe state
membre, asupra funcţionării pieţei interne sau asupra fin
anţelor publice ale Uniunii sau ale oricăruia dintre statele
membre ale acesteia.

(16)

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în hotărârea sa din
2 mai 2006 în cauza C-217/04 (Regatul Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord/Parlamentul European și Consiliul
Uniunii Europene) a susţinut că: „nimic din formularea
articolului 95 din Tratatul CE [actualul articol 114 din Tra
tatul privind funcţionarea Uniunii Europene] nu implică
faptul că destinatarii măsurilor adoptate de legiuitorul
comunitar în temeiul dispoziţiei respective pot fi doar
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(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Următoarele acte legislative stabilesc sarcinile autorităţilor
competente din statele membre, inclusiv cooperarea între
acestea și cooperarea cu Comisia: Directiva 2009/138/CE
a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiem
brie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea acti
vităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (2), cu
excepţia titlului IV, Directiva 2002/92/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind
intermedierea de asigurări (3), Directiva 2003/41/CE a Par
lamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 pri
vind activităţile și supravegherea instituţiilor pentru
furnizarea de pensii ocupaţionale (4), Directiva
2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a
instituţiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a
întreprinderilor de investiţii care aparţin unui conglomerat
financiar (5), Directiva 64/225/CEE a Consiliului din
25 februarie 1964 privind eliminarea restricţiilor privind
libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii în
domeniul reasigurărilor și al retrocesiunilor (6), Directiva
73/239/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de coordonare
a actelor cu putere de lege și a actelor administrative pri
vind iniţierea și exercitarea activităţii de asigurare direc
tă (7), Directiva 73/240/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973
de eliminare a restricţiilor la libertatea de stabilire în dome
niul activităţii de asigurare generală directă (8), Directiva
76/580/CEE a Consiliului din 29 iunie 1976 de modificare
a Directivei 73/239/CEE de coordonare a actelor cu putere
de lege și actelor administrative privind iniţierea și exerci
tarea activităţii de asigurare generală directă (9), Directiva
78/473/CEE a Consiliului din 30 mai 1978 de coordonare
a actelor cu putere de lege și actelor administrative în
domeniul coasigurării comunitare (10), Directiva
84/641/CEE a Consiliului din 10 decembrie 1984 de modi
ficare, cu privire în special la asistenţa turistică, a primei
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JO L 335, 17.12.2009, p. 1.
JO L 9, 15.1.2003, p. 3.
JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
JO L 35, 11.2.2003, p. 1.
JO 56, 4.4.1964, p. 878.
JO L 228, 16.8.1973, p. 3.
JO L 228, 16.8.1973, p. 20.
JO L 189, 13.7.1976, p. 13.
JO L 151, 7.6.1978, p. 25.
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Directive 73/239/CEE a Consiliului privind coordonarea
actelor cu putere de lege și actelor administrative privind
iniţierea și exercitarea activităţii de asigurare generală direc
tă (1), Directiva 87/344/CEE a Consiliului din 22 iunie
1987 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor
administrative privind asigurarea de protecţie juridică (2),
Directiva 88/357/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 de
coordonare a actelor cu putere de lege și actelor adminis
trative privind asigurarea generală directă, de stabilire a dis
poziţiilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a
libertăţii de a presta servicii (3), Directiva 92/49/CEE a Con
siliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere
de lege și actelor administrative privind asigurarea directă,
alta decât asigurarea de viaţă (a treia directivă privind „asig
urarea generală”) (4), Directiva 98/78/CE a Parlamentului
European și ale Consiliului din 27 octombrie 1998 privind
supravegherea suplimentară a întreprinderilor de asigurare
parte a unui grup de asigurare (5), Directiva 2001/17/CE a
Parlamentului European și ale Consiliului din 19 martie
2001 privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de
asigurare (6), Directiva 2002/83/CE a Parlamentului Euro
pean și ale Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asig
urarea de viaţă (7) și Directiva 2005/68/CE a Parlamentului
European și ale Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind
reasigurarea (8). Cu toate acestea, în ceea ce privșe te insti
tuţiile pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, acţiunile
Autorităţii nu ar trebui să aducă atingere legislaţiei naţio
nale sociale și în materie de muncă.

(18)

Legislaţia existentă a Uniunii care reglementează domeniul
acoperit de prezentul regulament includ, de asemenea,
părţile relevante din Directiva 2005/60/CE a Parlamentu
lui European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 pri
vind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul
spălării banilor și finanţării terorismului (9), și din Direc
tiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanţă
a serviciilor financiare de consum (10).

(19)

Este de dorit ca Autoritatea să contribuie la evaluarea nece
sităţii unei reţele europene a sistemelor naţionale de garan
tare a asigurărilor, care să fie finanţată în mod adecvat și
suficient armonizată.

(20)

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

financiare. Este necesar să se permită Autorităţii să furni
zeze astfel de expertiză, inclusiv cu privire la standardele
sau la părţile din standarde care nu se bazează pe proiecte
de standarde tehnice elaborate de Autoritate însăși.

(21)

Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru
elaborarea de standarde tehnice armonizate de reglemen
tare în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta,
de asemenea, printr-o reglementare unică, condiţii egale de
concurenţă și un nivel adecvat de protecţie a titularilor de
poliţe, a membrilor regimurilor de pensii și a altor benefi
ciari din întreaga Uniune. Este eficient și oportun ca Autori
tatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă
sarcina de a elabora, în domeniile definite de dreptul Uni
unii, proiecte de standarde tehnice de reglementare care nu
presupun opţiuni de politică publică.

(22)

Comisia ar trebui să aprobe respectivele proiecte de stan
darde tehnice de reglementare prin intermediul actelor del
egate în conformitate cu articolul 290 din TFUE, pentru ca
acestea să producă efecte juridice obligatorii. Acestea ar
trebui să facă obiectul unor modificări doar în situaţii
foarte limitate și extraordinare, deoarece Autoritatea este
actorul în legătură strânsă cu pieţele financiare și care
cunoaște cel mai bine funcţionarea zilnică a pieţelor finan
ciare. Proiectele de standarde tehnice de reglementare ar
face obiectul unor modificări dacă acestea ar fi incompati
bile cu dreptul Uniunii, nu ar respecta principiul propor
ţionalităţii sau ar contraveni principiilor fundamentale ale
pieţei interne a serviciilor financiare reflectate în acquis-ul
Uniunii în materie de legislaţie privind serviciile financiare.
Comisia nu ar trebui să modifice conţinutul proiectelor de
standarde tehnice de reglementare întocmite de Autoritate
fără a se coordona în prealabil cu Autoritatea. Pentru a asi
gura un proces rapid și fără dificultăţi de adoptare a res
pectivelor standarde, decizia Comisiei de a aproba proiecte
de standarde tehnice de reglementare ar trebui să fie luată
într-un termen-limită.

(23)

Având în vedere cunoștinţele tehnice ale Autorităţii în
domeniile în care ar trebui elaborate standarde tehnice de
reglementare, ar trebui să se ţină seama de intenţia decla
rată a Comisiei de a se baza, de regulă, pe proiectele de
standarde tehnice de reglementare care îi sunt prezentate
de către Autoritate, în vederea adoptării actelor delegate
corespunzătoare. Cu toate acestea, în cazul în care Autori
tatea nu transmite un proiect de standard tehnic de regle
mentare în termenele stabilite în actul legislativ relevant, ar
trebui să se asigure de obţinerea unui rezultat efectiv al
exercitării delegării de competenţe și de menţinerea efici
enţei procesului de luare a deciziilor. Prin urmare, în aceste
cazuri, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte
standarde tehnice de reglementare, în lipsa unui proiect din
partea Autorităţii.

(24)

Comisia ar trebui să fie împuternicită, de asemenea, să
adopte standarde tehnice de punere în aplicare prin inter
mediul actelor de punere în aplicare, în conformitate cu
articolul 291 din TFUE.

În conformitate cu Declaraţia nr. 39 cu privire la artico
lul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Euro
pene, anexată la Actul final al Conferinţei
interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona,
elaborarea de standarde tehnice de reglementare necesită o
formă de expertiză tehnică specifică domeniului serviciilor
JO L 339, 27.12.1984, p. 21.
JO L 185, 4.7.1987, p. 77.
JO L 172, 4.7.1988, p. 1.
JO L 228, 11.8.1992, p. 1.
JO L 330, 5.12.1998, p. 1.
JO L 110, 20.4.2001, p. 28.
JO L 345, 19.12.2002, p. 1.
JO L 323, 9.12.2005, p. 1.
JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
JO L 271, 9.10.2002, p. 16.
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(25)

În domeniile care nu fac obiectul unor standarde tehnice de
reglementare sau de punere în aplicare, Autoritatea ar tre
bui să aibă dreptul de a emite ghiduri și recomandări cu
privire la aplicarea dreptului Uniunii. Pentru a asigura
transparenţa și a încuraja respectarea de către autorităţile
naţionale de supraveghere a respectivelor ghiduri și reco
mandări, Autoritatea ar trebui să aibă posibilitatea de a
publica motivele nerespectării de către autorităţile de
supraveghere a respectivelor ghiduri și recomandări.

(26)

Garantarea aplicării corecte și integrale a dreptului Uniunii
este o premisă esenţială pentru integritatea, transparenţa,
eficienţa și buna funcţionare a pieţelor financiare, pentru
stabilitatea sistemului financiar și pentru existenţa unor
condiţii neutre de concurenţă pentru instituţiile financiare
din Uniune. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism
prin care Autoritatea să abordeze cazurile de neaplicare a
dreptului Uniunii sau de aplicare incorectă a acestuia, care
constituie o încălcare a dreptului Uniunii. Acest mecanism
ar trebui să se aplice în domeniile în care dreptul Uniunii
definește obligaţii clare și necondiţionate.

(27)

Pentru a permite un răspuns proporţional în cazurile de
aplicare incorectă sau insuficientă a dreptului Uniunii, ar
trebui să se aplice un mecanism în trei etape. În primul
rând, Autoritatea ar trebui să fie împuternicită să anchet
eze aplicarea care se pretinde a fi incorectă sau insuficientă
a obligaţiilor prevăzute de dreptul Uniunii de către autori
tăţile naţionale în practica de supraveghere a acestora,
anchetă care să se încheie cu o recomandare. În al doilea
rând, atunci când autoritatea naţională competentă nu dă
curs recomandării, Comisia ar trebui să fie împuternicită să
emită un aviz formal ţinând seama de recomandarea Auto
rităţii, prin care să solicite autorităţii competente să ia
măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu
dreptul Uniunii.

(28)

În al treilea rând, pentru a surmonta situaţiile excepţionale
de lipsă persistentă de acţiune din partea autorităţii com
petente în cauză, Autoritatea ar trebui împuternicită, în
ultimă instanţă, să adopte decizii adresate instituţiilor
financiare individuale. Această competenţă ar trebui să se
limiteze la circumstanţe excepţionale în care o autoritate
competentă nu respectă avizul formal care îi este adresat și
în care dreptul Uniunii este direct aplicabil instituţiilor
financiare în temeiul reglementărilor existente sau viitoare
la nivelul Uniunii.

(29)

(30)

Ameninţările grave la adresa bunei funcţionări și a integri
tăţii pieţelor financiare sau a stabilităţii sistemului financiar
din Uniune necesită o reacţie rapidă și concertată la nivelul
Uniunii. Prin urmare, Autoritatea ar trebui să poată impune
autorităţilor naţionale de supraveghere să ia măsuri speci
fice pentru a remedia o situaţie de urgenţă. Competenţa de
a stabili existenţa unei situaţii de urgenţă ar trebui să fie
conferită Consiliului, pe baza unei cereri din partea orică
reia dintre AES, din partea Comisiei sau a CERS.
Autoritatea ar trebui să poată impune autorităţilor naţio
nale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a reme
dia o situaţie de urgenţă. Acţiunile întreprinse de Autoritate
în această privinţă nu ar trebui să aducă atingere compe
tenţelor Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE

15.12.2010

de a iniţia proceduri de încălcare a dreptului Uniunii împo
triva statului membru al autorităţii de supraveghere în
cauză pentru faptul că nu a luat măsurile respective, și nu
ar trebui să aducă atingere dreptului Comisiei, în astfel de
circumstanţe, de a elabora măsuri cu caracter intermediar
în conformitate cu regulamentul de procedură al Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene. Mai mult, acţiunile respective
nu ar trebui să aducă atingere oricărei forme de răspundere
a statului membru în cauză care poate fi angajată în con
formitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Euro
pene în cazul în care autorităţile de supraveghere ale
statului membru nu iau măsurile impuse de Autoritate.
(31)

Pentru a garanta o supraveghere eficientă și eficace, precum
și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale auto
rităţilor competente din diferite state membre, Autoritatea
ar trebui să aibă competenţa de a soluţiona dezacordurile
în contexte transfrontaliere dintre aceste autorităţi compe
tente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea
ce privește colegiile de supraveghere. Ar trebui prevăzută
o fază de conciliere, în cursul căreia autorităţile compe
tente pot ajunge la un acord. Competenţa Autorităţii ar tre
bui să acopere dezacordurile cu privire la procedură sau la
conţinutul unei acţiuni sau a unei lipse de acţiune a unei
autorităţi competente a unui stat membru în cazurile spe
cificate în actele juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii
menţionate în prezentul regulament. Într-o astfel de situa
ţie, una dintre autorităţile de supraveghere implicate ar tre
bui să aibă dreptul de a sesiza Autoritatea cu privire la
chestiune, care ar trebui să acţioneze în conformitate cu
prezentul regulament. Autoritatea ar trebui să fie împuter
nicită să impună autorităţilor competente vizate să ia
măsuri specifice sau să se abţină de la a lua măsuri pentru
a soluţiona chestiunea și pentru a asigura respectarea drep
tului Uniunii, cu efecte obligatorii pentru autorităţile com
petente vizate. Dacă o autoritate competentă nu respectă
decizia de soluţionare care îi este adresată, Autoritatea ar
trebui să fie împuternicită să adopte decizii adresate direct
instituţiilor financiare în domeniile din dreptul Uniunii
direct aplicabile acestora. Competenţa de a adopta astfel de
decizii ar trebui să se aplice numai ca ultimă soluţie și
atunci numai pentru a asigura aplicarea corectă și con
secventă a dreptului Uniunii. În cazul în care legislaţia rele
vantă a Uniunii conferă competenţe discreţionare
autorităţilor competente ale statelor membre, deciziile
adoptate de Autoritate nu pot înlocui exercitarea compe
tenţelor discreţionare în cauză în conformitate cu legisla
ţia Uniunii.

(32)

Criza a dovedit că actualul sistem de cooperare între auto
rităţile naţionale ale căror competenţe sunt limitate la state
membre individuale este insuficient în ceea ce privește
instituţiile financiare care operează la nivel transfrontalier.

(33)

Grupurile de experţi instituite de către statele membre pen
tru examinarea cauzelor crizei și pentru a face propuneri
de îmbunătăţire a reglementării și supravegherii sectorului
financiar au confirmat că metodele actuale nu reprezintă o
bază solidă pentru viitoarea reglementare și pentru
supravegherea instituţiilor financiare transfrontaliere în
ansamblul Uniunii.

(34)

După cum se indică și în raportul de Larosière, „în esenţă,
avem două alternative: prima este reprezentată de soluţiile
protecţioniste de tip «fiecare pentru el» sau cea de a doua cooperarea europeană consolidată, pragmatică, profundă,
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investitori (2), se observă intenţia Comisiei de a acorda o
atenţie deosebită necesităţii de a asigura o mai bună armo
nizare în cadrul Uniunii. În sectorul asigurărilor, se observă
de asemenea intenţia Comisiei de a examina posibilitatea
introducerii unor norme ale Uniunii de protejare a titula
rilor poliţelor de asigurare în cazul falimentului unei socie
tăţi de asigurare. AES ar trebui să joace un rol important în
aceste domenii și ar trebui să li se confere competenţe
corespunzătoare în ceea ce privește reţeaua europeană de
scheme naţionale de garantarea asigurărilor.

în beneficiul tuturor, pentru păstrarea unei economii mon
diale deschise. Aceasta din urmă va genera câștiguri eco
nomice de netăgăduit”.

(35)

(36)

(37)

Colegiile de supraveghere joacă un rol important în
supravegherea eficientă, efectivă și consecventă a instituţi
ilor financiare care își desfșă oară activitatea în mai multe
state. Autoritatea ar trebui să contribuie la promovarea și
monitorizarea funcţionării eficiente, efective și consecvente
a colegiilor de supraveghere și, în această privinţă, să aibă
un rol principal în garantarea unei funcţionări consecvente
și coerente a colegiilor de supraveghere pentru instituţiile
financiare transfrontaliere din întreaga Uniune. Prin
urmare, Autoritatea ar trebui să aibă drepturi depline de
participare la colegiile de supraveghere pentru a raţionaliza
funcţionarea colegiilor și schimbul de informaţii din cadrul
acestora și pentru a favoriza convergenţa și consecvenţa
între colegii în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii.
După cum relevă raportul de Larosière, „denaturarea con
curenţei și arbitrajul de reglementare generat de practici de
supraveghere diferite trebuie evitate, deoarece au potenţi
alul de a submina stabilitatea financiară - printre altele prin
încurajarea orientării activităţii financiare către ţări cu
supraveghere laxă. Sistemul de supraveghere trebuie să fie
perceput ca fiind echitabil și echilibrat.”

Convergenţa în domeniul prevenirii, gestionării și soluţion
ării situaţiilor de criză, inclusiv al mecanismelor de finan
ţare, este necesară pentru a asigura abilitatea autorităţilor
publice de restructurare a instituţiilor financiare falimen
tare, minimizând totodată impactul falimentelor asupra
sistemului financiar, dependenţa de fondurile publice pen
tru salvarea întreprinderilor de asigurare sau reasigurare și
utilizarea resurselor din sectorul public, limitând pagubele
aduse economiei și coordonând aplicarea măsurilor naţio
nale de soluţionare a situaţiilor de criză. În acest sens,
Comisia Europeană ar trebui să aibă posibilitatea de a soli
cita Autorităţii să contribuie la evaluarea menţionată la
articolul 242 din Directiva 2009/138/CE, în special în ceea
ce privește cooperarea autorităţilor de supraveghere din
cadrul colegiilor autorităţilor de supraveghere și funcţion
alitatea acestora, practicile de supraveghere referitoare la
suplimentările de capital, evaluarea beneficiului rezultat
din consolidarea supravegherii de grup și gestionarea capi
talului în cadrul unui grup de întreprinderi de asigurare sau
reasigurare, inclusiv măsuri posibile de consolidare a ges
tionării transfrontaliere a grupurilor de asigurare, în spe
cial în ceea ce privește riscurile și activele; și să raporteze
cu privire la orice noi evoluţii și progrese înregistrate în
ceea ce privește un set de acţiuni de gestionare a crizelor
coordonate la nivel naţional, inclusiv cu privire la necesi
tatea unui sistem de mecanisme de finanţare coerente și
credibile, însoţite de instrumente de finanţare adecvate.

În cadrul actualei revizuiri a Directivei 94/19/CE a Parla
mentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 pri
vind sistemele de garantare a depozitelor (1) și a Directivei
97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru

(1) JO L 135, 31.5.1994, p. 5.
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(38)

Delegarea de sarcini și responsabilităţi poate fi un instru
ment util în funcţionarea reţelei autorităţilor de suprave
ghere pentru reducerea suprapunerii sarcinilor de
supraveghere, pentru favorizarea cooperării și pentru raţio
nalizarea, prin aceasta, a procesului de supraveghere, pre
cum și pentru reducerea sarcinilor impuse instituţiilor
financiare. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să
ofere un temei juridic clar pentru această delegare. Statele
membre ar trebui să fie în măsură să introducă condiţii
specifice pentru delegarea de responsabilităţi, de exemplu
în ceea ce privește informarea și notificarea cu privire la
mecanismele de delegare, respectând regula generală con
form căreia delegarea ar trebui să fie permisă. Delegarea
sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către Autoritate
sau de către o altă autoritate naţională de supraveghere
decât cea responsabilă, în timp ce responsabilitatea decizi
ilor în materie de supraveghere îi revine în continuare
autorităţii care deleagă sarcinile. Prin delegarea responsa
bilităţilor, Autoritatea sau o autoritate naţională de supra
veghere (delegatul) ar trebui să poată decide într-o
chestiune de supraveghere în nume propriu în locul auto
rităţii care deleagă sarcinile. Delegările ar trebui să respecte
principiul conform căruia se alocă o competenţă de supra
veghere unei autorităţi de supraveghere care este cel mai
bine plasată pentru a întreprinde o acţiune în privinţa ches
tiunii respective. Ar fi oportună o realocare a responsabi
lităţilor, de exemplu, din motive legate de economiile de
scară sau de gamă, de coerenţa la nivelul supravegherii
unui grup, precum și de utilizarea optimă a competenţelor
tehnice existente printre autorităţile naţionale de suprave
ghere. Deciziile luate de către delegat ar trebui să fie recu
noscute de autoritatea care delegă și de alte autorităţi
competente ca fiind hotărâtoare, dacă respectivele decizii
se situează în limitele mandatului delegării. Legislaţia rele
vantă a Uniunii ar putea oferi mai multe precizări cu pri
vire la principiile realocării responsabilităţilor printr-un
acord.
Autoritatea ar trebui să faciliteze și să monitorizeze acor
durile privind delegarea sarcinilor convenite între autorită
ţile naţionale de supraveghere prin toate modalităţile
adecvate. Autoritatea ar trebui să fie informată în prealabil
cu privire la acordurile privind delegările care urmează a fi
încheiate, pentru a putea emite un aviz unde este cazul.
Autoritatea ar trebui să centralizeze publicarea unor astfel
de acorduri pentru a garanta informarea rapidă, transpa
rentă și ușor accesibilă cu privire la acorduri a tuturor păr
ţilor implicate. Autoritatea ar trebui să identifice și să
difuzeze cele mai bune practici privind delegarea și acor
durile de delegare.

(2) JO L 84, 26.3.1997, p. 22.
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(39)

Autoritatea ar trebui să promoveze în mod activ conver
genţa în materie de supraveghere în ansamblul Uniunii cu
scopul de a institui o cultură comună de supraveghere.

(40)

Evaluările inter pares constituie un instrument rentabil și efi
cient în vederea favorizării consecvenţei în cadrul reţelei
supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea ar
trebui să elaboreze cadrul metodologic pentru aceste eva
luări și să le organizeze în mod regulat. Evaluările ar trebui
să se concentreze nu numai asupra convergenţei dintre
practicile în materie de supraveghere, ci și asupra capaci
tăţii supraveghetorilor de a ajunge la rezultate de înaltă
calitate în acest domeniu, precum și asupra independenţei
autorităţilor competente. Rezultatele evaluărilor inter pares
ar trebui date publicităţii cu acordul autorităţii competente
care face obiectul evaluării. Cele mai bune practici ar tre
bui, de asemenea, identificate și date publicităţii.

(41)

Autoritatea ar trebui să promoveze în mod activ elabora
rea unei reacţii coordonate la nivelul Uniunii în materie de
supraveghere, în special pentru a asigura buna funcţionare
și integritatea pieţelor financiare și stabilitatea sistemului
financiar din Uniune. Pe lângă dreptul său de a lua măsuri
în situaţii de urgenţă, Autorităţii ar trebui, prin urmare, să
i se încredinţeze o funcţie de coordonare generală în cadrul
SESF. Acţiunile Autorităţii ar trebui să se axeze în mod
deosebit pe buna circulaţie a tuturor informaţiilor perti
nente între autorităţile competente.

(42)

Pentru a proteja stabilitatea financiară este necesară iden
tificarea din timp a tendinţelor, a riscurilor potenţiale și a
punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudenţial,
într-un context transfrontalier și transsectorial. Autoritatea
ar trebui să monitorizeze și să evalueze aceste evoluţii în
domeniul său de competenţă și, dacă este necesar, să infor
meze Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte
autorităţi europene de supraveghere și CERS în mod regu
lat sau, dacă este necesar, în mod ad hoc. Autoritatea ar tre
bui de asemenea să iniţieze și să coordoneze, în cooperare
cu CERS, exerciţiile de simulare a crizelor la nivelul Uni
unii pentru a evalua rezistenţa instituţiilor financiare în
cazul evoluţiilor negative ale pieţei, și ar trebui să garan
teze aplicarea unei metodologii a acestor exerciţii cât mai
consecvente la nivel naţional. Pentru a își exercita funcţiile
în mod corespunzător, Autoritatea ar trebui să efectueze
analize economice ale pieţelor și ale impactului evoluţiilor
potenţiale ale acestora.

(43)

Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și
importanţa tot mai mare a standardelor internaţionale,
Autoritatea ar trebui să încurajeze dialogul și cooperarea
cu autorităţile de supraveghere din afara Uniunii. De ase
menea, ar trebui să fie împuternicită să dezvolte contacte
și să încheie acorduri administrative cu autorităţile de
supraveghere și administraţiile din ţări terţe și cu organi
zaţii internaţionale, cu respectarea deplină a rolurilor exis
tente și competenţelor respective ale statelor membre și ale
instituţiilor Uniunii. Participarea la activităţile Autorităţii ar
trebui să fie deschisă ţărilor care au încheiat acorduri cu
Uniunea conform cărora au adoptat și aplică dreptul Uni
unii, iar autoritatea ar trebui să poată coopera cu ţările terţe
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care aplică o legislaţie care a fost recunoscută ca fiind echi
valentă cu cea a Uniunii.

(44)

Autoritatea ar trebui să servească drept un organism inde
pendent consultativ, în domeniul său de competenţă, pen
tru Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Fără a
aduce atingere competenţelor autorităţilor competente în
cauză, Autoritatea ar trebui să poată emite un aviz cu pri
vire la evaluarea prudenţială a fuziunilor și achiziţiilor în
temeiul Directivei 92/49/CEE și al Directivelor 2002/83/CE
și 2005/68/CE, astfel cum au fost modificate prin Direc
tiva 2007/44/CE (1), în cazurile în care directiva respectivă
impune consultarea dintre autorităţile competente din
două sau mai multe state membre.

(45)

Pentru a-și îndeplini în mod eficace sarcinile, Autoritatea ar
trebui să aibă dreptul să solicite toate informaţiile necesare.
Pentru a se evita suprapunerea obligaţiilor de raportare ale
instituţiilor financiare, aceste informaţii ar trebui în mod
normal să fie transmise de autorităţile naţionale de supra
veghere care sunt cele mai apropiate de pieţele și instituţi
ile financiare, precum și să ţină seama de statisticile deja
existente. Cu toate acestea, în ultimă instanţă, Autoritatea
ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa în mod direct o
solicitare de informaţii bine întemeiată și motivată unei
instituţii financiare atunci când o autoritate naţională com
petentă nu furnizează sau nu poate furniza respectivele
informaţii în timp util. Autorităţile statelor membre ar tre
bui să fie obligate să sprijine Autoritatea în asigurarea res
pectării acestor cereri directe. În acest context este esenţial
să se lucreze pe baza unor formate de raportare comune.
Măsurile de colectare a informaţiilor nu ar trebui să aducă
atingere cadrului juridic al Sistemului Statistic European și
al Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul
statistic. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să nu
aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Par
lamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009
privind statisticile europene (2) și Regulamentului (CE)
nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind
colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală
Europeană (3).

(46)

Colaborarea strânsă între Autoritate și CERS este esenţială
pentru o funcţionare pe deplin eficace a CERS și pentru a
garanta că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă
curs. Autoritatea și CERS ar trebui să facă schimb reciproc
de orice informaţii pertinente. Datele aferente întreprinde
rilor individuale ar trebui furnizate numai în urma unei
cereri motivate. La primirea de avertismente sau recoman
dări adresate de CERS Autorităţii sau unei autorităţi naţio
nale de supraveghere, Autoritatea ar trebui să asigure că
acestora li se dă curs în mod adecvat.

(1) Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului
și a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
și 2006/48/CE în ceea ce prives,te normele de procedură s,i criteriile de
evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor și majorărilor de
participaţii în sectorul financiar (JO L 247, 21.9.2007, p. 1).
(2) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.
(3) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
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Autoritatea ar trebui să consulte părţile interesate cu pri
vire la standarde tehnice de reglementare sau de punere în
aplicare, ghiduri și recomandări și să le ofere acestora o
posibilitate rezonabilă de a formula observaţii cu privire la
măsurile propuse. Înainte de adoptarea proiectelor de stan
darde tehnice de reglementare sau de punere în aplicare, de
ghiduri și recomandări, Autoritatea ar trebui să realizeze
un studiu de impact. Din motive de eficienţă, ar trebui uti
lizat în acest scop un Grup al părţilor interesate din dome
niul asigurărilor și reasigurărilor și un Grup al părţilor
interesate din domeniul pensiilor ocupaţionale, care să
reprezinte ambele categorii în proporţii egale și, deopot
rivă, instituţiile financiare relevante care funcţionează în
Uniune, reprezentând diversele modele și dimensiuni ale
instituţiilor și întreprinderilor financiare, întreprinderile
mici și mijlocii (IMM-uri), sindicatele, mediul academic,
consumatorii, alţi utilizatori cu amănuntul ai instituţiilor
financiare și reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale rele
vante. Aceste grupuri ale părţilor interesate ar trebui să
funcţioneze ca o interfaţă cu alte grupuri de utilizatori din
domeniul serviciilor financiare instituite de către Comisie
sau prin legislaţia Uniunii.

(48)

Membrii Grupurilor părţilor interesate care reprezintă
organizaţii non-profit sau mediul academic ar trebui să pri
mească compensaţii adecvate care să le permită persoane
lor care nu sunt nici bine finanţate, nici reprezentanţi ai
industriei, să participe integral la dezbaterea privind regu
lamentul financiar.

(49)

Grupul părţilor interesate ar trebui să fie consultat de Auto
ritate și ar trebui să poată să îi furnizeze Autorităţii avize și
consultanţă cu privire la chestiuni legate de aplicarea opţio
nală la instituţiile care intră sub incidenţa Directivei
2002/83/CE sau a Directivei 2003/41/CE.

(50)

Statele membre au o responsabilitate centrală în asigurarea
gestionării coordonate a crizelor, precum și în procesul de
menţinere a stabilităţii financiare în situaţii de criză, în spe
cial în ceea ce privește stabilizarea și redresarea instituţiilor
financiare vulnerabile. Deciziile luate de Autoritate în situa
ţii de urgenţă sau de dezacorduri care afectează stabilitatea
unei instituţii financiare nu ar trebui să afecteze responsa
bilităţile fiscale ale statelor membre. Ar trebui înfiinţat un
mecanism prin care statele membre pot să invoce această
clauză de salvgardare și să înainteze în ultimă instanţă
cazul Consiliului în vederea obţinerii unei decizii. Cu toate
acestea, nu ar trebui să se abuzeze de acest mecanism de
salvgardare, în special în ceea ce privește o decizie luată de
autoritate care nu are un impact fiscal semnificativ sau
concret, precum reducerea venitului legată de interzicerea
temporară, din motive de protecţie a consumatorului, a
unor activităţi sau produse specifice. La luarea unei decizii
în temeiul mecanismului de salvgardare, Consiliul ar tre
bui să voteze pe baza principiului conform căruia fiecărui
membru îi corespunde un vot. Este oportun să i se confere
Consiliului un rol în acest caz, date fiind responsabilităţile
specifice ale statelor membre în acest sens. Dată fiind sen
sibilitatea subiectului, ar trebui asigurate măsuri stricte de
confidenţialitate.
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(51)

În procedurile sale de luare a deciziilor, Autoritatea ar tre
bui să respecte normele și principiile generale ale Uniunii
cu privire la procesul echitabil și transparenţă. Dreptul des
tinatarilor deciziilor Autorităţii de a își prezenta punctul de
vedere ar trebui să fie pe deplin respectat. Actele Autorită
ţii ar trebui să facă parte integrantă din dreptul Uniunii.

(52)

Un consiliu al supraveghetorilor compus din directorii
autorităţilor competente relevante din fiecare stat membru
și condus de președintele Autorităţii ar trebui să fie princi
palul organ decizional al Autorităţii. Reprezentanţi ai
Comisiei, ai CERS, ai Autorităţii europene de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană) și ai Autorităţii europene
de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori
mobiliare și pieţe) ar trebui să participe în calitate de obser
vatori. Membrii consiliului supraveghetorilor ar trebui să
acţioneze independent și doar în interesul Uniunii.

(53)

Ca regulă generală, consiliul supraveghetorilor ar trebui să
ia decizii cu majoritate simplă în conformitate cu prin
cipiul potrivit căruia fiecare membru beneficiază de un vot.
Cu toate acestea, în cazul actelor cu caracter general, inclu
siv al celor legate de standarde tehnice de reglementare și
de punere în aplicare, ghiduri și recomandări pentru ches
tiuni bugetare, precum și în cazul solicitărilor din partea
unui stat membru de reexaminare a unei decizii a Autori
tăţii de a interzice sau restricţiona temporar anumite activi
tăţi financiare, este oportun să se aplice regulile privind
votul cu majoritate calificată prevăzute în articolul 16 ali
neatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și în
Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la
Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene. Cazurile referitoare la
soluţionarea dezacordurilor dintre autorităţile naţionale de
supraveghere ar trebui examinate de un grup restrâns,
obiectiv, compus din membri care nu sunt reprezentanţi ai
autorităţilor competente ce sunt parte la dezacord și nici
nu au vreun interes în conflict și nici legături directe cu
autorităţile competente în cauză. Componenţa grupului ar
trebui să fie echilibrată în mod corespunzător. Orice deci
zie a grupului ar trebui aprobată de consiliul supraveghe
torilor cu majoritatea simplă a membrilor, în conformitate
cu principiul potrivit căruia fiecare membru dispune de un
vot. Cu toate acestea, în ceea ce privește 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 este definită la articolul 16 alinea
tul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la artico
lul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii.

(54)

Un consiliu de administraţie compus din președintele
Autorităţii, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de
supraveghere și ai Comisiei ar trebui să se asigure că
Autoritatea își îndeplinșe te misiunea și sarcinile care îi
revin. Consiliului de administraţie ar trebui să i se confere
puterea necesară, printre altele, de a propune programul de
lucru anual și multianual, de a exercita anumite compe
tenţe bugetare, de a adopta planul Autorităţii privind
politica în materie de personal, de a adopta unele dispozi
ţii speciale cu privire la dreptul de a avea acces la docu
mente și de a propune raportul anual.
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Autoritatea ar trebui să fie reprezentată de un președinte cu
normă întreagă, numit de consiliul supraveghetorilor pe
baza meritelor, aptitudinilor, cunoștinţelor cu privire la
instituţiile și pieţele financiare, precum și pe baza experien
ţei relevante în privinţa supravegherii și reglementării
financiare, în urma unei proceduri deschise de selecţie
organizate și gestionate de consiliul supraveghetorilor, asis
tat de Comisie. Pentru desemnarea primului președinte al
Autorităţii, Comisia ar trebui, printre altele, să elaboreze o
listă restrânsă de candidaţi pe baza meritelor, aptitudinilor,
cunoștinţelor cu privire la instituţiile și pieţele financiare,
precum și pe baza experienţei relevante în privinţa supra
vegherii și reglementării financiare. Pentru desemnările
ulterioare, oportunitatea de a dispune de o listă restrânsă
elaborată de Comisie ar trebui să fie reexaminată într-un
raport care urmează să fie realizat în temeiul prezentului
regulament. Înainte ca persoana selecţionată să își preia
funcţiile, și în termen de maxim o lună de la selecţionarea
sa de către consiliul supraveghetorilor, Parlamentul Euro
pean ar trebui să aibă dreptul, după audierea persoanei
selecţionate, să obiecteze cu privire la desemnarea persoa
nei respective.

(56)

Gestionarea Autorităţii ar trebui încredinţată unui director
executiv, care ar trebui să aibă dreptul de a participa la
întrunirile consiliului supraveghetorilor și ale consiliului de
administraţie fără drept de vot.

(57)

Pentru a garanta consecvenţa transsectorială în ceea ce pri
vește activităţile AES, acestea ar trebui să se coordoneze
strâns prin intermediul Comitetului comun și să ajungă la
poziţii comune atunci când este necesar. Comitetul comun
ar trebui să coordoneze funcţiile AES cu privire la con
glomeratele financiare și alte chestiuni transsectoriale.
Atunci când este necesar, actele care sunt acoperite și de
domeniul de competenţă al Autorităţii europene de supra
veghere (Autoritatea bancară europeană) sau al Autorităţii
europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru
valori mobiliare și pieţe) ar trebui adoptate în paralel de
autoritatea europeană de supraveghere în cauză. Comite
tul comun ar trebui prezidat prin rotaţie pe durata unui
mandat de 12 luni de președinţii AES. Prșe edintele Comi
tetului comun ar trebui să fie și vicepreședinte al CERS.
Comitetul comun ar trebui să aibă personal propriu, fur
nizat de cele trei AES, pentru a permite schimburile de
informaţii pe cale informală și dezvoltarea unei culturi
comune de supraveghere în cadrul AES.

(58)

(59)

Este necesar să se garanteze că părţile afectate de deciziile
adoptate de Autoritate pot recurge la căi de atac adecvate.
Pentru a proteja în mod eficace drepturile părţilor și din
motive de economie procedurală, pentru domeniile în care
Autoritatea are dreptul de a lua decizii, părţile ar trebui să
aibă dreptul de a contesta aceste decizii în faţa unei comisii
de apel. Din motive de eficienţă și consecvenţă, comisia de
apel ar trebui să fie un organism comun AES, independent
de structurile administrative și de reglementare ale aces
tora. Deciziile comisiei de apel ar trebui să facă obiectul
unui recurs în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și indepen
dentă, ar trebui să i se acorde un buget autonom cu veni
turi provenind în special din contribuţii obligatorii din
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partea autorităţilor naţionale de supraveghere și din buge
tul general al Uniunii Europene. Finanţarea Autorităţii de
către Uniune face obiectul unui acord încheiat de autori
tatea bugetară în conformitate cu punctul 47 din Acordul
interinstituţional dintre Parlamentul European, Consiliu și
Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și
buna gestiune financiară (1). Ar trebui să se aplice proce
dura bugetară a Uniunii. Auditarea conturilor ar trebui
efectuată de Curtea de Conturi. Bugetul global face obiectul
procedurii de descărcare de gestiune.
(60)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţi
ile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) (2) ar trebui să se aplice Autorităţii. Autoritatea ar
trebui să adere, de asemenea, la Acordul interinstituţional
din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul
Uniunii Europene și Comisia Comunităţilor Europene pri
vind investigaţiile interne efectuate de Oficiul European de
Luptă Antifraudă (OLAF) (3).

(61)

Pentru a garanta condiţii deschise și transparente de anga
jare și tratamentul echitabil al personalului Autorităţii,
acestuia ar trebui să i se aplice Statutul funcţionarilor și
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor
Europene (4).

(62)

Este esenţială protejarea secretelor de afaceri și a altor
informaţii confidenţiale. Confidenţialitatea informaţiilor
puse la dispoziţia Autorităţii și care sunt schimbate în reţea
ar trebui să facă obiectul unor norme de confidenţialitate
riguroase și eficace.

(63)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consi
liului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoane
lor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulaţie a acestor date (5) și Regulamen
tul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Con
siliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu carac
ter personal de către instituţiile și organele comunitare și
privind libera circulaţie a acestor date (6), se aplică pe
deplin prelucrării datelor cu caracter personal în sensul
prezentului regulament.

(64)

Pentru a asigura funcţionarea transparentă a Autorităţii,
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul pub
lic la documentele Parlamentului European, ale Consiliului
și ale Comisiei (7) ar trebui să se aplice Autorităţii.

(65)

Ţările terţe ar trebui să poată participa la activităţile Auto
rităţii în conformitate cu acorduri corespunzătoare care
urmează să fie încheiate de către Uniune.

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
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(68)

(69)
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Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume
îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne prin garantarea
unui nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și
supraveghere prudenţială, protejarea titularilor de poliţe, a
membrilor regimurilor de pensii și a altor beneficiari, pro
tejarea integrităţii, eficienţei și bunei funcţionări a pieţelor
financiare, menţinerea stabilităţii sistemului financiar și
consolidarea coordonării internaţionale în materie de
supraveghere, nu se pot realiza în mod satisfăcător de către
statele membre și, în consecinţă, având în vedere amploa
rea și efectele acţiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu
principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut la artico
lul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În confor
mitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este
enunţat la articolul respectiv, prezentul regulament nu
depășșe te ceea ce este necesar pentru atingerea acestor
obiective.

Autoritatea ar trebui să preia toate sarcinile și competen
ţele actuale ale Comitetului european al inspectorilor de
asigurări și pensii ocupaţionale și, prin urmare, Decizia
2009/79/CE a Comisiei ar trebui să fie abrogată de la data
instituirii Autorităţii, iar Decizia nr. 716/2009/CE a Parla
mentului European și a Consiliului din 16 septembrie
2009 de instituire a unui program comunitar de sprijinire
a activităţilor specifice în domeniul serviciilor financiare, al
raportării financiare și al auditului (1) ar trebui modificată
în consecinţă. Date fiind structurile și operaţiunile deja
existente ale Comitetului european al inspectorilor pentru
asigurări și pensii ocupaţionale, este important să se asi
gure o foarte strânsă cooperare între acest comitet și Comi
sie atunci când se stabilesc mecanismele tranzitorii
corespunzătoare, pentru a se garanta că perioada în care
Comisia este responsabilă de organizarea administrativă și
de funcţionarea administrativă iniţială a Autorităţii este cât
mai limitată.

Este necesar să se stabilească un termen-limită pentru apli
carea prezentului regulament pentru a garanta că Autori
tatea este pregătită corespunzător pentru a-și începe
activitatea și pentru a garanta o tranziţie fără dificultăţi din
spre Comitetul european al inspectorilor pentru asigurări
și pensii ocupaţionale. Autoritatea ar trebui să fie finanţată
în mod adecvat. Cel puţin iniţial, Autoritatea ar trebui să fie
finanţată în proporţie de 40 % din fondurile Uniunii și de
60 % din contribuţiile statelor membre, efectuate în con
formitate cu ponderarea voturilor prevăzută la articolul 3
alineatul (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile
tranzitorii.

Pentru a permite instituirea Autorităţii la 1 ianuarie 2011,
prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua
următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene,

L 331/57
CAPITOLUL I

INSTITUIREA ȘI STATUTUL JURIDIC

Articolul 1
Instituirea și domeniul de activitate
(1)
Prezentul regulament instituie Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii
ocupaţionale), (denumită în continuare „Autoritatea”).
(2) Autoritatea acţionează în limitele competenţelor care îi
sunt conferite prin prezentul regulament și în cadrul domeniului
de aplicare al Directivei 2009/138/CE cu excepţia titlului IV, al
Directivelor
2002/92/CE,
2003/41/CE,
2002/87/CE,
64/225/CEE,
73/239/CEE,
73/240/CEE,
76/580/CEE,
78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE,
98/78/CE, 2002/83/CE, 2005/68/CE și în măsura în care aceste
acte se aplică întreprinderilor de asigurări, de reasigurări, institu
ţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale și intermediarilor
de asigurări, al părţilor aplicabile din Directivele 2005/60/CE
și 2002/65/CE, fiind incluse de asemenea toate directivele, regu
lamentele și deciziile adoptate în baza acestor acte, precum și
orice alte acte juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii, care
conferă sarcini Autorităţii.
(3)
Autoritatea acţionează, de asemenea în domeniul activită
ţilor întreprinderilor de asigurări, de reasigurări, al conglomerate
lor financiare, al instituţiilor pentru furnizarea de pensii
ocupaţionale și intermediarilor de asigurări, în legătură cu aspecte
care nu sunt abordate în mod direct în actele menţionate la aline
atul (2), inclusiv aspecte de guvernanţă corporativă, raportare
financiară și audit, cu condiţia ca astfel de acţiuni ale Autorităţii
să fie necesare pentru asigurarea aplicării eficace și consecvente a
actelor respective.
(4)
În ceea ce privește instituţiile pentru furnizarea de pensii
ocupaţionale, autoritatea acţionează fără să aducă atingere drep
tului social și dreptului muncii la nivel naţional.
(5) Dispoziţiile prezentului regulament nu aduc atingere pre
rogativelor Comisiei, în special celor stabilite prin articolul 258
din TFUE referitoare la garantarea respectării legislaţiei Uniunii.
(6) Obiectivul Autorităţii este acela de a proteja interesul pub
lic prin contribuţia la stabilitatea și eficacitatea sistemului finan
ciar pe termen scurt, mediu și lung, pentru economia, cetăţenii și
întreprinderile Uniunii. Autoritatea contribuie la:
(a) îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne, incluzând, în spe
cial, un nivel solid, eficient și consistent de reglementare și
supraveghere;
(b) garantarea integrităţii, transparenţei, eficienţei și bunei func
ţionări a pieţelor financiare;

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
(1) JO L 253, 25.9.2009, p. 8.

(c) consolidarea coordonării internaţionale în domeniul
supravegherii;
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(d) prevenirea arbitrajului de reglementare și promovarea condi
ţiilor de concurenţă echitabile;
(e) garantarea unei reglementări și supravegheri corespunzătoare
cu privire la asumarea riscurilor legate de activităţi de asigu
rare, reasigurare, și pensii ocupaţionale; și
(f) îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor.
În aceste scopuri, Autoritatea contribuie la garantarea aplicării
consecvente, eficiente și efective a actelor menţionate la alinea
tul (2), favorizează convergenţa în materie de supraveghere, fur
nizează avize Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și
realizează analize economice ale pieţelor pentru a promova înde
plinirea obiectivului Autorităţii.
Atunci când își exercită atribuţiile conferite de prezentul regula
ment, Autoritatea acordă o atenţie deosebită oricăror potenţiale
riscuri sistemice prezentate de instituţiile financiare al căror fali
ment poate afecta funcţionarea sistemului financiar sau a econo
miei reale.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Autoritatea acţionează indepen
dent și obiectiv și exclusiv în interesul Uniunii.

(f) autorităţile competente sau de supraveghere din statele mem
bre, astfel cum sunt menţionate în actele Uniunii menţionate
la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
(3)
Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat cu
CERS, precum și cu Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană) și cu Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare
și pieţe) prin intermediul Comitetului comun, garantând con
secvenţa transsectorială a activităţii și ajungând la poziţii comune
în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și în alte
chestiuni transsectoriale.
(4) În conformitate cu principiul cooperării loiale menţionat la
articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,
părţile la SESF cooperează, în spiritul încrederii și al unui deplin
respect reciproc, în special pentru a asigura circulaţia între ele a
unor informaţii pertinente și fiabile.
Autorităţile de supraveghere care fac parte din SESF au
(5)
obligaţia de a supraveghea instituţiile financiare care își desfșă oară
activitatea în Uniune în conformitate cu actele menţionate la arti
colul 1 alineatul (2).
Articolul 3

Articolul 2

Răspunderea autorităţilor

Sistemul European de Supraveghere Financiară
(1) Autoritatea face parte dintr-un Sistem European de Supra
veghere Financiară (SESF). Obiectivul principal al SESF este de a
asigura aplicarea corespunzătoare a normelor aplicabile sectoru
lui financiar pentru a menţine stabilitatea financiară, generând ast
fel încredere în sistemul financiar în ansamblu și asigurând o
protecţie suficientă pentru clienţii serviciilor financiare.
(2)

SESF cuprinde:

(a) Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), în sensul sar
cinilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 și în
prezentul regulament;

Autorităţile menţionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a)-(d)
răspund în faţa Parlamentului European și a Consiliului.
Articolul 4
Definiţii
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:
1.

„instituţii financiare” înseamnă întreprinderi, entităţi și per
soane fizice și juridice care fac obiectul oricăruia dintre actele
legislative menţionate la articolul 1 alineatul (2). În ceea ce
privește Directiva 2005/60/CE, „instituţii financiare”
înseamnă doar societăţile de asigurări și intermediarii de asig
urări în sensul definiţiei din directiva respectivă.

2.

„autorităţi competente” înseamnă:

(b) Autoritatea;
(c) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară
europeană), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010
al Parlamentului European și al Consiliului (1);
(d) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea euro
peană pentru valori mobiliare și pieţe), instituită prin Regu
lamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului (2);
(e) Comitetul comun al autorităţilor europene de supraveghere
(„Comitetul comun”), în ceea ce privește îndeplinirea sarcini
lor prevăzute la articolele 54-57 din prezentul regulament,
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și din Regulamentul
(UE) nr.1095/2010;
(1) A se vedea pagina 12 din prezentul Jurnal Oficial.
(2) A se vedea pagina 84 din prezentul Jurnal Oficial.
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(i)

autorităţile de supraveghere astfel cum sunt definite în
Directiva 2009/138/CE și autorităţile competente defi
nite în Directiva 2003/41/CE și în Directiva 2002/92/CE

(ii) în ceea ce privește Directivele 2002/65/CE
și 2005/60/CE, autorităţile cu competenţe să asigure
conformitatea instituţiilor financiare definite la punctul
1 cu cerinţele directivelor respective.
Articolul 5
Statutul juridic
(1)
Autoritatea este un organism al Uniunii cu personalitate
juridică.
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(2) În fiecare stat membru, Autoritatea deţine cea mai extinsă
capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice conform
legislaţiei naţionale. În special, aceasta poate să dobândească sau
să înstrăineze bunuri mobile sau imobile și să se constituie parte
în proceduri judiciare.
(3)

Autoritatea este reprezentată de către președintele acesteia.
Articolul 6
Componenţa

Autoritatea cuprinde:
1.

un consiliu al supraveghetorilor, care exercită atribuţiile pre
văzute la articolul 43;

2.

un consiliu de administraţie, care exercită atribuţiile prevă
zute la articolul 47;

3.

un președinte, care exercită atribuţiile prevăzute la
articolul 48;

4.

un director executiv, care exercită atribuţiile prevăzute la
articolul 53;

5.

o comisie de apel, care exercită atribuţiile prevăzute la
articolul 60.

(c) de a stimula și a facilita delegarea de sarcini și responsabili
tăţi între autorităţile competente;
(d) de a coopera îndeaproape cu CERS, în special prin furnizarea
către CERS a informaţiilor necesare pentru îndeplinirea sar
cinilor sale și prin garantarea faptului că avertismentelor și
recomandărilor CERS li se dă curs în mod corespunzător;
(e) de a organiza și a realiza evaluări inter pares ale autorităţilor
competente, inclusiv de a emite ghiduri și recomandări și de
a identifica cele mai bune practici, pentru a consolida con
secvenţa rezultatelor în materie de supraveghere;
(f) de a monitoriza și a evalua evoluţiile pieţei în domeniile sale
de competenţă;
(g) de a realiza analize economice ale pieţelor pentru a-și înde
plini atribuţiile în cunoștinţă de cauză;
(h) de a promova protecţia titularilor de poliţe, a membrilor regi
murilor de pensii și a beneficiarilor;
(i)

de a contribui la funcţionarea consecventă și coerentă a
colegiilor de supraveghere, la monitorizarea, evaluarea și
măsurarea riscurilor sistemice, la elaborarea și coordonarea
planurilor de redresare și de restructurare, asigurând un nivel
înalt de protecţie a titularilor de poliţe și a beneficiarilor pe
întreg teritoriul Uniunii, în conformitate cu articolele 21-26;

(j)

de a realiza orice alte sarcini specifice prevăzute în prezentul
regulament sau în alte acte legislative;

Articolul 7
Sediul
Autoritatea își are sediul la Frankfurt pe Main.
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CAPITOLUL II
SARCINILE ȘI COMPETENŢELE AUTORITĂŢII

Articolul 8
Sarcinile și competenţele Autorităţii
(1)

Autoritatea are următoarele sarcini:

(a) de a contribui la elaborarea de standarde și practici comune
de înaltă calitate în materie de reglementare și supraveghere,
în special prin furnizarea de avize către instituţiile Uniunii și
prin elaborarea de ghiduri, recomandări și proiecte de stan
darde tehnice de reglementare și de punere în aplicare care
trebuie să se bazeze pe actele legislative menţionate la artico
lul 1 alineatul (2);
(b) de a contribui la aplicarea consecventă a actelor juridice cu
caracter obligatoriu ale Uniunii, în special prin sprijinirea
unei culturi comune de supraveghere, garantarea unei apli
cări consecvente, eficiente și eficace a actelor menţionate la
articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglemen
tare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autorităţile
competente, asigurarea unei supravegheri eficace și con
secvente a instituţiilor financiare, precum și a unei funcţio
nări coerente a colegiilor de supraveghere și luarea de măsuri,
printre altele, în situaţii de urgenţă;

(k) de a publica pe site-ul său și de a actualiza periodic informaţi
ile privind domeniul său de activitate, în special, în sfera sa de
competenţă, informaţii privind instituţiile financiare înregis
trate, pentru a garanta că informaţiile sunt ușor accesibile
publicului;
(l)

de a prelua, după caz, toate sarcinile existente și în curs ale
Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări și pen
sii ocupaţionale (CEIAPO).

Pentru a efectua sarcinile menţionate la alineatul (1),
(2)
Autoritatea deţine competenţele prevăzute de prezentul regula
ment, în special:
(a) de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în
cazurile specifice menţionate la articolul 10;
(b) de a elabora proiecte de standarde tehnice de punere în apli
care în cazurile specifice menţionate la articolul 15;
(c) de a emite ghiduri și recomandări, astfel cum se prevede la
articolul 16;
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(d) de a emite recomandări în cazurile specifice menţionate la
articolul 17 alineatul (3);
(e) de a lua decizii individuale adresate autorităţilor competente
în cazurile specifice menţionate la articolele 18 alineatul (3)
și 19 alineatul (3);
(f) în cazurile legate de dreptul direct aplicabil al Uniunii, de a
lua decizii individuale adresate instituţiilor financiare în cazu
rile specifice menţionate la articolul 17 alineatul (6), la arti
colul 18 alineatul (4) și la articolul 19 alineatul (4);
(g) de a emite avize către Parlamentul European, Consiliu sau
Comisie, astfel cum se prevede la articolul 34;
(h) de a colecta informaţiile necesare referitoare la instituţiile
financiare astfel cum se prevede la articolul 35;
(i)

(j)

de a dezvolta metodologii comune pentru evaluarea efectu
lui pe care caracteristicile produselor și procesele de distribu
ţie îl au asupra poziţiei financiare a instituţiilor și asupra
protecţiei consumatorilor;
de a furniza o bază de date accesibilă la nivel central cu insti
tuţiile financiare înregistrate în domeniul său de competenţă,
în cazurile specificate în actele menţionate la articolul 1
alineatul (2).

Articolul 9
Sarcini legate de protecţia consumatorilor și activităţile
financiare
(1) Autoritatea își asumă un rol principal în promovarea trans
parenţei, simplicităţii și echităţii pe piaţă pentru produsele sau ser
viciile financiare de consum din întreaga piaţă internă, inclusiv
prin:
(a) colectarea, analizarea și raportarea tendinţelor de consum;
(b) revizuirea și coordonarea iniţiativelor de formare și educare
în domeniul financiar de către autorităţile competente;
(c) elaborarea de standarde de formare pentru acest sector; și
(d) contribuţii la elaborarea unor norme comune de publicare.
(2) Autoritatea monitorizează activităţile financiare noi și exis
tente și poate adopta ghiduri și recomandări pentru a promova
siguranţa și soliditatea pieţelor și convergenţa practicilor de
reglementare.
(3)
Autoritatea poate emite, de asemenea, avertizări în cazul în
care o activitate financiară pune semnificativ în pericol îndeplini
rea obiectivelor prevăzute la articolul 1 alineatul (6).
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(4)
Autoritatea instituie, ca parte integrantă a Autorităţii, un
Comitet pentru inovare financiară care reunește toate autorităţile
naţionale de supraveghere competente în vederea realizării unei
abordări coordonate a activităţii de reglementare și supraveghere
a activităţilor financiare noi sau inovatoare și în vederea furnizării
de consultanţă pe care Autoritatea să o prezinte Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei.
(5)
Autoritatea poate interzice sau restricţiona temporar anu
mite activităţi financiare care ameninţă buna funcţionare și integ
ritatea pieţelor financiare sau stabilitatea întregului sistem
financiar din Uniune sau a unei părţi a acestuia în cazurile speci
ficate în actele legislative menţionate la articolul 1 alineatul (2) și
în condiţiile prevăzute în respectivele acte, sau dacă acest lucru
este necesar într-o situaţie de urgenţă în conformitate cu artico
lul 18 și în condiţiile prevăzute în respectivul articol.
Autoritatea își revizuișe te decizia menţionată la primul paragraf la
intervale corespunzătoare și cel puţin o dată la trei luni. În cazul
în care nu este reînnoită după această perioadă de trei luni, deci
zia expiră în mod automat.
Statele membre pot solicita Autorităţii să își reanalizeze decizia.
În acest caz, Autoritatea decide în conformitate cu procedura pre
văzută la articolul 44 alineatul (1) paragraful al doilea dacă își
menţine sau nu decizia.
Autoritatea poate analiza, de asemenea, necesitatea de a interzice
sau a restricţiona anumite tipuri de activităţi financiare și, dacă
acest lucru este necesar, poate informa Comisia pentru a facilita
adoptarea oricăror astfel de interdicţii sau restricţii.

Articolul 10
Standarde tehnice de reglementare
(1) În cazul în care Parlamentul European și Consiliul deleagă
Comisiei competenţa de a adopta standarde tehnice de reglemen
tare, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu artico
lul 290 din TFUE, pentru a asigura o armonizare consecventă în
domeniile prevăzute în mod expres în actele legislative menţio
nate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate elabora proiecte
de standarde tehnice de reglementare. Autoritatea înaintează
aceste proiecte de standarde Comisiei spre aprobare.
Standardele tehnice de reglementare sunt tehnice și nu implică
decizii strategice sau de politică publică, iar conţinutul lor este
delimitat de actele legislative în temeiul cărora sunt elaborate.
Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de standarde tehnice de
reglementare, Autoritatea organizează consultări publice deschise
cu privire la acestea și analizează eventualele costuri și beneficii
aferente, cu excepţia cazului în care astfel de consultări și analize
sunt disproporţionate în raport cu domeniul de aplicare și cu
impactul proiectelor de standarde tehnice de reglementare în
cauză sau cu gradul specific de urgenţă al situaţiei. Autoritatea
solicită, de asemenea, avizul grupului părţilor interesate relevant
menţionat la articolul 37.

15.12.2010

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Atunci când Autoritatea transmite un proiect de standard tehnic
de reglementare, Comisia îl transmite imediat Parlamentului Euro
pean și Consiliului.
În termen de trei luni de la primirea unui proiect de standard teh
nic de reglementare, Comisia decide cu privire la aprobarea aces
tuia. Comisia poate aproba proiectele de standarde tehnice de
reglementare doar parţial sau cu modificări atunci când acest
lucru este impus de interesele Uniunii.
În cazul în care intenţionează să nu aprobe un proiect de stan
dard tehnic de reglementare sau să îl aprobe parţial sau cu modi
ficări, Comisia retrimite Autorităţii proiectul de standard tehnic de
reglementare, explicând de ce nu îl aprobă sau, după caz,
explicând motivele pentru care au fost efectuate modificări. În ter
men de șase săptămâni, Autoritatea poate modifica proiectul de
standard tehnic de reglementare pe baza modificărilor propuse de
Comisie și îl poate prezenta din nou Comisiei sub forma unui aviz
formal. Autoritatea transmite o copie a acestui aviz formal Parla
mentului European și Consiliului.
În cazul în care, la expirarea termenului de șase săptămâni, Autori
tatea nu a înaintat un proiect modificat al standardului tehnic de
reglementare sau a înaintat un proiect de standard tehnic de regle
mentare modificat într-un mod care nu corespunde modificărilor
propuse de Comisie, Comisia poate adopta standardul tehnic de
reglementare cu modificările pe care le consideră relevante sau
poate respinge standardul.
Comisia nu poate să modifice conţinutul unui proiect de standard
tehnic de reglementare întocmit de Autoritate fără a se coordona
în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în prezentul
articol.
(2) În cazurile în care Autoritatea nu a transmis un proiect de
standard tehnic de reglementare în termenul stabilit în actele legis
lative menţionate la articolul 1 alineatul (2), Comisia poate soli
cita un astfel de proiect și stabili un nou termen pentru aceasta.
(3) Numai în cazurile în care autoritatea nu transmite Comisiei
proiectul de standard tehnic de reglementare în termenele prevă
zute în conformitate cu alineatul (2), Comisia poate adopta un
standard tehnic de reglementare prin intermediul unui act delegat
în absenţa unui proiect din partea Autorităţii.
Comisia organizează consultări publice deschise cu privire la pro
iectele de standarde tehnice de reglementare și analizează even
tualele costuri și beneficii aferente, cu excepţia cazului în care
astfel de consultări și analize sunt disproporţionate în raport cu
domeniul de aplicare și cu impactul proiectelor de standarde teh
nice de reglementare în cauză sau cu gradul specific de urgenţă al
situaţiei. Comisia solicită, de asemenea, avizul sau recomandări
din partea grupurilor părţilor interesate relevante menţionate la
articolul 37.
Comisia transmite imediat proiectul de standard tehnic de regle
mentare Parlamentului European și Consiliului.

L 331/61

Comisia transmite proiectul său de standard tehnic de reglemen
tare Autorităţii. În termen de șase săptămâni, Autoritatea poate
modifica proiectul de standard tehnic de reglementare și îl poate
transmite Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea trans
mite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European și
Consiliului.
Dacă la expirarea termenului de șase săptămâni menţionat în al
patrulea paragraf, Autoritatea nu a transmis un proiect modificat
de standard tehnic de reglementare, Comisia poate adopta stan
dardul respectiv.
Dacă în termenul de șase săptămâni Autoritatea a transmis un
proiect modificat de standard tehnic de reglementare, Comisia îl
poate modifica pe baza modificărilor propuse de Autoritate sau
poate adopta standardul tehnic de reglementare cu modificările pe
care le consideră relevante. Comisia nu poate să modifice conţi
nutul proiectelor de standarde tehnice de reglementare întocmite
de Autoritate fără a se coordona în prealabil cu Autoritatea, astfel
cum se prevede în prezentul articol.
(4) Standardele tehnice de reglementare sunt adoptate prin
intermediul unor regulamente sau decizii. Acestea se publică în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data pre
văzută în cuprinsul lor.

Articolul 11
Exercitarea delegării de competenţe
(1) Competenţa de a adopta standardele tehnice de reglemen
tare menţionate la articolul 7 este conferită Comisiei pentru o
perioadă de patru ani de la 16 decembrie 2010. Comisia prezintă
un raport cu privire la delegarea de competenţe cel târziu cu șase
luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de
competenţă se reînnoiește automat pentru perioade de timp iden
tice, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consi
liul o revocă, în conformitate cu articolul 14.
(2)
De îndată ce adoptă un standard tehnic de reglementare,
Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și
Consiliului.
(3) Competenţa de a adopta standarde tehnice de reglementare
îi este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute la
articolele 12-14.

Articolul 12
Revocarea delegării de competenţe
(1) Parlamentul European sau de Consiliul pot revoca în orice
moment delegarea de competenţe menţionată la articolul 10.
(2) Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide
dacă intenţionează să revoce delegarea de competenţe depune
eforturi pentru informarea celeilalte instituţii și a Comisiei într-un
termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând
competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări.
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(3)
Decizia de revocare pune capăt delegării de competenţe
specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat
sau de la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Decizia nu aduce
atingere standardelor tehnice de reglementare care sunt deja în
vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 13
Obiecţiuni la standardele tehnice de reglementare
(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni
la un standard tehnic de reglementare în termen de trei luni de la
data notificării standardului tehnic de reglementare adoptat de
Comisie. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului,
termenul respectiv se prelungește cu trei luni.
Atunci când Comisia adoptă un standard tehnic de reglementare
identic cu proiectul de standard tehnic de reglementare transmis
de Autoritate, termenul în care Parlamentul European și Consiliul
pot formula obiecţiuni la acesta este de o lună de la data notifică
rii. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, ter
menul respectiv se prelungește cu o lună.
În cazul în care, la expirarea termenului menţionat la ali
(2)
neatul (1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formu
lat obiecţiuni la standardul tehnic de reglementare, acesta se
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la
data prevăzută în dispoziţiile sale. Standardul tehnic de reglemen
tare poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate
intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv în cazul
în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat
Comisia cu privire la intenţia lor de a nu formula obiecţiuni.
(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formu
lează obiecţiuni la un standard tehnic de reglementare în termenul
menţionat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformi
tate cu articolul 296 TFUE, instituţia care formulează obiecţiuni
cu privire la standardul tehnic de reglementare își prezintă moti
vele care au stat la baza acestora.

Articolul 14
Neaprobarea sau modificarea proiectelor de standarde
tehnice de reglementare
(1) În cazul în care Comisia nu aprobă un proiect de standard
tehnic de reglementare sau îl modifică în conformitate cu artico
lul 10, aceasta informează Autoritatea, Parlamentul European și
Consiliul, prezentând motivele pentru neaprobare.
(2) După caz, Parlamentul European sau Consiliul poate invita
comisarul responsabil, împreună cu președintele Autorităţii, în
termen de o lună de la informarea menţionată la alineatul (1),
pentru o reuniune ad hoc a comisiei competente a Parlamentului
European sau a Consiliului, în vederea prezentării și explicării
divergenţelor.
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Articolul 15
Standarde tehnice de punere în aplicare
(1)
Autoritatea poate elabora standarde tehnice de punere în
aplicare, prin intermediul unor acte de punere în aplicare în con
formitate cu articolul 291 din TFUE, în domeniile prevăzute în
mod expres în actele legislative menţionate la articolul 1 alinea
tul (2). Standardele tehnice de punere în aplicare sunt tehnice, nu
implică decizii strategice sau opţiuni de politică publică, iar con
ţinutul lor are scopul de a stabili condiţiile de punere în aplicare a
actelor în cauză. Autoritatea înaintează proiectele sale de stan
darde tehnice de punere în aplicare Comisiei spre aprobare.
Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de standarde tehnice de
punere în aplicare, Autoritatea organizează consultări publice des
chise cu privire la acestea și analizează eventualele costuri și ben
eficii aferente, cu excepţia cazului în care astfel de consultări și
analize sunt disproporţionate în raport cu domeniul de aplicare și
cu impactul proiectelor de standarde tehnice de punere în apli
care în cauză sau cu gradul specific de urgenţă al situaţiei. Autori
tatea solicită, de asemenea, avizul Grupului părţilor interesate
relevant menţionat la articolul 37.
Atunci când Autoritatea transmite un proiect de standard tehnic
de punere în aplicare, Comisia îl transmite fără întârziere Parla
mentului European și Consiliului.
În termen de trei luni de la primirea unui proiect de standard teh
nic de punere în aplicare, Comisia decide cu privire la aprobarea
acestuia. Comisia poate prelungi acest termen cu o lună. Comisia
poate aproba proiectul de standard tehnic de punere în aplicare
doar parţial sau cu modificări atunci când acest lucru este impus
de interesele Uniunii.
În cazul în care intenţionează să nu aprobe un proiect de stan
dard tehnic de punere în aplicare sau să îl aprobe parţial sau cu
modificări, Comisia îl retrimite Autorităţii, explicând de ce nu
intenţionează să îl aprobe sau, după caz, explicând motivele modi
ficările pe care le-a efectuat. În termen de șase săptămâni, Autori
tatea poate modifica proiectul de standard tehnic de punere în
aplicare pe baza modificărilor propuse de Comisie și îl poate pre
zenta din nou Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea
transmite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European și
Consiliului.
În cazul în care, la expirarea termenului de șase săptămâni men
ţionat la paragraful al cincilea, Autoritatea nu a înaintat un proiect
de standard tehnic de punere în aplicare modificat sau a înaintat
un proiect de standard tehnic de punere în aplicare care este
modificat într-un mod care nu corespunde modificărilor propuse
de Comisie, Comisia poate adopta standardul tehnic de punere în
aplicare cu modificările pe care le consideră relevante sau îl poate
respinge.
Comisia nu poate să modifice conţinutul unui proiect de standard
tehnic de punere în aplicare întocmit de Autoritate fără a se coor
dona în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în prezen
tul articol.
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(2) În cazurile în care Autoritatea nu a transmis un proiect de
standard tehnic de punere în aplicare în termenul stabilit în actele
legislative menţionate la articolul 1 alineatul (2), Comisia poate
stabili un nou termen pentru aceasta.
(3) Numai în cazurile în care Autoritatea nu transmite proiec
tul de standard tehnic de punere în aplicare Comisiei în termenele
prevăzute în conformitate cu alineatul (2), Comisia poate adopta
un standard tehnic de punere în aplicare prin intermediul unui act
de punere în aplicare și nu pe baza unui proiect din partea
Autorităţii.
Comisia organizează consultări publice deschise cu privire la pro
iectele de standarde tehnice de punere în aplicare și analizează
eventualele costuri și beneficii aferente, cu excepţia cazului în care
astfel de consultări și analize sunt disproporţionate în raport cu
domeniul de aplicare și cu impactul proiectelor de standarde teh
nice de punere în aplicare în cauză sau cu gradul specific de
urgenţă al situaţiei. Comisia solicită, de asemenea, avizul sau opi
nia Grupului părţilor interesate relevant menţionat la articolul 37.
Comisia transmite imediat proiectul de standard tehnic de punere
în aplicare Parlamentului European și Consiliului.
Comisia transmite proiectul de standard tehnic de punere în apli
care Autorităţii. În termen de șase săptămâni, Autoritatea poate
modifica proiectul de standard tehnic de punere în aplicare și îl
poate transmite Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea
transmite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European și
Consiliului.
Dacă la expirarea termenului de șase săptămâni menţionat la para
graful al patrulea, Autoritatea nu a transmis un proiect modificat
de standard tehnic de punere în aplicare, Comisia poate adopta
standardul tehnic de punere în aplicare.
Dacă în termenul de șase săptămâni Autoritatea a transmis un
proiect modificat de standard tehnic de punere în aplicare, Comi
sia poate modifica proiectul de standard tehnic de punere în apli
care pe baza modificărilor propuse de Autoritate sau poate adopta
standardul tehnic de punere în aplicare cu modificările pe care le
consideră relevante.
Comisia nu poate să modifice conţinutul proiectelor de standarde
tehnice de punere în aplicare întocmite de Autoritate fără a se
coordona în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în
prezentul articol.
(4)
Standardele tehnice de punere în aplicare sunt adoptate
prin intermediul unor regulamente sau decizii. Acestea se publică
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data pre
văzută în cuprinsul lor.

Articolul 16
Ghiduri și recomandări
(1) În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și efi
cace în materie de supraveghere în cadrul SESF, și al garantării
aplicării comune, uniforme și coerente a dreptului Uniunii,
Autoritatea emite ghiduri și recomandări adresate autorităţilor
competente sau instituţiilor financiare.
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(2) Dacă este cazul, Autoritatea organizează consultări publice
deschise cu privire la ghidurile și recomandările în cauză și ana
lizează eventualele costuri și beneficii aferente. Aceste consultări
și analize sunt proporţionale cu domeniul de aplicare, natura și
impactul ghidurilor sau recomandărilor. Autoritatea solicită, de
asemenea, după caz, avizul sau opinia Grupului părţilor intere
sate relevant menţionat la articolul 37.
(3)
Autorităţile competente și instituţiile financiare depun
toate eforturile necesare pentru a respecta aceste ghiduri și
recomandări.
În termen de două luni de la emiterea unui ghid sau a unei reco
mandări, fiecare autoritate competentă confirmă dacă se confor
mează sau intenţionează să se conformeze respectivului ghid sau
respectivei recomandări. În cazul în care o autoritate competentă
nu se conformează sau nu intenţionează să se conformeze, aceasta
informează Autoritatea, prezentându-și motivele.
Autoritatea dă publicităţii faptul că autoritatea competentă res
pectivă nu intenţionează să se conformeze ghidului sau recoman
dării în cauză. Autoritatea poate decide, de asemenea, de la caz la
caz, să publice motivele prezentate de autoritatea competentă
pentru care nu s-a conformat respectivului ghid sau respectivei
recomandări. Autoritatea competentă primește o notificare prea
labilă cu privire la această publicare.
Dacă acest lucru este prevăzut de către ghidul sau recomandarea
în cauză, instituţiile financiare raportează în mod clar și detaliat
dacă respectă ghidul sau recomandarea respectivă.
(4) În raportul menţionat la articolul 43 alineatul (5), Autori
tatea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu
privire la ghidurile și recomandările emise, menţionând autorită
ţile competente care nu s-au conformat acestora, prezentând
modalitatea prin care Autoritatea intenţionează să se asigure că
autorităţile competente în cauză vor respecta recomandările și
ghidurile sale în viitor.

Articolul 17
Încălcarea dreptului Uniunii
(1)
Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat actele
menţionate la articolul 1 alineatul (2) sau le-a aplicat într-un mod
care pare să constituie o încălcare a legislaţiei Uniunii, inclusiv
standardele tehnice de reglementare și standardele tehnice de
punere în aplicare stabilite în conformitate cu articolele 10-15, în
special prin negarantarea faptului că o instituţie financiară înde
plinește cerinţele stabilite în respectivele acte, Autoritatea acţio
nează în conformitate cu competenţele prevăzute la alineatele (2),
(3) și (6) ale prezentului articol.
(2)
La cererea uneia sau mai multor autorităţi competente, a
Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Grupului păr
ţilor interesate relevant, sau din proprie iniţiativă și după ce a
informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate ancheta
pretinsa încălcare sau neaplicare a dreptului Uniunii.
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Fără a aduce atingere competenţelor stabilite la articolul 35,
autoritatea competentă pune la dispoziţia Autorităţii, fără întâr
ziere, toate informaţiile pe care Autoritatea le consideră necesare
pentru ancheta sa.
(3) Cel târziu în termen de două luni de la demararea anchetei,
Autoritatea poate adresa autorităţii competente în cauză o reco
mandare precizând măsurile necesare în vederea respectării drep
tului 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 intenţia să le între
prindă pentru a garanta respectarea dreptului Uniunii.
(4) Dacă, în termen de o lună de la primirea recomandării
Autorităţii, autoritatea competentă nu s-a conformat legislaţiei
Uniunii, Comisia poate, după ce a fost informată de Autoritate sau
din proprie iniţiativă, să emită un aviz formal prin care să îi ceară
autorităţii competente să ia măsurile necesare pentru a respecta
dreptul Uniunii. Avizul formal al Comisiei ţine seama de reco
mandarea Autorităţii.
Comisia emite un astfel de aviz formal în termen de trei luni de la
adoptarea recomandării. Comisia poate prelungi această perioadă
cu o lună.
Autoritatea și autorităţile competente transmit Comisiei toate
informaţiile necesare.
(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea avizului for
mal menţionat la alineatul (4), autoritatea competentă informează
Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins
sau pe care are intenţia să le întreprindă pentru a se conforma avi
zului formal respectiv.
(6) Fără a aduce atingere competenţelor care îi revin Comisiei
în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate com
petentă nu respectă avizul formal menţionat la alineatul (4) în ter
menul menţionat în avizul formal și când este necesară remedierea
promptă a nerespectării în vederea menţinerii sau restabilirii con
diţiilor neutre de concurenţă de pe piaţă sau în vederea garantării
bunei funcţionări și a integrităţii sistemului financiar, Autoritatea
poate adopta, în cazul în care cerinţele relevante prevăzute de
actele menţionate la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct insti
tuţiilor financiare, o decizie individuală adresată unei instituţii
financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare
pentru a se conforma obligaţiilor sale în temeiul dreptului Uni
unii, inclusiv încetarea oricărei activităţi.
Decizia Autorităţii este conformă cu avizul formal emis de Comi
sie în temeiul alineatului (4).
(7) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (6) prevalează asu
pra oricărei decizii adoptate anterior de autorităţile competente cu
privire la aceeași chestiune.
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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), autorităţile competente respectă
avizul formal corespunzător sau decizia corespunzătoare, după
caz.
(8) În raportul menţionat la articolul 43 alineatul (5), Autori
tatea indică autorităţile competente și instituţiile financiare care
nu au respectat avizele formale și deciziile menţionate la alinea
tele (4) și (6) din prezentul articol.

Articolul 18
Măsuri în situaţii de urgenţă
(1) În cazul unor evoluţii negative care pot periclita grav buna
funcţionare și integritatea pieţelor financiare sau stabilitatea, în
totalitate sau în parte, a sistemului financiar din Uniune, Autori
tatea facilitează în mod activ și, atunci când consideră că este
necesar, coordonează eventualele măsuri luate de către autorită
ţile naţionale de supraveghere competente relevante.
Pentru a putea îndeplini acest rol de facilitare și coordonare,
Autoritatea este informată pe deplin cu privire la eventualele evo
luţii relevante și este invitată să participe în calitate de observator
la eventualele reuniuni relevante ale autorităţilor naţionale de
supraveghere competente.
(2) Consiliul, după consultarea Comisiei și a CERS și, după caz,
a AES, poate adopta o decizie adresată Autorităţii, prin care să se
stabilească existenţa unei situaţii de urgenţă în sensul prezentului
regulament, în urma unei cereri adresate de către Autoritate,
Comisie sau CERS. Consiliul își revizuișe te această decizie la inter
vale corespunzătoare și cel puţin o dată pe lună. În cazul în care
decizia nu este reînnoită la expirarea unui termen de o lună,
aceasta expiră în mod automat. Consiliul poate declara întrerupe
rea situaţiei de urgenţă în orice moment.
În cazul în care CERS sau Autoritatea consideră că ar putea apă
rea o situaţie de urgenţă, acestea emit o recomandare confiden
ţială adresată Consiliului și furnizează acestuia o evaluare a
situaţiei. Consiliul evaluează apoi necesitatea convocării unei reu
niuni. În cadrul acestui proces, este garantată protecţia adecvată a
confidenţialităţii.
În cazul în care Consiliul constată existenţa unei situaţii de
urgenţă, acesta informează în mod corespunzător fără întârziere
Parlamentul European și Comisia.
(3)
Atunci când Consiliul a adoptat o decizie în temeiul aline
atului (2) și în situaţii excepţionale în care este necesară acţiunea
coordonată a autorităţilor naţionale pentru a reacţiona la evoluţii
negative care pot pune în pericol grav buna funcţionare și integ
ritatea pieţelor financiare sau stabilitatea întregului sistem finan
ciar din Uniune sau a unei părţi a acestuia, Autoritatea poate
adopta decizii individuale care să impună autorităţilor compe
tente să ia măsurile necesare în conformitate cu legislaţia menţio
nată la articolul 1 alineatul (2) pentru a aborda orice astfel de
evoluţii prin garantarea faptului că instituţiile financiare și auto
rităţile competente îndeplinesc cerinţele prevăzute în respectiva
legislaţie.
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(4)
Fără a aduce atingere competenţelor Comisiei în temeiul
articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate competentă nu
respectă decizia Autorităţii menţionată la alineatul (3) în termenul
prevăzut în respectiva decizie, Autoritatea poate, în cazul în care
cerinţele relevante prevăzute de actele legislative menţionate la
articolul 1 alineatul (2) inclusiv în standardele tehnice de regle
mentare și în standardele tehnice de punere în aplicare adoptate
în conformitate cu respectivele acte, se aplică direct instituţiilor
financiare, să adopte o decizie individuală adresată unei instituţii
financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare
pentru a se conforma obligaţiilor sale în temeiul respectivei legis
laţii, inclusiv încetarea oricărei activităţi. Aceasta se aplică numai
în situaţiile în care o autoritate competentă nu aplică actele legis
lative menţionate la articolul 1 alineatul (2), inclusiv standardele
tehnice de reglementare și standardele tehnice de punere în apli
care adoptate în conformitate cu respectivele acte, sau le aplică
într-un mod care pare să fie o încălcare vădită a respectivelor acte
și dacă este necesară remedierea de urgenţă pentru restabilirea
bunei funcţionări și a integrităţii pieţelor financiare sau a stabili
tăţii întregului sistem financiar din Uniune sau a unei părţi a
acestuia.
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(3)
Dacă autorităţile competente în cauză nu au reușit să
ajungă la un acord în cadrul fazei de conciliere menţionată la ali
neatul (2), Autoritatea poate, în conformitate cu procedura stabi
lită la articolul 44 alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf, să
ia o decizie prin care să le impună acestora să adopte anumite
măsuri sau să se abţină de la adoptarea de măsuri în vederea solu
ţionării chestiunii, cu scopul de a asigura conformitatea cu dreptul
Uniunii, decizia având caracter obligatoriu pentru autorităţile
competente vizate.
(4)
Fără a aduce atingere competenţelor care îi revin Comisiei
în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate com
petentă nu respectă decizia Autorităţii, prin negarantarea faptului
că o instituţie financiară respectă cerinţele care îi sunt direct apli
cabile în temeiul actelor menţionate la articolul 1 alineatul (2),
Autoritatea poate adopta o decizie individuală adresată unei insti
tuţii financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile nece
sare pentru a se conforma obligaţiilor sale în temeiul dreptului
Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activităţi.

(5) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asu
pra oricărei decizii adoptate anterior de autorităţile competente cu
privire la aceeași chestiune.

(5) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asu
pra oricărei decizii adoptate anterior de autorităţile competente cu
privire la aceeași chestiune. Orice măsură luată de autorităţile
competente în legătură cu fapte care fac obiectul unei decizii în
temeiul alineatului (3) sau (4) este compatibilă cu respectivele
decizii.

Orice măsură luată de autorităţile competente în legătură cu
aspecte care fac obiectul unei decizii în temeiul alineatului (3) sau
(4) este compatibilă cu respectivele decizii.

(6) În raportul menţionat la articolul 50 alineatul (2), președin
tele Autorităţii prezintă natura și tipul dezacordurilor survenite
între autorităţile competente, înţelegerile la care s-a ajuns și decizi
ile luate pentru soluţionarea unor astfel de dezacorduri.
Articolul 20

Articolul 19
Soluţionarea dezacordurilor dintre autorităţile competente
în contexte transfrontaliere

(1)
Fără a aduce atingere competenţelor prevăzute la artico
lul 17, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu
procedura sau cu conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de acţiune
din partea unei autorităţi competente din alt stat membru în cazu
rile specificate în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2),
Autoritatea, la cererea uneia sau mai multor autorităţi competente
în cauză, poate sprijini autorităţile în efortul acestora de a ajunge
la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele
(2)-(4) din prezentul articol.

Soluţionarea dezacordurilor dintre autorităţile competente
din sectoare diferite
Comitetul comun, în conformitate cu procedura prevăzută la arti
colele 19 și 56, soluţionează dezacordurile transsectoriale care
pot apărea între autorităţi competente, astfel cum sunt definite la
articolul 4 punctul 2 din prezentul regulament, din Regulamentul
(UE) nr. 1093/2010 și respectiv din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
Articolul 21
Colegiile de supraveghere

În cazurile prevăzute de legislaţia menţionată la articolul 1 aline
atul (2) și în cazul în care, pe baza unor criterii obiective, poate fi
identificat un dezacord între autorităţile competente din diferite
state membre, Autoritatea poate, din proprie iniţiativă, să sprijine
autorităţile în efortul acestora de a ajunge la un acord în confor
mitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

Autoritatea contribuie la promovarea și monitorizarea
(1)
funcţionării eficiente, eficace și consecvente a colegiilor de supra
veghere menţionate în Directiva 2009/138/CE și la favorizarea
coerenţei aplicării dreptului Uniunii de către colegiile de suprave
ghere. În scopul asigurării convergenţei între cele mai bune prac
tici în materie de supraveghere, personalul Autorităţii are
posibilitatea de a participa la activităţile colegiilor de suprave
ghere, inclusiv la examinări la faţa locului efectuate în comun de
două sau mai multe autorităţi competente.

(2)
Autoritatea stabilește un termen-limită pentru concilierea
autorităţilor competente, ţinând seama de eventualele termene
specificate în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2), precum
și de complexitatea și urgenţa situaţiei. În această etapă, Autori
tatea are rol de mediator.

Autoritatea are un rol de coordonare în garantarea unei
(2)
funcţionări consecvente și coerente a colegiilor de supraveghere
pentru instituţiile transfrontaliere din Uniune, ţinând seama de ris
cul sistemic prezentat de instituţiile financiare, menţionat la
articolul 23.
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În sensul prezentului alineat și al alineatului (1) din prezentul arti
col, Autoritatea este considerată drept „autoritate competentă” în
sensul legislaţiei relevante.
Autoritatea poate:
(a) să colecteze și să ofere toate informaţiile relevante, în coop
erare cu autorităţile competente, pentru a facilita activitatea
colegiului și să înfiinţeze și să gestioneze un sistem central
pentru a pune astfel de informaţii la dispoziţia autorităţilor
competente din cadrul colegiului;
(b) să iniţieze și să coordoneze exerciţii de simulare a crizelor la
nivelul Uniunii, în conformitate cu articolul 32, pentru a eva
lua rezistenţa instituţiilor financiare, în special riscul sistemic
prezentat de instituţiile financiare, astfel cum este menţionat
la articolul 23, la evoluţiile negative ale pieţei precum și o
evaluare a potenţialului de creștere a riscului sistemic în situa
ţii de criză, asigurând aplicarea unei metodologii consecvente
la nivel naţional pentru aceste exerciţii și, după caz, să
adreseze o recomandare autorităţii competente în vederea
corectării aspectelor identificate în cadrul exerciţiului de
simulare a crizelor;
(c) să promoveze activităţi de supraveghere eficiente și eficace,
inclusiv evaluări ale riscurilor la care sunt sau pot fi expuse
instituţiile financiare, astfel cum a fost stabilit în cadrul pro
cesului de supraveghere prudenţială sau în situaţii de criză;
(d) să supervizeze, în conformitate cu sarcinile și competenţele
specificate în prezentul regulament, sarcinile îndeplinite de
autorităţile competente; și
(e) să solicite deliberări suplimentare în cadrul unui colegiu, în
toate situaţiile în care consideră că decizia ar genera o apli
care incorectă a dreptului Uniunii sau nu ar contribui la
obiectivul de convergenţă între practicile în materie de supra
veghere. De asemenea, aceasta poate solicita autorităţii res
ponsabile cu supravegherea consolidată programarea unei
reuniuni a colegiului sau adăugarea unui punct pe ordinea de
zi a unei reuniuni.
(3) Autoritatea poate elabora proiecte de standarde tehnice de
reglementare și standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
asigura condiţii uniforme de aplicare în ceea ce privește dispoziţi
ile referitoare la funcţionarea operaţională a colegiilor de supra
veghere și poate emite ghiduri și recomandări adoptate în temeiul
articolului 16 pentru a promova convergenţa activităţilor de
supraveghere și a bunelor practici adoptate de colegiile de
supraveghere.
(4)
Autoritatea dispune de un rol de mediere, cu efecte obliga
torii din punct de vedere juridic, pentru a soluţiona dezacordurile
dintre autorităţile competente în conformitate cu procedura pre
văzută la articolul 19. Autoritatea poate lua decizii în materie de
supraveghere care să fie direct aplicabile instituţiei în cauză, în
conformitate cu articolul 19.
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Articolul 22
Dispoziţii generale
(1) Autoritatea ţine seama în mod corespunzător de riscul
sistemic, astfel cum este definit în Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010. Aceasta abordează toate riscurile de perturbare a
serviciilor financiare care:
(a) sunt cauzate de o disfuncţionalitate a întregului sistem finan
ciar sau a unor părţi ale acestuia; și
(b) pot să genereze consecinţe negative grave pentru piaţa
internă și economia reală.
Autoritatea ia în considerare, după caz, monitorizarea și evaluarea
riscului sistemic, astfel cum au fost desfășurate de CERS și de
Autoritate și răspunde avertismentelor și recomandărilor în con
formitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.
(2) Autoritatea, în colaborare cu CERS și în conformitate cu
articolul 23 alineatul (1), elaborează o metodă comună de identi
ficare și măsurare a importanţei sistemice, inclusiv indicatori can
titativi și calitativi.
Acești indicatori reprezintă un element critic în determinarea acţi
unilor de supraveghere adecvate. Autoritatea va monitoriza gra
dul de convergenţă în măsurătorile efectuate în vederea
promovării unei metode comune.
(3)
Fără a aduce atingere actelor menţionate la articolul 1 ali
neatul (2), Autoritatea elaborează, dacă este necesar, ghiduri și
recomandări suplimentare pentru instituţiile financiare, pentru a
ţine seama de riscul sistemic prezentat de acestea.
Autoritatea garantează faptul că riscul sistemic prezentat de insti
tuţiile financiare este luat în considerare atunci când sunt elabo
rate proiecte de standarde tehnice de reglementare și de punere în
aplicare în domeniile stabilite în actele legislative menţionate la
articolul 1 alineatul (2).
(4) La solicitarea uneia sau a mai multor autorităţi competente,
a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din
proprie iniţiativă, Autoritatea poate desfășura o investigaţie pen
tru un anumit tip de instituţie financiară sau tip de produs sau tip
de conduită pentru a evalua ameninţările potenţiale la adresa sta
bilităţii sistemului financiar și pentru a formula recomandări
corespunzătoare adresate autorităţilor competente vizate privind
măsurile necesare.
În aceste scopuri, Autoritatea poate face uz de competenţele care
îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament, inclusiv în
temeiul articolului 35.
(5) Comitetul comun garantează coordonarea globală și trans
sectorială a activităţilor desfășurate în conformitate cu prezentul
articol.
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Articolul 23
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Identificarea și măsurarea riscului sistemic

(3)
Autoritatea poate elabora standarde tehnice de reglemen
tare și de punere în aplicare, astfel cum se prevede în actele legis
lative menţionate la articolul 1 alineatul (2), în conformitate cu
procedura prevăzută la articolele 10-15.

(1)
În consultare cu CERS, Autoritatea elaborează criterii de
identificare și de măsurare a riscului sistemic și un sistem cores
punzător de simulare de criză care să includă o evaluare a poten
ţialului de creștere a riscului sistemic care poate fi prezentat de
instituţiile financiare în situaţii de criză.

Articolul 26

Autoritatea elaborează un sistem corespunzător de simulare de
criză care să ajute la identificarea acelor instituţii financiare care
pot prezenta un risc sistemic. Aceste instituţii sunt supuse unei
supravegheri consolidate și, după caz, planurilor de redresare și de
restructurare menţionate la articolul 25.

Elaborarea unei reţele europene de scheme de garantare a
asigurărilor naţionale
Autoritatea poate contribui la evaluarea necesităţii existenţei unei
reţele europene de scheme de garantare a asigurărilor naţionale
care să fie finanţată în mod corespunzător și suficient de
armonizată.
Articolul 27

(2) Autoritatea ţine seama pe deplin de abordările internaţio
nale relevante în elaborarea criteriilor de identificare și de măsu
rare a riscului sistemic care poate fi prezentat de instituţiile de
asigurare, reasigurare și de pensii ocupaţionale, inclusiv cele sta
bilite de Consiliul de Stabilitate Financiară, Fondul Monetar Inter
naţional, Asociaţia Internaţională a Controlorilor de Asigurări și
Banca Reglementelor Internaţionale.

Articolul 24
Capacitatea permanentă de a răspunde riscurilor sistemice
(1) Autoritatea se asigură că dispune de capacitatea specializată
și permanentă de a răspunde în mod eficace materializării riscu
rilor sistemice menţionate la articolele 22 și 23 și, în special, în
ceea ce privește instituţiile care prezintă un risc sistemic.
(2)
Autoritatea îndeplinește sarcinile care îi sunt conferite în
temeiul prezentului regulament și al legislaţiei menţionate la arti
colul 1 alineatul (2), și contribuie la garantarea unei sistem coer
ent și coordonat de gestionare și de soluţionare a crizelor în
Uniune.

Prevenirea, gestionarea și soluţionarea situaţiilor de criză
Comisia poate cere Autorităţii să contribuie la evaluarea menţio
nată la articolul 242 din Directiva 2009/138/CE, în special în ceea
ce privește cooperarea dintre autorităţile de supraveghere și func
ţionalitatea colegiilor de supraveghere, a practicilor de suprave
ghere referitoare la suplimentările de capital, evaluarea
beneficiului rezultat din consolidarea supravegherii de grup și ges
tionarea capitalului în cadrul unui grup de întreprinderi de asigu
rare sau reasigurare, inclusiv măsuri posibile de consolidare a
gestionării transfrontaliere a grupurilor de asigurare, în special în
ceea ce privește gestionarea riscurilor și activelor, putând raporta
cu privire la orice noi evoluţii și progrese înregistrate în ceea ce
privește:
(a) un cadru armonizat pentru intervenţia timpurie;
(b) practicile de gestionare centralizată a riscului de grup și func
ţionarea modelelor interne de grup, inclusiv simulările de
criză;
(c) tranzacţiile intra-grup și concentrările de riscuri;
(d) comportamentul diversificării și efectele concentrării în timp;

Articolul 25
Planuri de redresare și de restructurare

(e) un cadru armonizat în ceea ce privește transferabilitatea acti
velor, procedurile de insolvenţă și dizolvare care elimină bari
erele impuse de compania naţională în cauză sau de legea
societăţilor comerciale în calea transferabilităţii activelor;

(1) Autoritatea contribuie și participă în mod activ la elabora
rea și coordonarea planurilor de redresare și de restructurare efi
cace și coerente, a procedurilor în situaţii de urgenţă și a măsurilor
preventive pentru a minimaliza impactul sistemic al oricărei
disfuncţionalităţi.

(f) un nivel echivalent de protecţie a titularilor de poliţe de asi
gurare și a beneficiarilor întreprinderilor din același grup, în
special în situaţii de criză;

(2) Autoritatea poate identifica cele mai bune practici care
urmăresc facilitarea restructurării instituţiilor falimentare și, în
special, a grupurilor transfrontaliere, prin modalităţi care să evite
contaminarea, asigurând disponibilitatea instrumentelor adecvate,
inclusiv a resurselor suficiente, și permiţând ca situaţia instituţii
lor sau a grupului să fie soluţionată în mod ordonat, eficient din
punct de vedere al costurilor și rapid.

(g) o soluţie armonizată și finanţată corespunzător la nivelul
Uniunii pentru schemele de garantare a asigurărilor.
Ţinând seama de litera (f), Autoritatea poate raporta și referitor la
orice noi evoluţii și progrese înregistrate cu privire la un set de
acţiuni de gestionare a crizelor coordonate la nivel naţional, inclu
siv necesitatea unui sistem de mecanisme de finanţare coerente și
credibile, cu instrumente de finanţare adecvate.
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Reexaminarea prezentului regulament, astfel cum se prevede în
articolul 81, va analiza în special posibilitatea consolidării rolului
Autorităţii în cadrul prevenirii, gestionării și soluţionării situaţii
lor de criză.

Articolul 28
Delegarea de sarcini și responsabilităţi
(1) Autorităţile competente pot, cu acordul autorităţii delegate,
să delege sarcini și responsabilităţi Autorităţii sau altor autorităţi
competente, sub rezerva condiţiilor prevăzute la prezentul arti
col. Statele membre pot crea mecanisme specifice privind del
egarea de responsabilităţi, care trebuie respectate înainte ca
autorităţile lor competente să încheie astfel de acorduri de del
egare și pot limita mandatul delegării la nivelul necesar pentru
supravegherea eficace a instituţiilor sau grupărilor financiare
transfrontaliere.
(2) Autoritatea stimulează și facilitează delegarea de sarcini și
responsabilităţi între autorităţile competente prin identificarea
sarcinilor și responsabilităţilor care pot fi delegate sau realizate în
comun și prin promovarea celor mai bune practici.
(3) Delegarea de responsabilităţi conduce la realocarea compe
tenţelor prevăzute în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2).
Legea autorităţii delegate reglementează procedura, aplicarea și
căile de atac administrative și judiciare cu privire la responsabili
tăţile delegate.
(4) Autorităţile competente informează Autoritatea cu privire
la acordurile de delegare pe care intenţionează să le încheie. Auto
rităţile competente aplică acordurile cel mai devreme la o lună
după notificarea Autorităţii.
Autoritatea poate emite un aviz cu privire la acordul propus în
termen de o lună după ce a fost informată.
Autoritatea publică prin mijloace adecvate toate acordurile de del
egare încheiate de autorităţile competente, pentru a se asigura că
toate părţile interesate sunt informate corespunzător.

Articolul 29
Cultura comună de supraveghere
Autoritatea joacă un rol activ în elaborarea unei culturi
(1)
comune de supraveghere la nivelul Uniunii și a unor practici de
supraveghere consecvente, precum și în garantarea unor proce
duri uniforme și a unor abordări coerente în ansamblul Uniunii.
Autoritatea efectuează cel puţin următoarele activităţi:
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(c) participarea la elaborarea unor standarde de supraveghere de
înaltă calitate și uniforme, inclusiv a standardelor de rapor
tare și a standardelor internaţionale de contabilitate, în con
formitate cu articolul 1 alineatul (3);
(d) reexaminarea aplicării standardelor tehnice de reglementare
și de punere în aplicare relevante adoptate de Comisie, a ghi
durilor și recomandărilor emise de Autoritate și propunerea
de amendamente atunci când este necesar; și
(e) elaborarea de programe de formare sectoriale și transsectori
ale, facilitarea schimburilor de personal și încurajarea autori
tăţilor competente să intensifice utilizarea programelor de
detașare și a altor instrumente.
(2)
Autoritatea poate, dacă este cazul, să elaboreze noi instru
mente practice și de convergenţă pentru promovarea abordărilor
și practicilor comune în materie de supraveghere.

Articolul 30
Evaluări inter pares ale autorităţilor competente
(1) Autoritatea organizează și realizează periodic evaluări inter
pares ale unor activităţi sau ale tuturor activităţilor autorităţilor
competente, pentru a consolida consecvenţa rezultatelor supra
vegherii. În acest scop, Autoritatea elaborează metode pentru a
permite evaluarea obiectivă și compararea autorităţilor analizate.
La efectuarea evaluărilor inter pares se ţine seama de informaţiile
existente și evaluările efectuate deja cu privire la autoritatea com
petentă în cauză.
(2) Evaluarea inter pares cuprinde următoarele elemente, fără a
se limita la acestea:
(a) gradul de adecvare al resurselor și al acordurilor privind guv
ernanţa ale autorităţii competente, în special din punctul de
vedere al aplicării efective a standardelor tehnice de regle
mentare și standardelor tehnice de punere în aplicare men
ţionate la articolele 10-15 și a actelor menţionate la
articolul 1 alineatul (2) și al capacităţii de a răspunde la evo
luţiile pieţei;
(b) gradul de convergenţă atins în aplicarea dreptului Uniunii și
în ceea ce privește practicile de supraveghere, inclusiv stan
dardele tehnice de reglementare și standardele tehnice de
punere în aplicare, ghidurile și recomandările adoptate în
temeiul articolelor 10-16, precum și măsura în care practi
cile de supraveghere îndeplinesc obiectivele prevăzute de
dreptul Uniunii;

(a) furnizarea de avize autorităţilor competente;

(c) cele mai bune practici dezvoltate de unele autorităţi compe
tente a căror adoptare ar putea fi benefică pentru alte auto
rităţi competente;

(b) promovarea unui schimb de informaţii bilateral și multilat
eral efectiv între autorităţile competente, respectându-se pe
deplin dispoziţiile aplicabile în materie de confidenţialitate și
de protecţie a datelor prevăzute de legislaţia Uniunii în
domeniu;

(d) eficacitatea și gradul de convergenţă atins în ceea ce privește
executarea dispoziţiilor adoptate pentru punerea în aplicarea
a dreptului Uniunii, inclusiv măsurile și sancţiuni administra
tive aplicate persoanelor responsabile în cazul nerespectării
acestor dispoziţii.
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(3) Pe baza evaluării inter pares, Autoritatea poate emite ghiduri
și recomandări în conformitate cu articolul 16. În temeiul acestui
articol, autorităţile competente depun eforturi pentru a urma
respectivele ghiduri și recomandări. Autoritatea ţine seama de
rezultatul evaluării inter pares atunci când elaborează proiecte de
standarde tehnice de reglementare sau de punere în aplicare în
conformitate cu articolele 10-15.
(4) Autoritatea pune la dispoziţia publicului cele mai bune
practici care pot fi identificate pe baza evaluărilor inter pares. În
plus, toate celelalte rezultate ale evaluărilor inter pares pot fi făcute
publice sub rezerva acordului autorităţii competente care face
obiectul evaluării inter pares.
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și o evaluare a impactului evoluţiilor potenţiale ale pieţei asupra
respectivelor instituţii.

(2) În colaborare cu CERS, Autoritatea iniţiază și coordonează
evaluările la nivelul Uniunii ale rezistenţei instituţiilor financiare
la evoluţiile negative ale pieţei. În acest scop, ea elaborează urmă
toarele elemente, care urmează să fie aplicate de autorităţile
competente:

(a) metodologii comune pentru evaluarea efectului scenariilor
economice asupra poziţiilor financiare ale unei instituţii;

Articolul 31
Funcţia de coordonare
Autoritatea îndeplinește un rol de coordonare generală între auto
rităţile competente, în special în cazul unor evoluţii negative care
ar putea pune în pericol buna funcţionare și integritatea pieţelor
financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Uniune.
Autoritatea promovează o reacţie coordonată la nivelul Uniunii,
printre altele prin:

(b) abordări comune ale comunicărilor cu privire la rezultatele
acestor evaluări ale rezistenţei instituţiilor financiare;

(c) metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care anu
mite produse sau procese de distribuţie îl au asupra poziţiei
financiare a unei instituţii și asupra titularilor de poliţe, mem
brilor regimurilor de pensii, beneficiarilor și informării
clienţilor.

(a) facilitarea schimbului de informaţii între autorităţile
competente;
(b) determinarea sferei și, în măsura în care este posibil și opor
tun, verificarea fiabilităţii informaţiilor care trebuie puse la
dispoziţia tuturor autorităţilor competente în cauză;
(c) fără a aduce atingere articolului 19, efectuarea medierii facul
tative la cererea autorităţilor competente sau din proprie
iniţiativă;
(d) notificarea imediată a CERS cu privire la orice posibilă situa
ţie de urgenţă;
(e) adoptarea tuturor măsurilor necesare în cazul unor evoluţii
care pot pune în pericol funcţionarea pieţelor financiare în
vederea facilitării coordonării acţiunilor întreprinse de auto
rităţile competente relevante;
(f) centralizarea informaţiilor primite în conformitate cu arti
colele 21 și 35 de la autorităţile competente ca rezultat al
obligaţiilor legale de raportare pentru instituţiile active în mai
multe state membre; Autoritatea comunică aceste informaţii
celorlalte autorităţi competente vizate.
Articolul 32
Evaluarea evoluţiilor pieţei
(1) Autoritatea monitorizează și evaluează evoluţiile pieţei în
domeniul său de competenţă și, atunci când este necesar, infor
mează Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea ban
cară europeană), Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe), CERS,
Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la tendin
ţele microprudenţiale importante, riscurile potenţiale și punctele
vulnerabile. Autoritatea include în evaluările sale o analiză eco
nomică a pieţelor pe care operează instituţiile financiare, precum

(3) Fără a aduce atingere sarcinilor CERS stabilite prin Regula
mentul (UE) nr. 1092/2010, Autoritatea pune la dispoziţia Parla
mentului, Consiliului, Comisiei și CERS evaluări ale tendinţelor,
riscurilor potenţiale și punctelor vulnerabile în domeniul său de
competenţă, cel puţin o dată pe an și mai frecvent dacă este
necesar.

Autoritatea introduce o clasificare a principalelor riscuri și puncte
vulnerabile în respectivele evaluări și recomandă, atunci când este
necesar, măsuri preventive sau corective.

(4)
Autoritatea garantează o acoperire adecvată a evoluţiilor,
riscurilor și punctelor vulnerabile transsectoriale, cooperând
îndeaproape cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autori
tatea bancară europeană) și cu Autoritatea europeană de suprave
ghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe) prin
intermediul Comitetului comun.

Articolul 33
Relaţii internaţionale

(1)
Fără a aduce atingere competenţelor respective ale statelor
membre și ale instituţiilor Uniunii, Autoritatea poate stabili con
tacte și încheia acorduri administrative cu autorităţile de suprave
ghere, organizaţiile internaţionale și cu administraţiile din ţări
terţe. Aceste acorduri nu creează obligaţii juridice pentru Uniune
sau pentru statele membre ale acesteia și nici nu împiedică statele
membre sau autorităţile lor competente să încheie acorduri bila
terale sau multilaterale cu respectivele ţări terţe.
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(2) Autoritatea contribuie la pregătirea deciziilor în materie de
echivalenţă în ceea ce privește sistemele de supraveghere din ţări
terţe în conformitate cu actele menţionate la articolul 1
alineatul (2).
(3) În raportul menţionat la articolul 43 alineatul (5), Autori
tatea prezintă acordurile administrative convenite cu organizaţi
ile internaţionale sau cu administraţiile ţărilor terţe și sprijinul
oferit în pregătirea deciziilor în materie de echivalenţă.

Articolul 34
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(4) Înainte de a solicita informaţii în conformitate cu prezen
tul articol și pentru a evita duplicarea obligaţiilor de raportare,
Autoritatea ia în considerare statisticile existente relevante întoc
mite și difuzate de Sistemul Statistic European și de Sistemul Euro
pean al Băncilor Centrale.
(5)
Atunci când informaţiile nu sunt disponibile sau nu sunt
transmise în timp util de către autorităţile competente, Autori
tatea poate adresa o cerere justificată corespunzător și motivată
altor autorităţi de supraveghere, ministerului responsabil pentru
finanţe, în cazul în care acesta are la dispoziţia sa informaţii pru
denţiale, băncii centrale naţionale sau institutului statistic al sta
tului membru în cauză.

Alte atribuţii
(1)
Autoritatea poate, la cererea Parlamentului European, a
Consiliului, sau a Comisiei, sau din proprie iniţiativă, să emită
avize destinate Parlamentului European, Consiliului și Comisiei
privind orice aspecte referitoare la domeniul său de competenţă.
(2)
În ceea ce privește evaluările prudenţiale ale fuziunilor și
achiziţiilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei
92/49/CEE și al Directivelor 2002/83/CE și 2005/68/CE, astfel
cum au fost modificate prin Directiva 2007/44/CE și care, în con
formitate cu directivele respective, necesită consultarea dintre
autorităţile competente din două sau mai multe state membre,
Autoritatea poate emite și publica, la cererea uneia dintre autori
tăţile competente în cauză, un aviz cu privire la o evaluare pru
denţială, mai puţin în raport cu criteriile de la articolul 15b
alineatul (1) litera (e) din Directiva 92/49/CEE, articolul 15b ali
neatul (1) litera (e) din Directiva 2002/83/CE și articolul 19a ali
neatul (1) litera (e) din Directiva 2005/68/CE. Avizul se emite
prompt și în orice caz înainte de finalul perioadei de evaluare în
conformitate cu Directiva 92/49/CEE și Directivele 2002/83/CE
și 2005/68/CE, astfel cum au fost modificate prin Directiva
2007/44/CE. Articolul 35 se aplică domeniilor cu privire la care
autoritatea poate emite un aviz.

(6) În cazul în care informaţiile nu sunt disponibile sau nu sunt
transmise în timp util în temeiul alineatelor (1) sau (5), Autori
tatea poate adresa direct instituţiilor financiare implicate o cerere
justificată corespunzător și motivată. În aceasta se explică de ce
sunt necesare informaţiile referitoare la instituţiile financiare
implicate.
Autoritatea informează autorităţile competente în cauză cu pri
vire la cereri în conformitate cu prezentul alineat și cu alineatul (5).
La solicitarea autorităţii, autorităţile competente sprijină Autori
tatea în procesul de colectare a acestor informaţii.
(7)
Autoritatea poate utiliza informaţiile confidenţiale primite
în temeiul prezentului articol exclusiv în scopul îndeplinirii atri
buţiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 36
Relaţia cu CERS
(1)

Autoritatea cooperează îndeaproape și regulat cu CERS.

Articolul 35
Colectarea informaţiilor
(1)
La cererea Autorităţii, autorităţile competente ale statelor
membre furnizează Autorităţii toate informaţiile necesare pentru
îndeplinirea mandatului conferit acesteia prin prezentul regula
ment, cu condiţia ca destinatarul să aibă în mod legal acces la
informaţiile relevante și ca solicitarea de informaţii să fie propor
ţională cu natura mandatului în cauză.

(2)
Autoritatea furnizează CERS, în timp util, informaţii regu
late necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini atribuţiile.
Orice date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, care nu
apar într-o formă sintetică sau agregată se furnizează CERS fără
întârziere la primirea unei cereri motivate, după cum se menţio
nează la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.
Autoritatea, în cooperare cu CERS, instituie proceduri interne
adecvate pentru transmiterea informaţiilor confidenţiale, în spe
cial a informaţiilor legate de instituţiile financiare individuale.

(2) Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca informaţiile să-i
fie transmise la intervale regulate și în formate specificate. Astfel
de solicitări se efectuează, acolo unde este posibil, formate de
raportare comune.

(3)
Autoritatea garantează, în conformitate cu alineatele (4)
și (5), că avertismentelor și recomandărilor emise de CERS men
ţionate la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 li se
dă curs în mod corespunzător.

(3) La cererea justificată corespunzător a unei autorităţi com
petente dintr-un stat membru, Autoritatea poate oferi orice infor
maţie necesară pentru a permite autorităţii competente respective
să își îndeplinească atribuţiile în conformitate cu obligaţiile de
secret profesional stabilite în legislaţia sectorială și la articolul 70.

(4)
La primirea unui avertisment sau unei recomandări din
partea CERS adresată Autorităţii, Autoritatea convoacă fără întâr
ziere o întrunire a consiliului supraveghetorilor și evaluează impli
caţiile avertismentului sau recomandării în ceea ce privește
îndeplinirea sarcinilor sale.
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Autoritatea decide, prin procedura adecvată de luare a deciziilor,
cu privire la orice măsuri care trebuie luate în conformitate cu
competenţele care îi sunt conferite prin prezentul regulament în
vederea soluţionării problemelor identificate în avertismente și
recomandări.
Dacă nu acţionează pe baza unei recomandări, Autoritatea explică
CERS și Consiliului motivele acestei inacţiuni.
La primirea unui avertisment sau a unei recomandări din
(5)
partea CERS, adresată unei autorităţi naţionale de supraveghere
competente, Autoritatea face uz, după caz, de competenţele con
ferite prin prezentul regulament pentru a garanta că avertismen
tului sau recomandării i se dă curs în timp util.
Atunci când destinatarul intenţionează să nu dea curs recoman
dării CERS, acesta informează consiliul supraveghetorilor și dis
cută cu acesta motivele inacţiunii sale.
Autoritatea competentă ţine seama în mod corespunzător de opi
niile consiliului supraveghetorilor atunci când informează Consi
liul și CERS, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul
(UE) nr. 1092/2010.
(6) În îndeplinirea sarcinilor stabilite în prezentul regulament,
Autoritatea ţine seama în cea mai mare măsură de avertismentele
și recomandările CERS.
Articolul 37
Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor și
reasigurărilor și grupul părţilor interesate din domeniul
pensiilor ocupaţionale
În vederea facilitării consultării cu părţile interesate în
(1)
domenii care sunt relevante pentru sarcinile Autorităţii, se înfiin
ţează grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor și reas
igurărilor și grupul părţilor interesate din domeniul pensiilor
ocupaţionale (denumit în continuare în mod colectiv „grupurile
părţilor interesate”). Grupurile părţilor interesate sunt consultate
cu privire la acţiunile întreprinse în conformitate cu arti
colele 10-15 referitor la standardele tehnice de reglementare și de
punere în aplicare și, după caz și în măsura în care acestea nu pri
vesc instituţii financiare individuale, în conformitate cu artico
lul 16 referitor la ghiduri și recomandări. În cazul în care trebuie
să se ia urgent măsuri, iar consultarea nu este posibilă, Grupurile
părţilor interesate sunt informate de îndată ce este posibil.
Grupurile părţilor interesate se reunesc de cel puţin patru ori pe
an. Acestea pot discuta împreună teme de interes comun și se
informează reciproc cu privire la alte aspecte aflate în discuţie.
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de asigurare, întreprinderi de reasigurare sau intermediari de asig
urări, iar trei dintre aceștia reprezintă cooperative de asigurare și
reasigurare.
(3) Grupul părţilor interesate din domeniul pensiilor ocupaţio
nale este compus din 30 de membri, reprezentând în proporţii
echilibrate instituţii de furnizare de pensii ocupaţionale care ope
rează în Uniune, reprezentanţi ai angajaţilor, reprezentanţi ai
beneficiarilor, reprezentanţi ai IMM-urilor și reprezentanţi ai aso
ciaţiilor profesionale relevante. Cel puţin cinci dintre membrii săi
sunt reprezentanţi independenţi de vârf din mediul academic.
Zece dintre membrii săi reprezintă instituţii de furnizare de pensii
ocupaţionale.
(4) Membrii grupurilor părţilor interesate sunt numiţi de con
siliul supraveghetorilor, în urma unor propuneri din partea păr
ţilor interesate. În luarea deciziei sale, consiliul supraveghetorilor
asigură, în măsura în care este posibil, un echilibru geografic și de
gen adecvat și o reprezentare corespunzătoare a părţilor intere
sate la nivelul Uniunii.
(5)
Autoritatea furnizează toate informaţiile necesare, sub
rezerva respectării secretului profesional, astfel cum se prevede la
articolul 70, și asigură asistenţa de secretariat adecvată pentru
Grupurile părţilor interesate. Se acordă o compensaţie adecvată
pentru membrii Grupurilor părţilor interesate care reprezintă
organizaţii non-profit, cu excepţia reprezentanţilor industriei. În
cadrul Grupurilor părţilor interesate se pot înfiinţa grupuri de
lucru pe probleme tehnice. Membrii Grupurilor părţilor interesate
din domeniul bancar au un mandat de doi ani și jumătate, după
care are loc o nouă procedură de selecţie.
Membrii Grupurilor părţilor interesate pot avea două mandate
succesive.
(6) Grupurile părţilor interesate pot transmite Autorităţii avize
și opinii pentru orice subiect legat de atribuţiile Autorităţii, acor
dând o atenţie deosebită sarcinilor menţionate la articolele 10-16
și la articolele 29, 30 și 32.
(7) Grupurile părţilor interesate își adoptă propriul regulament
de procedură cu o majoritate de două treimi a membrilor săi.
(8)
Autoritatea publică avizele și opiniile grupurilor părţilor
interesate precum și rezultatele consultărilor acestora.

Articolul 38
Măsuri de salvgardare

Membrii unui grup de părţi interesate pot fi membri și în celălalt
grup de părţi interesate.
(2) Grupul părţilor interesate din domeniul asigurărilor și reas
igurărilor este compus din 30 de membri, reprezentând în pro
porţii echilibrate întreprinderile de asigurare și reasigurare și
intermediarii de asigurări care operează în Uniune, reprezentanţii
angajaţilor acestora, precum și consumatorii, utilizatorii servici
ilor asigurare și reasigurare, reprezentanţi ai IMM-urilor și repre
zentanţi ai asociaţiilor profesionale relevante. Cel puţin cinci
dintre membrii săi sunt reprezentanţi independenţi de vârf din
mediul academic. Zece dintre membrii săi reprezintă întreprinderi

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul
articolului 18 sau 19 nu afectează în niciun fel responsabilităţile
fiscale ale statelor membre.
(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în
temeiul articolului 19 alineatul (3) îi afectează responsabilităţile
fiscale, acesta poate notifica Autorităţii și Comisiei, în termen de
două săptămâni de la transmiterea deciziei Autorităţii către autori
tatea competentă, faptul că decizia nu va fi pusă în aplicare de
autoritatea competentă.
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În notificarea sa, statul membru explică în mod clar și precis din
ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilităţile
sale fiscale.
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(5)
Orice utilizare abuzivă a prezentului articol, în special în
legătură cu o decizie a Autorităţii care nu are un impact fiscal
semnificativ sau substanţial, este interzisă deoarece este incom
patibilă cu piaţa internă.

În cazul unei astfel de notificări, decizia Autorităţii se suspendă.
Articolul 39
În termen de o lună de la notificarea efectuată de statul membru,
Autoritatea informează statele membre dacă își menţine, modi
fică sau revocă decizia. În cazul în care decizia se menţine sau se
modifică, Autoritatea precizează că responsabilităţile fiscale nu
sunt afectate.
În cazul în care Autoritatea își menţine decizia, Consiliul decide,
cu majoritatea voturilor exprimate, în cadrul uneia dintre reuniu
nile sale, cel târziu la două luni după ce Autoritatea a informat
statul membru în conformitate cu al patrulea paragraf, dacă deci
zia Autorităţii se menţine.
În cazul în care Consiliul, după ce a examinat chestiunea, nu
decide să menţină decizia Autorităţii, în conformitate cu paragra
ful al cincilea, decizia Autorităţii își încetează efectele.
(3) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în
temeiul articolului 18 alineatul (3) îi afectează responsabilităţile
fiscale, acesta poate informa Autoritatea, Comisia și Consiliul, în
termen de trei zile lucrătoare de la transmiterea deciziei Autori
tăţii către autoritatea competentă, cu privire la faptul că decizia nu
va fi pusă în aplicare de autoritatea competentă.
În notificarea sa, statul membru explică în mod clar și precis din
ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilităţile
sale fiscale.

Procedurile decizionale
(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute în prezentul regulament,
Autoritatea informează orice destinatar identificat cu privire la
intenţia sa de a adopta o decizie, fixând un termen limită în care
destinatarul își poate exprima părerea cu privire la problema în
cauză, ţinând seama pe deplin de urgenţa, complexitatea și posi
bilele consecinţe ale situaţiei. Această dispoziţie se aplică mutatis
mutandis recomandărilor menţionate la articolul 17 alineatul (3).
(2)
Deciziile Autorităţii menţionează motivele pe care se
bazează.
(3)
Destinatarii deciziilor Autorităţii sunt informaţi cu privire
la căile de atac disponibile în temeiul prezentului regulament.
(4)
Atunci când Autoritatea a luat o decizie în temeiul artico
lului 18 alineatele (3) sau (4), aceasta reexaminează periodic res
pectiva decizie.
(5)
Deciziile pe care Autoritatea le adoptă în temeiul articole
lor 17, 18 sau 19 se publică și menţionează identitatea autorităţii
competente sau a instituţiei financiare implicate, precum și con
ţinutul principal al deciziei, cu excepţia cazului în care o astfel de
publicare este în conflict cu interesul legitim al instituţiilor finan
ciare în ceea ce privește protecţia secretelor comerciale sau ar
putea periclita grav buna funcţionare și integritatea pieţelor finan
ciare sau stabilitatea întregului sistem financiar al Uniunii sau a
unei părţi a acestuia.

În cazul unei astfel de notificări, decizia Autorităţii se suspendă.

CAPITOLUL III
ORGANIZARE

Consiliul convoacă, în termen de zece zile lucrătoare, o reuniune
și decide, cu o majoritate simplă a membrilor, cu privire la înce
tarea efectelor deciziei Autorităţii.

SECŢIUNEA 1

Consiliul Supraveghetorilor

În cazul în care Consiliul, după ce a examinat chestiunea, nu
decide să revoce decizia Autorităţii, în conformitate cu paragraful
al patrulea, suspendarea deciziei Autorităţii încetează.
(4) În cazul în care, în conformitate cu alineatul (3), Consiliul
a luat decizia de a nu revoca decizia Autorităţii referitoare la arti
colul 18 alineatul (3), iar statul membru în cauză consideră în
continuare că respectiva decizie a Autorităţii afectează responsa
bilitatea sa fiscală, statul membru respectiv poate informa Comi
sia și Autoritatea și poate solicita Consiliului să reexamineze
chestiunea. Statul membru în cauză precizează în mod clar moti
vele pentru care nu este de acord cu decizia Consiliului.
În termen de patru săptămâni de la notificarea menţionată la
primul paragraf, Consiliul își confirmă decizia iniţială sau ia o altă
decizie în conformitate cu alineatul (3).
Consiliul poate prelungi termenul de patru săptămâni cu încă
patru săptămâni, dacă circumstanţele impun acest lucru.

Articolul 40
Componenţă
(1)

Consiliul supraveghetorilor este alcătuit din:

(a) președintele fără drept de vot;
(b) șefii autorităţilor publice naţionale cu competenţă de supra
veghere a instituţiilor financiare din fiecare stat membru, care
se reunesc personal cel puţin 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 autorităţi europene de supraveghere
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(2) Consiliul supraveghetorilor convoacă periodic întâlniri cu
Grupul părţilor interesate din domeniul bancar, cel puţin de două
ori pe an.

Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu urmăresc să influenţeze
membrii consiliului supraveghetorilor în executarea atribuţiilor
lor.

(3) Fiecare autoritate competentă este responsabilă de numirea
în cadrul ei a unui supleant la nivel înalt, care poate înlocui mem
brul consiliului supraveghetorilor menţionat la alineatul (1) lit
era (b) în cazul în care respectiva persoană nu poate participa.
(4) În statele membre în care există mai mult de o autoritate cu
responsabilităţi de supraveghere în conformitate cu prezentul
regulament, autorităţile respective convin asupra unui reprezen
tant comun. Cu toate acestea, în cazul în care un anumit subiect
care urmează să fie discutat de consiliul supraveghetorilor nu ţine
de competenţa autorităţii naţionale reprezentate de membrul
menţionat la alineatul (1) litera (b), membrul respectiv poate
aduce un reprezentant al autorităţii naţionale competente, care nu
are drept de vot.
(5)
Consiliul supraveghetorilor poate decide să admită
observatori.
Directorul executiv poate participa la reuniunile consiliului
supraveghetorilor, fără a avea drept de vot.
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Articolul 43
Atribuţii
(1)
Consiliul supraveghetorilor oferă consiliere pentru lucră
rile Autorităţii și este responsabil cu luarea deciziilor menţionate
la capitolul II.
Consiliul supraveghetorilor adoptă avize, recomandări și
(2)
decizii și emite opiniile menţionate la capitolul II.
(3)

Consiliul supraveghetorilor numește prșe edintele.

Consiliul supraveghetorilor adoptă, înainte de data de
(4)
30 septembrie a fiecărui an, pe baza unei propuneri din partea
consiliului de administraţie, programul de lucru al Autorităţii pen
tru anul următor și îl transmite spre informare Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei.

Articolul 41
Comitete și grupuri interne
(1) Consiliul supraveghetorilor poate stabili comitete și grupuri
interne pentru sarcini specifice atribuite consiliului supravegheto
rilor și poate prevedea delegarea unor sarcini și decizii clar defi
nite către comitetele și grupurile interne, către consiliul de
administraţie sau către președinte.
(2)
În vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute la articolul 19,
consiliul supraveghetorilor convoacă un grup independent, care
să faciliteze soluţionarea în mod imparţial a dezacordului, com
pus din președinte și doi dintre membri, care nu sunt reprezen
tanţi ai autorităţilor competente care sunt implicate în dezacord
și care nu au niciun interes în conflictul în cauză și nici legături
directe cu autorităţile competente implicate.
(3) Sub rezerva articolului 19 alineatul (2), acest grup propune
consiliului supraveghetorilor o decizie spre adoptare finală în con
formitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (1) al
treilea paragraf.
(4)
Consiliul supraveghetorilor adoptă regulamentul de proce
dură al grupului menţionat la alineatul (2).
Articolul 42
Independenţa
În exercitarea atribuţiilor care conferite consiliului supravegheto
rilor în temeiul prezentului regulament, președintele și membrii
cu drept de vot ai consiliului supraveghetorilor acţionează inde
pendent și obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul
său și nu solicită sau nu acceptă instrucţiuni din partea instituţii
lor sau organelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat
membru sau din partea oricărei entităţi publice sau private.

Programul de lucru se adoptă fără a se aduce atingere procedurii
bugetare anuale și se publică.
La propunerea consiliului de administraţie, consiliul
(5)
supraveghetorilor adoptă raportul anual privind activităţile Auto
rităţii, inclusiv privind îndeplinirea sarcinilor președintelui, pe
baza proiectului de raport menţionat la articolul 53 alineatul (7)
și îl transmite până la data de 15 iunie a fiecărui an Parlamentului
European, Consiliului, Comisiei, Curţii de Conturi și Comitetului
Economic și Social European. Raportul se publică.
(6)
Consiliul supraveghetorilor adoptă programul de lucru
multianual al Autorităţii și îl transmite spre informare Parlamen
tului European, Consiliului și Comisiei.
Programul de lucru multianual se adoptă fără a se aduce atingere
procedurii bugetare anuale și se publică.
(7) Consiliul supraveghetorilor adoptă bugetul în conformitate
cu articolul 63.
(8) Consiliul supraveghetorilor își exercită funcţia de autoritate
disciplinară în raport cu președintele și directorul executiv și poate
să îi revoce pe aceștia în conformitate cu articolul 48 alineatul (5)
și, respectiv, cu articolul 51 alineatul (5).

Articolul 44
Luarea deciziilor
(1)
Deciziile consiliului supraveghetorilor se iau cu majorita
tea simplă a membrilor. Fiecare membru dispune de un vot.
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În ceea ce privește actele specificate la articolele 10-16 și măsurile
și deciziile adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (5) al treilea
paragraf și în temeiul capitolului VI și prin derogare de la primul
paragraf al prezentului alineat, consiliul supraveghetorilor ia deci
zii cu o majoritate calificată a membrilor săi, astfel cum este defi
nită la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea
Europeană și la articolul 3 din Protocolul nr. 36 privind dispoziţi
ile tranzitorii.
În ceea ce privește deciziile menţionate la articolul 19 alineatul (3),
referitor la deciziile luate de autoritatea responsabilă cu supraveg
herea consolidată, decizia propusă de grup se consideră adoptată
dacă este aprobată cu o majoritate simplă, cu excepţia cazului în
care este respinsă de către un număr de membri ale căror voturi
constituie o minoritate de blocare, astfel cum este definită la arti
colul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și
la articolul 3 din Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii.
Pentru toate celelalte decizii menţionate la articolul 19 alinea
tul (3), decizia propusă de grup se adoptă cu majoritatea simplă a
membrilor consiliului supraveghetorilor. Fiecare membru dispune
de un vot.
(2) Întrunirile consiliului supraveghetorilor sunt convocate de
președinte din proprie iniţiativă sau la cererea unei treimi din
membrii săi și sunt prezidate de președinte.
(3) Consiliul supraveghetorilor își adoptă propriul regulament
de procedură și îl face public.
(4) Regulamentul de procedură prevede în detaliu condiţiile de
vot, inclusiv, dacă este cazul, regulile referitoare la cvorum. Mem
brii fără drept de vot și observatorii, cu excepţia președintelui și a
directorului executiv, nu participă la nicio discuţie din cadrul con
siliului supraveghetorilor referitoare la instituţiile financiare indi
viduale, cu excepţia cazului în care se prevede altfel la articolul 75
alineatul (3) sau în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2).
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Directorul executiv și un reprezentant al Comisiei participă la
reuniunile consiliului de administraţie, fără a avea drept de vot.
Reprezentantul Comisiei are dreptul de a vota asupra aspectelor
menţionate la articolul 63.
Consiliul de administraţie își adoptă propriul regulament de pro
cedură și îl face public.
(3)
Reuniunile consiliului de administraţie sunt convocate de
președinte din proprie iniţiativă sau la cererea cel puţin a unei tre
imi din membrii săi și sunt prezidate de președinte.
Consiliul de administraţie se întrunește înaintea fiecărei reuniuni
a consiliului supraveghetorilor și ori de câte ori consiliul de
administraţie consideră necesar. Consiliul de administraţie se
întrunește cel puţin de cinci ori pe an.
(4) Membrii consiliului de administraţie pot, sub rezerva regu
lamentului de procedură, să fie asistaţi de consultanţi sau de
experţi. Membrii fără drept de vot, cu excepţia directorului exe
cutiv, nu participă la discuţiile din cadrul consiliului de adminis
traţie referitoare la instituţiile financiare individuale.
Articolul 46
Independenţa
Membrii consiliului de administraţie acţionează independent și
obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul său, nu soli
cită și nu primesc instrucţiuni din partea instituţiilor sau organis
melor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau
din partea oricărui organism public sau privat.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu încearcă să influenţeze
membrii consiliului de administraţie în exercitarea sarcinilor
acestora.

SECŢIUNEA 2

Consiliul de Administraţie

Articolul 47
Atribuţii

Articolul 45
Componenţă

(1) Consiliul de administraţie se asigură că Autoritatea își duce
la îndeplinire misiunea și își exercită atribuţiile care îi revin în con
formitate cu prezentul regulament.

(1) Consiliul de administraţie se compune din președinte și alţi
șase membri ai consiliului supraveghetorilor, aleși de către și din
tre membrii cu drept de vot ai consiliului supraveghetorilor.

(2)
Consiliul de administraţie propune un program de lucru
anual și multianual spre adoptare de consiliul supraveghetorilor.

În afară de președinte, fiecare membru al consiliului de adminis
traţie are un supleant, care îl poate înlocui dacă nu poate participa.
Mandatul membrilor aleși de consiliul supraveghetorilor este de
doi ani și jumătate. Acest mandat poate fi prelungit o singură
dată. Componenţa consiliului de administraţie este echilibrată și
proporţională și reflectă Uniunea în ansamblu. Mandatele se
suprapun și se aplică un sistem corespunzător de rotaţie.
(2) Deciziile consiliului de administraţie se adoptă cu majori
tatea membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot.

Consiliul de administraţie își exercită competenţele buge
(3)
tare în conformitate cu articolele 63 și 64.
(4)
Consiliul de administraţie adoptă planul privind politica de
personal al Autorităţii și, în temeiul articolului 68 alineatul (2),
măsurile de aplicare necesare ale Statutului funcţionarilor Comu
nităţilor Europene (denumit în continuare „Statutul
funcţionarilor”).
(5)
Consiliul de administraţie adoptă dispoziţiile speciale pri
vind dreptul de acces la documentele Autorităţii, în conformitate
cu articolul 72.
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(6) Consiliul de administraţie propune un raport anual referi
tor la activităţile Autorităţii, inclusiv la sarcinile președintelui, pe
baza proiectului de raport menţionat la articolul 53 alineatul (7)
și îl prezintă consiliului supraveghetorilor spre aprobare.

Președintele nu poate împiedica consiliul supraveghetorilor să dis
cute chestiuni legate de persoana sa, în special necesitatea revo
cării sale, și nu poate fi implicat în deliberări referitoare la astfel
de chestiuni.

(7) Consiliul de administraţie își adoptă propriul regulament de
procedură și îl face public.

Articolul 49

Consiliul de administraţie numește și revocă membrii
(8)
comisiei de apel, în conformitate cu articolul 58 alineatele (3)
și (5).
SECŢIUNEA 3

Președintele
Articolul 48
Numire și atribuţii
(1)
Autoritatea este reprezentată de un președinte, care este un
expert independent cu normă întreagă.
Președintele este responsabil cu pregătirea lucrărilor consiliului
supraveghetorilor și prezidează întrunirile consiliului supraveghe
torilor și ale consiliului de administraţie.
Președintele este numit de consiliul supraveghetorilor, pe
(2)
criterii de merit, competenţe, cunoașterea instituţiilor financiare și
a pieţelor și experienţă în domeniul supravegherii și al reglemen
tării financiare, în urma unei proceduri de selecţie deschise.
Înainte de a-și prelua funcţiile și în termen de o lună de la selec
ţionarea de către consiliul supraveghetorilor, Parlamentul Euro
pean poate, după audierea candidatului selecţionat de consiliul
supraveghetorilor, să prezente obiecţii cu privire la desemnarea
persoanei selecţionate.

Independenţa
Fără a aduce atingere rolului consiliului supraveghetorilor în ceea
ce privește atribuţiile prșe edintelui, acesta din urmă nu poate nici
solicita, nici accepta instrucţiuni din partea instituţiilor sau orga
nismelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru
sau din partea oricărui alt organism public sau privat.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu urmăresc să influenţeze
președintele în executarea atribuţiilor sale.
În conformitate cu statutul funcţionarilor, președintele, după
părăsirea funcţiei, este obligat să respecte în continuare obligaţia
de a manifesta integritate și discreţie în ceea ce privește acceptarea
anumitor numiri sau beneficii.
Articolul 50
Raportare
(1)
Parlamentul European și Consiliul pot invita președintele
sau supleantul acestuia, respectând pe deplin independenţa aces
tora, să facă o declaraţie. Președintele face o declaraţie în faţa Par
lamentului European și răspunde la toate întrebările adresate de
membrii acestuia, ori de câte ori i se solicită acest lucru.
(2)
Președintele prezintă Parlamentului European, la cerere și
cu cel puţin 15 zile înainte de declaraţia menţionată la alinea
tul (1), un raport scris privind principalele activităţi ale Autorităţii.

De asemenea, consiliul supraveghetorilor alege dintre membrii săi
un supleant care preia funcţiile președintelui în absenţa acestuia.
Acest supleant nu este ales dintre membrii consiliului de
administraţie.

(3) În plus faţă de informaţiile menţionate la articolele 11-18
și la articolele 20 și 33, raportul include, de asemenea, orice infor
maţii relevante solicitate ad-hoc de Parlamentul European.

(3)
Mandatul președintelui este de cinci ani și poate fi prelun
git o singură dată.

SECŢIUNEA 4

(4)
În cursul perioadei de nouă luni care precedă încheierea
mandatului de cinci ani al președintelui, consiliul supravegheto
rilor evaluează:
(a) rezultatele obţinute în primul mandat și modul în care aces
tea au fost obţinute;
(b) sarcinile și obligaţiile Autorităţii în anii următori.
Luând în considerare respectiva evaluare, consiliul supravegheto
rilor poate prelungi mandatul președintelui dacă acest lucru este
aprobat de Parlamentul European.
(5)
Președintele poate fi revocat doar de Parlamentul European
pe baza unei decizii adoptate de consiliul supraveghetorilor.

Directorul executiv
Articolul 51
Numire
(1) Autoritatea este gestionată de un director executiv, care este
un expert independent cu normă întreagă.
(2)
Directorul executiv este numit de consiliul supravegheto
rilor, după confirmarea de către Parlamentul European și în urma
unei proceduri de selecţie deschisă, pe criterii de merit, compe
tenţe, cunoașterea participanţilor la pieţele financiare și a pieţelor
și experienţă în domeniul supravegherii și al reglementării finan
ciare, precum și în materie de management.
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(3) Mandatul directorului executiv este de cinci ani și poate fi
prelungit o singură dată.
(4)
În cursul perioadei de nouă luni care precedă încheierea
mandatului de cinci ani al directorului executiv, consiliul
supraveghetorilor evaluează în special:
(a) rezultatele obţinute în primul mandat și modul în care aces
tea au fost obţinute;
(b) sarcinile și obligaţiile Autorităţii în anii următori.
Luând în considerare evaluarea menţionată la primul paragraf,
consiliul supraveghetorilor poate prelungi o dată mandatul direc
torului executiv.
(5) Directorul executiv poate fi revocat doar în urma unei deci
zii a consiliului supraveghetorilor.
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(6)
Directorul executiv elaborează un proiect preliminar de
buget al Autorităţii în temeiul articolului 63 și execută bugetul
Autorităţii în temeiul articolului 64.
(7)
În fiecare an, directorul executiv pregătește un proiect de
raport care conţine o secţiune privind activităţile de reglementare
și de supraveghere ale Autorităţii și o secţiune privind aspectele
financiare și administrative.
(8) În ceea ce privește personalul Autorităţii, directorul execu
tiv își exercită competenţele stabilite la articolul 68 și gestionează
chestiunile legate de personal.
CAPITOLUL IV
ORGANISME COMUNE ALE AUTORITĂŢILOR EUROPENE DE
SUPRAVEGHERE
SECŢIUNEA 1

Comitetul comun al autorităţilor europene de supraveghere
Articolul 52
Independenţa
Fără a aduce atingere rolului consiliului de administraţie, respec
tiv rolului consiliului supraveghetorilor în ceea ce privește atribu
ţiile directorului executiv, acesta din urmă nu trebuie nici să
solicite, nici să accepte instrucţiuni din partea instituţiilor sau
organismelor Uniunii, a unui guvern al unui stat membru, sau a
oricărui alt organism public sau privat.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu urmărește să influenţeze
directorul executiv în executarea atribuţiilor sale.
În conformitate cu statutul funcţionarilor menţionat la artico
lul 68, directorul executiv, după părăsirea funcţiei, este obligat să
respecte în continuare obligaţia de a manifesta integritate și dis
creţie în ceea ce privește acceptarea anumitor funcţii sau beneficii.
Articolul 53
Atribuţii
(1) Directorul executiv este responsabil cu gestionarea Autori
tăţii și pregătește lucrările consiliului de administraţie.
(2) Directorul executiv este responsabil de punerea în aplicare
a programului anual de lucru al Autorităţii sub îndrumarea con
siliului supraveghetorilor și sub controlul consiliului de
administraţie.

Articolul 54
Înfiinţare
(1) Se înfiinţează Comitetul comun al autorităţilor europene de
supraveghere.
(2)
Comitetul comun funcţionează ca un forum în cadrul
căruia Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat și
garantează coerenţa transsectorială cu Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea bancară europeană) și cu Autoritatea
europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori
mobiliare și pieţe), în special în ceea ce privește:
— conglomeratele financiare;
— contabilitatea și auditul;
— analizele microprudenţiale ale evoluţiilor, riscurilor și vul
nerabilităţilor transsectoriale care pun în pericol stabilitatea
financiară;
— produsele de investiţii cu amănuntul;
— măsurile de combatere a spălării banilor; și
— schimburile de informaţii cu CERS și dezvoltarea relaţiilor
dintre CERS și AES.
(3) Comitetul comun dispune de personal propriu furnizat de
AES, care va îndeplini funcţia de secretariat. Autoritatea alocă
resursele adecvate în vederea acoperirii cheltuielilor administra
tive, de infrastructură și operaţionale.

(3) Directorul executiv ia măsurile necesare, în special adopta
rea instrucţiunilor administrative interne și publicarea comunică
rilor, pentru a garanta funcţionarea Autorităţii în conformitate cu
prezentul regulament.

(4) În cazul în care o instituţie financiară își desfșă oară activi
tatea în mai multe sectoare, Comitetul comun soluţionează deza
cordurile în conformitate cu articolul 56.

(4)
Directorul executiv pregătește programul de lucru multi
anual menţionat la articolul 47 alineatul (2).

Articolul 55
Componenţă

(5) Până la 30 iunie, în fiecare an, directorul executiv pregăt
ește programul de lucru pentru anul următor menţionat la arti
colul 47 alineatul (2).

(1)
Comitetul comun se compune din președinţii AES și, dacă
este cazul, președintele oricărui subcomitet înfiinţat în temeiul
articolului 57.
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(2)
Directorul executiv, un reprezentant al Comisiei și CERS
pot participa în calitate de observatori la întrunirile Comitetului
comun, precum și ale oricăror subcomitete menţionate la
articolul 57.
(3)
Președintele Comitetului comun este numit pe baza unui
sistem de rotaţie anual dintre președinţii AES. Prșe edintele Comi
tetului comun este și vicepreședinte al CERS.
(4) Comitetul comun își adoptă propriul regulament de proce
dură și îl publică. Regulamentul poate prevedea mai mulţi parti
cipanţi la întrunirile Comitetului comun.
Comitetul comun se întrunește cel puţin o dată la două luni.
Articolul 56
Poziţii comune și acte comune
În cadrul atribuţiilor sale prevăzute la capitolul II și, în special, în
ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2002/87/CE,
Autoritatea ajunge, dacă este cazul, la poziţii comune cu Autori
tatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană)
și cu și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea euro
peană pentru valori mobiliare și pieţe).
Actele care intră sub incidenţa articolelor 10-15 și a articolelor
17, 18 sau 19 din prezentul regulament, referitoare la aplicarea
Directivei 2002/87/CE sau a oricăror alte acte ale Uniunii men
ţionate la articolul 1 alineatul (2), care intră, de asemenea, în sfera
de competenţă a Autorităţii europene de supraveghere (Autori
tatea bancară europeană) sau a Autorităţii europene de suprave
ghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe) se
adoptă în paralel de Autoritate, de Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea bancară europeană) și de Autoritatea
europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori
mobiliare și pieţe), după caz.
Articolul 57
Subcomitete
În sensul articolului 56, se înfiinţează un subcomitet al
(1)
Comitetului comun privind conglomeratele financiare.
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(2) Comisia de apel se compune din șase membri și șase suple
anţi, cu reputaţie și cunoștinţe în domeniu consacrate și cu expe
rienţă profesională, inclusiv în domeniul supravegherii, experienţă
obţinută la un nivel suficient de înalt în domeniul bancar, de asig
urări, al pensiilor ocupaţionale, al pieţelor de valori mobiliare sau
al altor servicii financiare, fiind excluși membrii actualului per
sonal al autorităţilor competente sau al altor instituţii naţionale
sau ale Uniunii care sunt implicaţi în activităţile Autorităţii. Comi
sia de apel dispune de o experienţă juridică suficientă pentru a
putea oferi consiliere juridică profesională cu privire la legalitatea
exercitării de către Autoritate a competenţelor sale.

Comisia de apel desemnează președintele comisiei de apel.

(3) Doi membri ai comisiei de apel și doi supleanţi sunt numiţi
de către consiliul de administraţie al Autorităţii fiind aleși de pe o
listă propusă de Comisie, întocmită în urma unei invitaţii publice
de manifestare a interesului publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, și după consultarea consiliului supraveghetorilor.

Ceilalţi membri sunt numiţi în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 1093/2010 și cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4) Mandatul membrilor comisiei de apel este de cinci ani.
Acest mandat poate fi prelungit o singură dată.

(5) Un membru al comisiei de apel care a fost numit de con
siliul de administraţie al Autorităţii nu poate fi revocat pe durata
mandatului decât în cazul în care s-a făcut vinovat de o abatere
gravă, iar consiliul de administraţie, după ce a consultat consiliul
supraveghetorilor, a adoptat o decizie în acest sens.

(6) Deciziile comisiei de apel se adoptă cu voturile a cel puţin
patru din cei șase membri ai săi. În cazul în care decizia atacată
intră sub incidenţa prezentului regulament, această majoritate
decizională cuprinde cel puţin unul dintre cei doi membri ai
comisiei de apel numiţi de către Autoritate.

(2)
Respectivul subcomitet se compune din persoanele men
ţionate la articolul 55 alineatul (1) și un reprezentant la nivel înalt
provenind din actualul personal al autorităţii competente rele
vante din fiecare stat membru.

(7) Comisia de apel este convocată de președintele comisiei de
apel atunci când este necesar.

(3) Subcomitetul alege un președinte dintre membrii săi, care
este, de asemenea, membru al Comitetului comun.

(8) AES acordă comisiei de apel sprijinul adecvat în ceea ce pri
vește funcţionarea și secretariatul prin intermediul Comitetului
comun.

(4)

Comitetul comun poate institui alte subcomitete.
SECŢIUNEA 2

Articolul 59

Comisia de Apel

Independenţă și imparţialitate

Articolul 58
Componenţă și funcţionare
(1)

Comisia de apel este un organism comun AES.

(1) Membrii comisiei de apel sunt independenţi în luarea deci
ziilor. Ei nu sunt constrânși să respecte nicio instrucţiune. Acșe tia
nu îndeplinesc alte atribuţii în raport cu Autoritatea, consiliul de
administraţie sau consiliul supraveghetorilor.
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(2) Membrii comisiei de apel nu iau parte la procedurile de
contestaţie introduse dacă au un interes personal în cauza respec
tivă, dacă au fost anterior implicaţi ca reprezentanţi ai uneia din
tre părţi sau dacă au participat la adoptarea deciziei care face
obiectul contestaţiei.

(2)
Contestaţia, împreună cu expunerea de motive, se înain
tează în scris la sediul Autorităţii, în termen de două luni de la
data notificării deciziei către persoana vizată sau, în absenţa unei
notificări, în termen de două luni de la data la care Autoritatea a
publicat decizia sa.

(3) În cazul în care, dintr-unul din motivele menţionate la ali
neatele (1) și (2) sau din orice alt motiv, un membru al comisiei
de apel consideră că un alt membru nu ar trebui să ia parte la pro
cedurile de contestaţie, membrul respectiv informează comisia de
apel cu privire la acest lucru.

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

(4) Oricare parte din cadrul unei proceduri de contestaţie poate
ridica obiecţii împotriva participării unui membru al comisiei de
apel în baza oricăruia dintre motivele menţionate la alineatele (1)
și (2) sau dacă este suspectat de părtinire.
O obiecţie nici nu poate fi fundamentată pe criterii de naţionali
tate a membrilor și nici nu este admisibilă dacă, deși coșn tientă de
existenţa unui motiv de obiecţie, partea la o procedură de con
testaţie îndeplinește cu toate acestea o acţiune procedurală, alta
decât cea de a ridica obiecţii privind componenţa comisiei de apel.
(5) Comisia de apel decide cu privire la acţiunile care trebuie
întreprinse în cazurile menţionate la alineatele (1) și (2) fără par
ticiparea membrului în cauză.
În scopul luării acestei decizii, membrul în cauză este înlocuit în
cadrul comisiei de apel de către supleantul său. Atunci când
supleantul se găsește într-o situaţie similară, prșe edintele autori
tăţii care a desemnat membrul care trebuie înlocuit desemnează
un înlocuitor printre supleanţii disponibili.
Membrii comisiei de apel se angajează să acţioneze inde
(6)
pendent și în interesul public.
În acest scop, aceștia redactează o declaraţie de angajament și o
declaraţie de interese, indicând fie absenţa oricăror interese care
ar putea fi considerate drept susceptibile de a le afecta indepen
denţa, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi con
siderate susceptibile de a le afecta independenţa.
Toate aceste declaraţii sunt făcute publice, în fiecare an și în scris.

CAPITOLUL V

(3)
O contestaţie efectuată în temeiul alineatului (1) nu are
efect suspensiv.
Cu toate acestea, Comisia de apel poate, în cazul în care consi
deră că circumstanţele o cer, să suspende aplicarea deciziei
contestate.
(4) În cazul în care contestaţia este admisibilă, comisia de apel
examinează dacă aceasta este întemeiată. Comisia de apel invită
părţile implicate să prezinte observaţiile pe care le au cu privire la
notificările emise de ea însăși sau cu privire la comunicările altor
părţi la procedura de contestaţie, cu respectarea termenelor stabi
lite. Părţile la procedurile de contestaţie au dreptul să își prezinte
oral argumentele.
(5) Comisia de apel poate să confirme decizia luată de organ
ismul competent al Autorităţii sau poate retrimite cazul organis
mului competent din cadrul Autorităţii. Decizia comisiei de apel
este obligatorie pentru acest organism competent, care adoptă o
decizie modificată privind cazul în speţă.
(6) Comisia de apel își adoptă propriul regulament de proce
dură și îl face public.
(7)
Deciziile adoptate de comisia de apel sunt motivate și se
publică de către Autoritate.

Articolul 61
Acţiuni în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
(1) O acţiune poate fi înaintată Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, în conformitate cu articolul 263 din TFUE, pentru con
testarea unei decizii luate de către comisia de apel, sau, în cazul în
care nu există un drept de contestaţie în faţa comisiei de apel, a
unei decizii luate de Autoritate.

CĂI DE ATAC

Articolul 60
Contestaţii
(1) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autorităţile com
petente, poate contesta o decizie a Autorităţii menţionată la arti
colele 17, 18 și 19 și orice altă decizie adoptată de Autoritate în
conformitate cu actele Uniunii menţionate la articolul 1 alinea
tul (2) care este adresată persoanei respective, precum și o decizie
care, deși adresată unei alte persoane, privșe te direct și personal
persoana în cauză.

(2) Statele membre și instituţiile Uniunii, precum și orice per
soană fizică sau juridică, pot introduce o acţiune la Curtea de Jus
tiţie a Uniunii Europene împotriva deciziilor Autorităţii, în
conformitate cu articolul 263 din TFUE.
(3) În cazul în care Autoritatea are obligaţia de a acţiona, însă
nu adoptă o decizie, poate fi înaintată o acţiune în constatarea
omisiunii de a acţiona în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
în conformitate cu articolul 265 din TFUE.
(4) Autoritatea are obligaţia să ia măsurile necesare pentru a se
conforma cu hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
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(2) Raportul estimativ se transmite de către Comisie Parlamen
tului European și Consiliului (denumiţi în continuare împreună
„autoritatea bugetară”), împreună cu proiectul de buget al Uniunii
Europene.

Articolul 62
Bugetul Autorităţii
Veniturile Autorităţii, care este un organism european în
(1)
conformitate cu articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regula
mentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor
Europene (1) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”),
constau în principal din orice combinaţie dintre următoarele:
(a) contribuţii obligatorii din partea autorităţilor publice naţio
nale competente în domeniul supravegherii instituţiilor
financiare, care sunt stabilite în conformitate cu o formulă
bazată pe ponderarea voturilor prevăzută la articolul 3 aline
atul (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii.
În sensul prezentului articol, articolul 3 alineatul (3) din Pro
tocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii continuă să se
aplice după termenul de 31 octombrie 2014 stabilit în acesta;
(b) o subvenţie din partea Uniunii prevăzută în bugetul general
al Uniunii Europene (Secţiunea Comisie);
(c) orice onorarii plătite Autorităţii în cazurile specificate de dis
poziţiile în domeniu ale dreptului Uniunii.
(2) Cheltuielile Autorităţii cuprind cel puţin cheltuielile cu per
sonalul, salariile, cheltuielile administrative, de infrastructură, de
formare profesională și operaţionale.
(3)

Se asigură un echilibru între venituri și cheltuieli.

(4) Toate veniturile și cheltuielile Autorităţii fac obiectul unor
estimări pentru fiecare exerciţiu financiar, care corespunde anului
calendaristic, estimări care sunt prezentate în bugetul Autorităţii.

(3) Pe baza acestei declaraţii estimative, Comisia înscrie în pro
iectul de buget al Uniunii Europene previziunile pe care le consi
deră necesare, ţinând cont de schema de personal și de cuantumul
subvenţiei din bugetul general al Uniunii Europene în conformi
tate cu articolele 313 și 314 din TFUE.
(4) Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a Autori
tăţii. Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru subvenţia
destinată Autorităţii.
(5)
Consiliul supraveghetorilor adoptă bugetul Autorităţii.
Acesta devine definitiv odată cu adoptarea definitivă a bugetului
general al Uniunii Europene. Dacă este necesar, acesta se ajustează
în consecinţă.
(6) Consiliul de administraţie informează fără întârziere autori
tatea bugetară cu privire la intenţia sa de a executa orice proiect
care ar putea avea implicaţii financiare semnificative pentru finan
ţarea bugetului său, în special orice proiect imobiliar, cum ar fi
închirierea sau achiziţionarea de imobile. Consiliul informează
Comisia cu privire la acest lucru. În cazul în care una dintre auto
rităţile bugetare intenţionează să emită un aviz, aceasta infor
mează Autoritatea cu privire la intenţia sa în termen de două
săptămâni de la primirea informaţiilor privind respectivul proiect.
În absenţa unui răspuns, Autoritatea poate demara operaţiunea
planificată.
Pentru primul an de funcţionare a Autorităţii, care se
(7)
încheie la 31 decembrie 2011, finanţarea Autorităţii de către Uni
une face obiectul acordului autorităţii bugetare, astfel cum se pre
vede la punctul 47 din Acordul interinstituţional privind
disciplina bugetară și buna gestiune financiară.

Articolul 64
Articolul 63
Elaborarea bugetului
(1) Până la data de 15 februarie a fiecărui an, directorul execu
tiv elaborează un proiect de declaraţie estimativă privind venitu
rile și cheltuielile pentru anul financiar următor și îl înaintează
consiliului de administraţie și consiliului supraveghetorilor,
împreună cu proiectul de schemă de personal. În fiecare an, con
siliul supraveghetorilor, pe baza proiectului de declaraţie elaborat
de directorul executiv și aprobat de consiliul de administraţie, ela
borează o declaraţie estimativă a veniturilor și a cheltuielilor
Autorităţii pentru exerciţiul financiar următor. Această declaraţie
estimativă, incluzând un proiect de schemă de personal, se trans
mite Comisiei de către consiliul supraveghetorilor până la data de
31 martie. Înaintea adoptării declaraţiei estimative, proiectul pre
gătit de directorul executiv se aprobă de consiliul de administraţie.
(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

Execuţia și controlul bugetului
(1) Directorul executiv își exercită competenţele de ordonator
de credite și execută bugetul Autorităţii.
(2) Până la data de 1 martie după încheierea fiecărui exerciţiu
financiar, contabilul Autorităţii transmite contabilului Comisiei și
Curţii de Conturi situaţia conturilor provizorii, precum și raportul
privind gestiunea bugetară și financiară pentru exerciţiul financiar
respectiv. De asemenea, contabilul Autorităţii trimite membrilor
consiliului supraveghetorilor, Parlamentului European și Consi
liului raportul privind gestiunea bugetară și financiară, până la
data de 31 martie a anului următor.
Contabilul Comisiei consolidează apoi situaţia conturilor provi
zorii ale instituţiilor și ale organismelor descentralizate în confor
mitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar.
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(3)
După primirea observaţiilor formulate de Curtea de Con
turi cu privire la conturile provizorii ale Autorităţii, în conformi
tate cu articolul 129 din Regulamentul financiar, directorul
executiv elaborează, pe propria răspundere, situaţia conturilor
finale ale Autorităţii și o trimite spre avizare consiliului de
administraţie.
(4) Consiliul de administraţie emite un aviz cu privire la situ
aţia conturilor finale ale Autorităţii.
(5)
Până la data de 1 iulie după încheierea exerciţiului finan
ciar, directorul executiv transmite membrilor consiliului
supraveghetorilor, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei
și Curţii de Conturi situaţia conturilor finale împreună cu avizul
consiliului de administraţie.
(6)

Situaţia contabilă definitivă este publicată.

(7) Directorul executiv comunică Curţii de Conturi un răspuns
la observaţiile formulate de aceasta până la data de 30 septembrie.
Acesta trimite, de asemenea, o copie a acestui răspuns consiliului
de administraţie și Comisiei.
(8) Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la
solicitarea acestuia din urmă și în conformitate cu articolul 146
alineatul (3) din regulamentul financiar, toate informaţiile nece
sare derulării eficiente a procedurii de descărcare de gestiune pen
tru exerciţiul financiar în cauză.
(9)
La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate
calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a
Autorităţii pentru execuţia bugetului pentru anul financiar N, care
cuprinde veniturile din bugetul general al Uniunii Europene și de
la autorităţile competente, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Articolul 65
Norme financiare
Normele financiare aplicabile Autorităţii se adoptă de către con
siliul de administraţie, după consultarea Comisiei. Aceste norme
nu se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002
al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul finan
ciar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţi
lor Europene (1), cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este
impus de necesităţi operaţionale specifice indispensabile funcţio
nării autorităţii și numai cu acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 66
Măsuri antifraudă
(1)
În scopul combaterii fraudei, corupţiei și a altor activităţi
ilegale, Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 se aplică Autorităţii fără
restricţii.
(1) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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(2)
Autoritatea aderă la Acordul interinstituţional privind
investigaţiile interne efectuate de OLAF) și adoptă fără întârziere
dispoziţii corespunzătoare pentru întregul personal al Autorităţii.
(3) Deciziile de finanţare, acordurile și instrumentele de punere
în aplicare rezultate din acestea stipulează clar că OLAF și Curtea
de Conturi pot să desfășoare, dacă este necesar, verificări la faţa
locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani plătite de către
Autoritate, precum și în cazul personalului responsabil cu aloca
rea acestor sume de bani.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 67
Privilegii și imunităţi
Protocolul (nr. 7) privind privilegiile și imunităţile Uniunii Euro
pene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE se
aplică Autorităţii și personalului acesteia.
Articolul 68
Personalul
(1)
Statutul funcţionarilor, regimul aplicabil celorlalţi agenţi și
normele adoptate de comun acord de către instituţiile Uniunii în
scopul aplicării acestora se aplică personalului Autorităţii, inclu
siv directorului executiv și președintelui acesteia
(2)
Consiliul de administraţie, de comun acord cu Comisia,
adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate
cu dispoziţiile prevăzute la articolul 110 din statutul
funcţionarilor.
(3)
În ceea ce privește personalul său, Autoritatea exercită atri
buţiile conferite autorităţii de numire conform statutului funcţio
narilor, precum și autorităţii împuternicite să încheie contracte
conform regimului aplicabil celorlalţi agenţi.
(4)
Consiliul de administraţie adoptă dispoziţii care să permită
detașarea experţilor naţionali din statele membre pe lângă
Autoritate.
Articolul 69
Răspunderea Autorităţii
(1)
În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă des
păgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legisla
ţiei statelor membre, pentru orice daune produse de ea însăși sau
de membrii personalului său în exerciţiul funcţiunii. Curtea de Jus
tiţie a Uniunii Europene are competenţă pentru litigiile privind
despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.
(2)
Răspunderea financiară personală și răspunderea discipli
nară a personalului Autorităţii faţă de aceasta sunt guvernate de
dispoziţiile relevante aplicabile personalului Autorităţii.
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Articolul 70

Articolul 72

Obligaţia respectării secretului profesional

Accesul la documente

(1)
Membrii consiliului supraveghetorilor și ai consiliului de
administraţie, directorul executiv și membrii personalului Auto
rităţii, inclusiv funcţionarii detașaţi temporar din statele membre
și toate celelalte persoane care îndeplinesc sarcini pentru Autori
tate pe baze contractuale, sunt supuși obligaţiilor legate de secre
tul profesional în temeiul articolului 339 din TFUE și al
dispoziţiilor relevante din legislaţia Uniunii în domeniu, chiar și
după ce aceștia și-au încetat atribuţiile.

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

Acestora li se aplică articolul 16 din Statutul funcţionarilor.
În conformitate cu Statutul funcţionarilor, după încetarea rapor
tului de muncă, membrii personalului sunt supuși în continuare
obligaţiei de a manifesta integritate și discreţie în ceea ce privește
acceptarea anumitor funcţii sau beneficii.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu încearcă să influenţeze
membrii personalului Autorităţii în exercitarea atribuţiilor lor.
(2)
Fără a aduce atingere cazurilor de aplicare a dreptului penal,
nicio informaţie confidenţială primită de persoanele menţionate
la alineatul (1) în exercitarea atribuţiilor lor nu poate fi divulgată
niciunei persoane sau autorităţi, cu excepţia prezentării sale într-o
formă sintetică sau agregată, astfel încât instituţiile financiare indi
viduale să nu poată fi identificate.
În plus, obligaţia prevăzută la alineatul (1) și la primul paragraf al
prezentului alineat nu împiedică Autoritatea și autorităţile naţio
nale de supraveghere să utilizeze informaţiile pentru asigurarea
respectării actelor menţionate la articolul 1 alineatul (2) și, în spe
cial, pentru procedurile legale necesare pentru adoptarea
deciziilor.
(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică Autoritatea să facă schimb
de informaţii cu autorităţile naţionale de supraveghere în confor
mitate cu prezentul regulament și cu alte acte legislative ale Uni
unii aplicabile instituţiilor financiare.
Aceste informaţii fac obiectul obligaţiilor privind secretul profe
sional menţionate la alineatele (1) și (2). Autoritatea stabilește în
regulamentul intern de procedură modalităţile practice de punere
în aplicare a normelor referitoare la confidenţialitate menţionate
la alineatele (1) și (2).
(4) Autoritatea aplică Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a
Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului
său de procedură (1).
Articolul 71
Protecţia datelor

(2)
Consiliul de administraţie adoptă până la 31 mai 2011
măsurile practice pentru aplicarea Regulamentului (CE)
nr. 1049/2001.
(3)
Deciziile adoptate de către Autoritate în temeiul articolului
8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unor
plângeri către Ombudsman sau al unor proceduri pe lângă Cur
tea de Justiţie a Uniunii Europene, în urma contestaţiei înaintate
comisiei de apel, după caz, în conformitate cu condiţiile prevă
zute la articolele 228 și 263 din TFUE.
Articolul 73
Regimul lingvistic
(1) Regulamentul nr. 1 al Consiliului privind determinarea lim
bilor utilizate de Comunitatea Economică Europeană (2) se aplică
Autorităţii.
(2)
Consiliul de administraţie decide cu privire la regimul
lingvistic intern al Autorităţii.
(3) Serviciile de traducere necesare funcţionării Autorităţii sunt
efectuate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii
Europene.
Articolul 74
Acordul privind sediul
Dispoziţiile necesare referitoare la amplasarea sediului Autorităţii
în statul membru în care aceasta este stabilită și facilităţile care tre
buie oferite de statul respectiv, precum și normele specifice apli
cabile în respectivul stat membru directorului executiv, membrilor
consiliului de administraţie, angajaţilor Autorităţii și membrilor
familiilor acestora se stabilesc într-un acord privind sediul înche
iat între Autoritate și statul membru respectiv, după obţinerea
aprobării consiliului de administraţie.
Statul membru respectiv asigură cele mai bune condiţii posibile
pentru buna funcţionare a Autorităţii, inclusiv condiţii de școlar
izare multilingvă și cu vocaţie europeană, precum și conexiuni de
transport adecvate.
Articolul 75
Participarea ţărilor terţe

Prezentul regulament nu aduce atingere obligaţiilor statelor mem
bre în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în temeiul
Directivei 95/46/CE sau obligaţiilor Autorităţii în ceea ce privește
prelucrarea datelor personale în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 45/2001, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

(1) Participarea la lucrările Autorităţii este deschisă ţărilor terţe
care au încheiat acorduri cu Uniunea prin care au adoptat și aplică
dreptul Uniunii în domeniul de competenţă al Autorităţii menţio
nat la articolul 1 alineatul (2).

(1) JO L 317, 3.12.2001, p. 1.

(2) JO 17, 6.10.1958, p. 385.
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(2)
Autoritatea poate coopera cu ţările menţionate la alinea
tul (1) care aplică o legislaţie recunoscută ca fiind echivalentă în
domeniile de competenţă ale Autorităţii menţionate la articolul 1
alineatul (2), astfel cum este prevăzut în acordurile internaţionale
încheiate de Uniune în conformitate cu articolul 216 din TFUE.
(3) În conformitate cu dispoziţiile relevante ale acordurilor
menţionate la alineatele (1) și (2), se stabilesc modalităţi preci
zând, în special, natura, sfera și aspectele procedurale ale partici
pării ţărilor menţionate la alineatul (1) la activităţile Autorităţii,
inclusiv dispoziţii referitoare la contribuţiile financiare și la per
sonal. Aceste modalităţi pot prevedea reprezentarea, în calitate de
observator, în cadrul consiliului supraveghetorilor, însă garan
tează faptul că aceste ţări nu participă la nicio discuţie legată de
instituţii financiare individuale, în afară de cazul în care există un
interes direct.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 76
Acţiuni pregătitoare
(1)
După intrarea în vigoare a prezentului regulament și până
la înfiinţarea Autorităţii, CEIAPO colaborează îndeaproape cu
Comisia pentru a pregăti înlocuirea CEIAPO de către Autoritate.
(2) După înfiinţarea Autorităţii, Comisiei îi revine răspunderea
pentru instituirea administrativă și funcţionarea administrativă
iniţială a Autorităţii până la numirea unui director executiv de
către Autoritate.
În acest scop, până când directorul executiv își preia îndatoririle
în urma numirii sale de către consiliul supraveghetorilor în con
formitate cu articolul 51, Comisia poate numi un funcţionar cu
titlu interimar care să îndeplinească funcţiile directorului execu
tiv. Această perioadă se limitează la intervalul necesar pentru
numirea unui director executiv al Autorităţii.
Directorul executiv interimar poate autoriza toate plăţile acope
rite de alocările prevăzute în bugetul Autorităţii, după aprobarea
de către consiliul de administraţie, și poate încheia contracte,
inclusiv contracte de angajare, după adoptarea schemei de per
sonal a Autorităţii.
(3)
Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere competenţelor consi
liului supraveghetorilor și ale consiliului de administraţie.
(4)
Autoritatea este considerată succesorul legal al CEIAPO.
Până la data înfiinţării Autorităţii, toate activele și pasivele, pre
cum și toate operaţiunile în curs ale CEIAPO sunt transferate
automat Autorităţii. CEIAPO întocmește o declaraţie care reflectă
situaţia de închidere a activelor și pasivelor sale la data transferu
lui respectiv. Declaraţia respectivă este auditată și aprobată de
CEIAPO și de către Comisie.
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Articolul 77
Dispoziţii tranzitorii privind personalul
(1) Prin derogare de la articolul 68, toate contractele de anga
jare și acordurile de detașare încheiate de CEIAPO sau de secre
tariatul acestuia și care sunt în vigoare la 1 ianuarie 2011 sunt
onorate până la data la care expiră. Acestea nu pot fi prelungite.
(2) Tuturor membrilor personalului pa bază de contracte men
ţionate la alineatul (1) li se dă posibilitatea de a încheia un con
tract de agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi cu diferitele grade stabilite în
schema de personal a Autorităţii.
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritatea
abilitată să încheie contracte realizează o selecţie internă limitată
la membrii personalului care au contracte cu CEIAPO sau cu sec
retariatul acestuia, pentru a determina competenţa, eficienţa și
integritatea celor care urmează a fi angajaţi. Procedura de selecţie
internă ţine seama pe deplin de aptitudinile și experienţa demon
strate de persoana respectivă în exercitarea funcţiei sale anterior
angajării.
(3) În funcţie de tipul și de nivelul atribuţiilor care trebuie exer
citate, candidaţilor aleși li se oferă contracte de agenţi temporari
pentru o durată care să corespundă cel puţin cu perioada rămasă
din contractul anterior.
(4) Legislaţia naţională în domeniul contractelor de muncă și
celelalte instrumente relevante continuă să se aplice membrilor
personalului cu contracte anterioare și care aleg să nu solicite un
contract de agent temporari sau cărora nu li se oferă astfel de con
tracte, în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 78
Dispoziţii naţionale
Statele membre adoptă dispoziţiile corespunzătoare pentru a asi
gura aplicarea eficace a prezentului regulament.

Articolul 79
Modificări
Decizia nr. 716/2009/CE se modifică prin eliminarea CEIAPO de
pe lista beneficiarilor prevăzută în secţiunea B din anexa la res
pectiva decizie.

Articolul 80
Abrogare
Decizia 2009/79/CE a Comisiei de instituire a CEIAPO se abrogă
de la 1 ianuarie 2011.
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Articolul 81
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(c) oportunitatea simplificării și consolidării arhitecturii SESF, în
vederea îmbunătăţirii coerenţei dintre nivelurile macro și
micro, precum și între AES;

Reexaminare
(1)
Până la 2 ianuarie 2014 și, ulterior, din trei în trei ani,
Comisia publică un raport general privind experienţa dobândită
ca urmare a funcţionării Autorităţii și a procedurilor prevăzute în
prezentul regulament. Respectivul raport evaluează, printre altele:

(d) coerenţa evoluţiei SESF cu evoluţia la nivel mondial;

(a) convergenţa practicilor de supraveghere realizată de autori
tăţile competente;

(f) adecvarea răspunderii și nivelului de transparenţă cu privire
la cerinţele de publicare;

(i)

convergenţa independenţei funcţionale a autorităţilor
competente și a standardelor echivalente guvernanţei
corporative;

(ii) imparţialitatea, obiectivitatea și autonomia Autorităţii;
(b) funcţionarea colegiilor de supraveghere;
(c) progresul înregistrat în direcţia convergenţei în domeniul
prevenirii, gestionării și al soluţionării crizelor, inclusiv
mecanisme de finanţare la nivelul Uniunii;
(d) rolul Autorităţii în ceea ce privește riscul sistemic;
(e) aplicarea clauzei de salvgardare prevăzute la articolul 38;
(f) aplicarea rolului de mediere cu efecte obligatorii prevăzut la
articolul 19.
(2)

Raportul menţionat la alineatul (1) evaluează, de asemenea:

(a) oportunitatea continuării supravegherii separate pentru
bănci, asigurări și pensii ocupaţionale, valori mobiliare și
pieţe financiare;
(b) oportunitatea desfășurării supravegherii prudenţiale și supra
vegherii activităţii comerciale separat sau de către aceeași
autoritate de supraveghere;

(e) existenţa unui nivel suficient de diversitate și excelenţă în
cadrul SESF;

(g) adecvarea resurselor Autorităţii pentru a își îndeplini
atribuţiile;
(h) caracterul corespunzător al menţinerii sediul Autorităţii sau
oportunitatea mutării AES într-un sediu unic în vederea
îmbunătăţirii coordonării dintre acestea.
(3) În ceea ce privește chestiunea supravegherii directe a insti
tuţiilor sau infrastructurilor cu activităţi paneuropene și ţinând
seama de evoluţiile pieţei, Comisia elaborează un raport anual pri
vind oportunitatea atribuirii unor atribuţii de supraveghere supli
mentare în acest domeniu Autorităţii.
(4)
Raportul și orice propunere eventuală care îl însoţește se
transmit Parlamentului European și Consiliului.
Articolul 82
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2011, cu excepţia articolului 76 și a arti
colului 77 alineatele (1) și (2), care se aplică de la data intrării în
vigoare.
Autoritatea se înfiinţează la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 24 noiembrie 2010.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

O. CHASTEL
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REGULAMENTUL (UE) NR. 1095/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 24 noiembrie 2010
de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare
și pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei
de capital privat (7) și din 9 octombrie 2008 conţinând
recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor
procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghe
re (8), precum și în poziţiile sale din 22 aprilie 2009 cu pri
vire la propunerea modificată de directivă a Parlamentului
European și a Consiliului privind iniţierea și exercitarea
activităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (9)
și din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regula
ment al Parlamentului European și al Consiliului privind
agenţiile de rating de credit (10)).

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
în special articolul 114,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),
(3)

În noiembrie 2008, Comisia a însărcinat un grup la nivel
înalt condus de Jacques de Larosière să facă recomandări
privind modul de consolidare a mecanismelor europene de
supraveghere în vederea unei protecţii sporite a cetăţenilor
și pentru a reda încrederea în sistemul financiar. În raportul
său final prezentat la 25 februarie 2009 (raportul de
Larosière), grupul la nivel înalt a recomandat consolidarea
cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor ris
cul apariţiei crizelor financiare și gravitatea acestora. Acesta
a recomandat reformarea structurii de supraveghere a sec
torului financiar în Uniune. Respectivul grup a conchis, de
asemenea, că ar trebui creat un sistem european al
supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei autori
tăţi europene de supraveghere, una pentru sectorul bancar,
una pentru sectorul valorilor mobiliare și una pentru sec
torul asigurărilor și pensiilor ocupaţionale, și a recoman
dat crearea unui comitet european pentru risc sistemic.
Raportul a reprezentat reformele pe care experţii le-au con
siderat necesare și pentru care trebuie începută imediat
activitatea.

(4)

În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimu
larea redresării economice europene”, Comisia a propus
prezentarea unui proiect legislativ de înfiinţare a unui Sis
tem european al supraveghetorilor financiari și a unui
Comitet european pentru risc sistemic. În comunicarea din
27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară euro
peană”, aceasta a oferit mai multe detalii despre organiza
rea posibilă a acestui nou cadru de supraveghere, care
reflecta principiul director al raportului de Larosière.

(5)

În concluziile sale din 19 iunie 2009, Consiliul European a
confirmat că ar trebui instituit un Sistem european al
supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei autori
tăţi europene de supraveghere. Sistemul ar trebui să vizeze
îmbunătăţirea calităţii și consecvenţei supravegherii naţio
nale, consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere și

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (2),
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),
întrucât:

(1)

(2)

Criza financiară din 2007 și 2008 a scos la lumină defici
enţe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în
cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu.
Modelele naţionale de supraveghere nu au reușit să ţină
pasul cu globalizarea financiară și cu realitatea pieţelor
financiare europene, bazate pe integrare și interconectare,
în cadrul cărora numeroase instituţii financiare desfășoară
activităţi transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan defici
enţe în domeniul cooperării, coordonării, al aplicării coer
ente a dreptului Uniunii și al încrederii între autorităţile
naţionale de supraveghere.
Înainte și în timpul crizei financiare, Parlamentul European
a solicitat îndreptarea către o supraveghere europeană mai
integrată pentru a se asigura condiţii reale de concurenţă
echitabilă pentru toţi actorii la nivelul Uniunii și pentru a
reflecta integrarea tot mai mare a pieţelor financiare din
Uniune (în rezoluţiile sale din 13 aprilie 2000 cu privire la
comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadru
lui pentru pieţele financiare: plan de acţiune (4), din
21 noiembrie 2002 privind normele de supraveghere pru
denţială în Uniunea Europeană (5), din 11 iulie 2007 pri
vind politica serviciilor financiare (2005-2010) - Cartea
Albă (6), din 23 septembrie 2008 conţinând recomandări
pentru Comisie privind fondurile speculative și fondurile

(1) JO C 13, 20.1.2010, p. 1.
(2) Avizul din 22 ianuarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) Poziţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 (nepublicată
încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 noiembrie 2010.
(4) JO C 40, 7.2.2001, p. 453.
(5) JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394.
(6) JO C 175 E, 10.7.2008, p. 392.

(7 )
(8)
(9)
(10)

JO C 8 E, 14.1.2010, p. 26.
JO C 9 E, 15.1.2010, p. 48.
JO C 184 E, 8.7.2010, p. 214.
JO C 184 E, 8.7.2010, p. 292.
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constituirea unui cadru de reglementare unic aplicabil tutu
ror participanţilor la piaţa financiară de pe piaţa internă.
Consiliul a subliniat faptul că autorităţile europene de
supraveghere ar trebui, de asemenea, să aibă competenţe
de supraveghere în ceea ce privește agenţiile de rating de
credit și a invitat Comisia să pregătească propuneri con
crete cu privire la modul în care Sistemul european al
supraveghetorilor financiari ar putea juca un rol important
în situaţii de criză, insistând asupra faptului că deciziile
luate de autorităţile europene de supraveghere nu ar trebui
să afecteze responsabilităţile fiscale ale statelor membre.
Comisia a prezentat o propunere de regulament de modi
ficare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamen
tului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009
privind agenţiile de rating de credit (1). Parlamentul Euro
pean și Consiliul ar trebui să analizeze această propunere
pentru a crea siguranţa că Autoritatea europeană pentru
valori mobiliare și pieţe (denumită în continuare „Autori
tatea”) dispune de puterile adecvate cu privire la agenţiile
de rating de credit, ţinând seama de faptul că autoritatea va
trebui să exercite competenţe de supraveghere exclusive
asupra agenţiilor de rating pentru credit care i-au fost
încredinţate în temeiul Regulamentului (CE) 1060/2009.
În acest scop, autoritatea va trebui să deţină competenţele
adecvate de investigare și executare menţionate în legisla
ţia în domeniu, precum și posibilitatea de a percepe tarife.

(6)

La 17 iunie 2010, Consiliul European a convenit asupra
faptului că „statele membre ar trebui să introducă sisteme
de taxe și impozite asupra instituţiilor financiare pentru a
asigura o repartizare echitabilă a sarcinilor și pentru a sta
bili stimulente în vederea limitării riscului sistemic. Astfel
de taxe sau impozite ar trebui să fie parte a unui cadru de
soluţionare credibil. Se solicită de urgenţă continuarea
lucrărilor privind principalele caracteristici ale acestora și
ar trebui evaluate cu atenţie aspectele condiţiilor de con
curenţă echitabilă și impacturile cumulative ale diferitelor
măsuri de reglementare”.

(7)

Criza financiară și economică a creat riscuri reale și grave
la adresa stabilităţii sistemului financiar și a funcţionării
pieţei interne. Reinstaurarea și menţinerea unui sistem
financiar stabil și fiabil reprezintă o premisă esenţială pen
tru păstrarea încrederii și coerenţei în cadrul pieţei interne
și, prin aceasta, pentru păstrarea și îmbunătăţirea condiţi
ilor necesare pentru crearea unei pieţe interne funcţionale
și complet integrate în domeniul serviciilor financiare. Mai
mult, pieţele financiare mai dezvoltate și integrate oferă
mai multe oportunităţi de finanţare și diversificare a riscu
rilor și contribuie astfel la îmbunătăţirea capacităţii
economiilor de a absorbi șocurile.

(8)

Uniunea a atins limitele acţiunilor care pot fi întreprinse pe
baza statutului actual al comitetelor autorităţilor europene
de supraveghere. Uniunea nu poate rămâne într-o aseme
nea situaţie, în care nu există un mecanism care să garan
teze că autorităţile naţionale de supraveghere iau cele mai

(1) JO L 302, 17.11.2009, p. 1.
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bune decizii posibile în materie de supraveghere în cazul
participanţilor la piaţa financiară transfrontalieră; în care
colaborarea și schimburile de informaţii între autorităţile
naţionale de supraveghere sunt insuficiente; în care desfă
șurarea de acţiuni comune de către autorităţile naţionale
necesită mecanisme complicate pentru a ţine seama de
numeroasele diferenţe sub aspectul cerinţelor în materie de
reglementare și supraveghere; în care soluţiile naţionale
sunt de cele mai multe ori singura opţiune fezabilă pentru
a răspunde la probleme la nivelul Uniunii și în care există
interpretări diferite ale aceluiași text juridic. Sistemul euro
pean de supraveghere financiară (denumit în continuare
„SESF”) ar trebui să fie conceput în așa fel încât să corect
eze aceste deficienţe și să ofere un sistem conform cu
obiectivul unei pieţe financiare stabile și unice a Uniunii
pentru servicii financiare care să conecteze autorităţile
naţionale de supraveghere în cadrul unei reţele puternice la
nivelul Uniunii.

(9)

SESF ar trebui să fie o reţea integrată de autorităţi de supra
veghere naţionale și la nivelul Uniunii, supravegherea de zi
cu zi fiind lăsată în seama instituţiilor la nivel naţional. Ar
trebui, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o
aplicare coerentă a normelor aplicabile participanţii la pie
ţele financiare de pe întreg teritoriul Uniunii. Pe lângă
Autoritate, ar trebui instituite o Autoritate europeană de
supraveghere (Autoritatea bancară europeană), o Autori
tate europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de
asigurări și pensii ocupaţionale) precum și un Comitet
comun al autorităţilor europene de supraveghere (denumit
în continuare „Comitetul comun”). Comitetul european
pentru risc sistemic (CERS) ar trebui să facă parte din SESF
în vederea îndeplinirii sarcinilor menţionate în prezentul
regulament și în Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Par
lamentului European şi al Consiliului (2).

(10)

Autorităţile europene de supraveghere (denumite în conti
nuare colectiv „AES”) ar trebui să înlocuiască Comitetul
european al inspectorilor bancari instituit prin Decizia
2009/78/CE a Comisiei (3), Comitetul european al inspec
torilor pentru asigurări și pensii ocupaţionale instituit prin
Decizia 2009/79/CE a Comisiei (4) și Comitetul autorităţi
lor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobili
are, instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei (5) și ar
trebui să preia toate sarcinile și competenţele respectivelor
comitete, inclusiv continuarea, după caz, a activităţii și a
proiectelor în curs. Sfera de activitate a fiecărei autorităţi
europene de supraveghere ar trebui să fie clar definită. AES
ar trebui să fie răspunzătoare în faţa Parlamentului Euro
pean și a Consiliului. Când această răspundere este legată
de chestiuni transsectoriale care au fost coordonate de către
Comitetul comun, AES ar trebui să fie răspunzătoare, prin
Comitetul comun, pentru această coordonare.

(2)
(3)
(4)
(5)

A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.
JO L 25, 29.1.2009, p. 23.
JO L 25, 29.1.2009, p. 28.
JO L 25, 29.1.2009, p. 18.
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Autoritatea ar trebui să acţioneze pentru a îmbunătăţi
funcţionarea pieţei interne, în special prin garantarea unui
nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și
supraveghere care să ţină seama de interesele variate ale
tuturor statelor membre și de caracterul diferit al partici
panţilor la piaţa financiară. Autoritatea ar trebui să prote
jeze valori publice precum integritatea și stabilitatea
sistemului financiar, transparenţa pieţelor și a produselor
financiare și protecţia investitorilor. De asemenea, Autori
tatea ar trebui să prevină arbitrajul de reglementare, să
garanteze condiţii de concurenţă egale și să consolideze
coordonarea internaţională în domeniul supravegherii, în
beneficiul întregii economii, inclusiv al instituţiilor finan
ciare și al altor părţi interesate, al consumatorilor și al
angajaţilor. Atribuţiile sale ar trebui să includă, de aseme
nea, promovarea convergenţei în materie de supraveghere
și consilierea instituţiilor Uniunii în domeniile care ţin de
competenţa sa. Autorităţii ar trebui să i se confere și anu
mite responsabilităţi în ceea ce privește activităţile financi
are existente și cele noi.
De asemenea, Autoritatea ar trebui să poată interzice sau
restricţiona temporar anumite activităţi financiare care
ameninţă buna funcţionare și integritatea pieţelor financi
are sau stabilitatea întregului sistem financiar din Uniune
sau a unei părţi a acestuia în cazurile specificate și în con
diţiile prevăzute în actele legislative menţionate în prezen
tul regulament. Dacă este necesar să se efectueze o
asemenea interdicţie temporară, în cazul unei situaţii de
urgenţă, Autoritatea ar trebui să acţioneze în acest mod în
conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul regula
ment. În cazul în care o interdicţie sau o restricţie tempo
rară a anumitor activităţi financiare are un impact
transsectorial, legislaţia sectorială ar trebui să prevadă ca
Autoritatea să se consulte și să își coordoneze acţiunea,
după caz, cu Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană) și cu Autoritatea euro
peană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări
și pensii ocupaţionale), prin intermediul Comitetului
comun.

(13)

Autoritatea ar trebui să ţină cont în mod adecvat de impac
tul activităţilor sale asupra concurenţei și inovării pe piaţa
internă, asupra competitivităţii Uniunii la nivel mondial,
asupra incluziunii financiare și asupra noii strategii a Uni
unii pentru ocuparea forţei de muncă și creștere
economică.

(14)

Pentru a-și realiza obiectivele, Autoritatea ar trebui să aibă
personalitate juridică și să beneficieze de autonomie admi
nistrativă și financiară.

(15)

Pe baza activităţii organismelor internaţionale, riscul
sistemic ar trebui definit ca un risc de perturbare a siste
mului financiar care poate să genereze consecinţe negative
semnificative pentru piaţa internă și economia reală. Toate
tipurile de intermediari, pieţe și infrastructuri financiare
pot fi importante din punct de vedere sistemic într-o anu
mită măsură.

(16)

Riscul transfrontalier include toate riscurile cauzate de
dezechilibre economice sau disfuncţionalităţi financiare în
întreaga Uniune sau în anumite părţi ale acesteia, care pot
avea consecinţe negative semnificative asupra tranzacţiilor
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dintre operatorii economici din două sau mai multe state
membre, asupra funcţionării pieţei interne sau asupra fin
anţelor publice ale Uniunii sau ale oricăruia dintre statele
membre ale acesteia.

(17)

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în hotărârea sa din
2 mai 2006 în cauza C-217/04 (Regatul Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord/Parlamentul European și Consiliul
Uniunii Europene) a susţinut că: „nimic din formularea
articolului 95 din Tratatul CE [actualul articol 114 din Tra
tatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE)] nu
implică faptul că destinatarii măsurilor adoptate de
legiuitorul comunitar în temeiul dispoziţiei respective pot
fi doar statele membre individuale. Legiuitorul poate con
sidera necesară instituirea unui organism comunitar res
ponsabil de a contribui la punerea în aplicare a unui proces
de armonizare în cazurile în care, pentru a facilita punerea
în practică și aplicarea uniformă a actelor bazate pe acea
dispoziţie, pare a fi oportună adoptarea de măsuri de spri
jin și de măsuri-cadru fără caracter obligatoriu” (1). Misi
unea și sarcinile Autorităţii - sprijinirea autorităţilor
naţionale de supraveghere competente în procesul de inter
pretare și aplicare consecventă a normelor Uniunii și par
ticiparea la stabilitatea financiară necesară pentru
integrarea financiară - sunt strâns legate de obiectivele
acquis-ului Uniunii în ceea ce privește piaţa internă a ser
viciilor financiare. Prin urmare, Autoritatea ar trebui insti
tuită în temeiul articolului 114 din TFUE.

(18)

Următoarele acte legislative stabilesc sarcinile autorităţilor
competente din statele membre, inclusiv cooperarea între
acestea și cooperarea cu Comisia: Directiva 97/9/CE a Par
lamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997
privind sistemele de compensare pentru investitori (2),
Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consi
liului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decon
tării în sistemele de plăţi și de decontare a titlurilor de
valoare (3), Directiva 2001/34/CE a Parlamentului Euro
pean și a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea
valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori și
informaţiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori
mobiliare (4), Directiva 2002/47/CE a Parlamentului Euro
pean și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele
de garanţie financiară (5), Directiva 2003/6/CE a Parlamen
tului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 pri
vind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale și
manipulările pieţei (abuzul de piaţă) (6), Directiva
2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat
în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Rapoartele Curţii Europene 2006, pagina I-03771, punctul 44.
JO L 84, 26.3.1997, p. 22.
JO L 166, 11.6.1998, p. 45.
JO L 184, 6.7.2001, p. 1.
JO L 168, 27.6.2002, p. 43.
JO L 96, 12.4.2003, p. 16.
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admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare (1), Direc
tiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financi
are (2), Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea
obligaţiilor de transparenţă în ceea ce privește informaţia
referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (3), Direc
tiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului
întreprinderilor de investiţii și al instituţiilor de credit (4),
fără a aduce atingere competenţei Autorităţii europene de
supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce
privește supravegherea prudenţială, Directiva 2009/65/CE
a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009
privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor
administrative referitoare la organismele de plasament
colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (5), orice legislaţie vii
toare în domeniul administratorilor de fonduri de investiţii
alternative [AFIA] și Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.
(19)

(20)

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Legislaţia existentă a Uniunii care reglementează domeniul
acoperit de prezentul regulament include, de asemenea,
Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Con
siliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea
suplimentară a instituţiilor de credit, a întreprinderilor de
asigurare și a întreprinderilor de investiţii care aparţin unui
conglomerat financiar (6), Directiva 98/78/CE a Parlamen
tului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 pri
vind supravegherea suplimentară a întreprinderilor de
asigurare parte a unui grup de asigurare (7), Regulamentul
(CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Con
siliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile
privind plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri (8)
și, părţile relevante ale Directivei 2005/60/CE a Parlamen
tului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 pri
vind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul
spălării banilor și finanţării terorismului (9) și Directivei
2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanţă a
serviciilor financiare de consum (10).
Este de dorit ca Autoritatea să promoveze o abordare con
secventă în domeniul sistemelor de compensaţii pentru
investitori, pentru a asigura condiţii egale de concurenţă și
un tratament echitabil al investitorilor pe întreg teritoriul
Uniunii. Dat fiind că sistemele de compensaţii pentru
investitori sunt supuse mai degrabă controlului în statele
membre decât supravegherii prudenţiale, Autoritatea ar
trebui să-și poată exercita competenţele conferite în teme
iul prezentului regulament în ceea ce privește atât sistemul
de compensaţii pentru investitori, cât și operatorul acestui
sistem.
JO L 345, 31.12.2003, p. 64.
JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
JO L 177, 30.6.2006, p. 201.
JO L 302, 17.11.2009, p. 32.
JO L 35, 11.2.2003, p. 1.
JO L 330, 5.12.1998, p. 1.
JO L 345, 8.12.2006, p. 1.
JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
JO L 271, 9.10.2002, p. 16.
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(21)

În conformitate cu Declaraţia (nr. 39) cu privire la artico
lul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Euro
pene, anexată la Actul final al Conferinţei
interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona,
elaborarea de standarde tehnice de reglementare necesită o
formă de expertiză tehnică specifică domeniului serviciilor
financiare. Este necesar să se permită Autorităţii să furni
zeze astfel de expertiză, inclusiv cu privire la standardele
sau la părţile din standarde care nu se bazează pe proiecte
de standarde tehnice elaborate de Autoritate însăși.

(22)

Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru
elaborarea de standarde tehnice armonizate de reglemen
tare în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta,
de asemenea, printr-o reglementare unică, condiţii egale de
concurenţă și un nivel adecvat de protecţie a investitorilor
și consumatorilor din întreaga Uniune. Este eficient și
oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă
specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile defi
nite de dreptul Uniunii, proiecte de standarde tehnice de
reglementare care nu presupun opţiuni de politică publică.

(23)

Comisia ar trebui să aprobe respectivele proiecte de stan
darde tehnice de reglementare prin intermediul actelor del
egate în conformitate cu articolul 290 din TFUE, pentru ca
acestea să producă efecte juridice obligatorii. Acestea ar
trebui să facă obiectul unor modificări doar în situaţii
foarte limitate și extraordinare, deoarece Autoritatea este
actorul în legătură strânsă cu pieţele financiare și care
cunoaște cel mai bine funcţionarea zilnică a pieţelor finan
ciare. Proiectele de standarde tehnice de reglementare ar
face obiectul unor modificări dacă acestea ar fi incompati
bile cu dreptul Uniunii, nu ar respecta principiul propor
ţionalităţii sau ar contraveni principiilor fundamentale ale
pieţei interne a serviciilor financiare reflectate în acquis-ul
Uniunii în materie de legislaţie privind serviciile financiare.
Comisia nu ar trebui să modifice conţinutul proiectelor de
standarde tehnice de reglementare întocmite de Autoritate
fără a se coordona în prealabil cu Autoritatea. Pentru a asi
gura un proces rapid și fără dificultăţi de adoptare a res
pectivelor standarde, decizia Comisiei de a aproba proiecte
de standarde tehnice de reglementare ar trebui să fie luată
întru-un termen-limită.

(24)

Având în vedere cunoștinţele tehnice ale Autorităţii în
domeniile în care ar trebui elaborate standarde tehnice de
reglementare, ar trebui să se ţină seama de intenţia decla
rată a Comisiei de a se baza, de regulă, pe proiectele de
standarde tehnice de reglementare care îi sunt prezentate
de către Autoritate, în vederea adoptării actelor delegate
corespunzătoare. Cu toate acestea, în cazul în care Autori
tatea nu transmite un proiect de standard tehnic de regle
mentare în termenele stabilite în actul legislativ relevant, ar
trebui să se asigure de obţinerea unui rezultat efectiv al
exercitării delegării de competenţe și de menţinerea efici
enţei procesului de luare a deciziilor. Prin urmare, în aceste
cazuri, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte
standarde tehnice de reglementare, în lipsa unui proiect din
partea Autorităţii.
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(25)

Comisia ar trebui să fie împuternicită, de asemenea, să
adopte standarde tehnice de punere în aplicare prin inter
mediul actelor de punere în aplicare, în conformitate cu
articolul 291 din TFUE.

(26)

În domeniile care nu fac obiectul unor standarde tehnice de
reglementare sau de punere în aplicare, Autoritatea ar tre
bui să aibă dreptul de a emite ghiduri și recomandări cu
privire la aplicarea dreptului Uniunii. Pentru a asigura
transparenţa și a încuraja respectarea de către autorităţile
naţionale de supraveghere a respectivelor ghiduri și reco
mandări, autoritatea ar trebui să aibă posibilitatea de a
publica motivele nerespectării de către autorităţile naţio
nale de supraveghere a respectivelor ghiduri și
recomandări.

(27)

Garantarea aplicării corecte și integrale a dreptului Uniunii
este o premisă esenţială pentru integritatea, transparenţa,
eficienţa și buna funcţionare a pieţelor financiare, pentru
stabilitatea sistemului financiar și pentru existenţa unor
condiţii neutre de concurenţă pentru participanţii la piaţa
financiară din Uniune. Prin urmare, ar trebui instituit un
mecanism prin care Autoritatea să abordeze cazurile de
neaplicare a dreptului Uniunii sau de aplicare incorectă a
acestuia, care constituie o încălcare a dreptului Uniunii.
Acest mecanism ar trebui să se aplice în domeniile în care
dreptul Uniunii definește obligaţii clare și necondiţionate.

(28)

Pentru a permite un răspuns proporţional în cazurile de
aplicare incorectă sau insuficientă a dreptului Uniunii, ar
trebui să se aplice un mecanism în trei etape. În primul
rând, Autoritatea ar trebui să fie împuternicită să inves
tigheze aplicarea care se pretinde a fi incorectă sau insufi
cientă a obligaţiilor prevăzute de dreptul Uniunii de către
autorităţile naţionale în practica de supraveghere a aces
tora, investigaţie care să se încheie cu o recomandare. În al
doilea rând, atunci când autoritatea naţională competentă
nu dă curs recomandării, Comisia ar trebui să fie împuter
nicită să emită un aviz formal ţinând seama de recoman
darea Autorităţii, prin care să solicite autorităţii
competente să ia măsurile necesare pentru a asigura con
formitatea cu dreptul Uniunii.

(29)

În al treilea rând, pentru a surmonta situaţiile excepţionale
de lipsă persistentă de acţiune din partea autorităţii com
petente în cauză, Autoritatea ar trebui împuternicită, în
ultimă instanţă, să adopte decizii adresate unor anumiţi
participanţi la piaţa financiară. Această competenţă ar tre
bui să se limiteze la circumstanţe excepţionale în care o
autoritate competentă nu respectă avizul formal care îi este
adresat și în care dreptul Uniunii este direct aplicabilă par
ticipanţilor la piaţa financiară în temeiul reglementărilor
existente sau viitoare la nivelul Uniunii.

(30)

Ameninţările grave la adresa bunei funcţionări și a integri
tăţii pieţelor financiare sau a stabilităţii sistemului financiar
din Uniune necesită o reacţie rapidă și concertată la nivelul
Uniunii. Prin urmare, Autoritatea ar trebui să poată impune
autorităţilor naţionale de supraveghere să ia măsuri speci
fice pentru a remedia o situaţie de urgenţă. Competenţa de
a stabili existenţa unei situaţii de urgenţă ar trebui să fie
conferită Consiliului, pe baza unei cereri din partea orică
reia dintre AES, din partea Comisiei sau a CERS.

15.12.2010

(31)

Autoritatea ar trebui să poată impune autorităţilor naţio
nale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a reme
dia o situaţie de urgenţă. Acţiunile întreprinse de Autoritate
în această privinţă nu ar trebui să aducă atingere compe
tenţelor Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE de a
iniţia proceduri de încălcare a dreptului Uniunii împotriva
statului membru al autorităţii de supraveghere în cauză
pentru faptul că nu a luat măsurile respective, și nu ar tre
bui să aducă atingere dreptului Comisiei, în astfel de cir
cumstanţe, de a elabora măsuri cu caracter intermediar în
conformitate cu regulamentul de procedură al Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene. Mai mult, acţiunile respective
nu ar trebui să aducă atingere oricărei forme de răspundere
a statului membru în cauză care poate fi angajată în con
formitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Euro
pene în cazul în care autorităţile de supraveghere ale
statului membru nu iau măsurile impuse de Autoritate.

(32)

Pentru a garanta o supraveghere eficientă și eficace, precum
și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale auto
rităţilor competente din diferite state membre, Autoritatea
ar trebui să aibă competenţa de a soluţiona dezacordurile
în contexte transfrontaliere dintre aceste autorităţi compe
tente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea
ce privește colegiile de supraveghere. Ar trebui prevăzută
o fază de conciliere, în cursul căreia autorităţile compe
tente pot ajunge la un acord. Competenţa Autorităţii ar tre
bui să acopere dezacordurile cu privire la procedură sau la
conţinutul unei acţiuni sau a unei lipse de acţiune a unei
autorităţi competente a unui stat membru în cazurile spe
cificate în actele juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii
menţionate în prezentul regulament. Într-o astfel de situa
ţie, una dintre autorităţile de supraveghere implicate ar tre
bui să aibă dreptul de a sesiza Autoritatea cu privire la
chestiune, iar Autoritatea ar trebui să acţioneze în confor
mitate cu prezentul regulament. Autoritatea ar trebui să fie
împuternicită să impună autorităţilor competente vizate să
ia măsuri specifice sau să se abţină de la a lua măsuri pen
tru a soluţiona chestiunea și pentru a asigura respectarea
dreptului Uniunii, cu efecte obligatorii pentru autorităţile
competente vizate. Dacă o autoritate competentă nu res
pectă decizia de soluţionare care îi este adresată, Autori
tatea ar trebui să fie împuternicită să adopte decizii adresate
direct participanţilor la piaţa financiară în domeniile din
dreptul Uniunii direct aplicabile acestora. Competenţa de a
adopta astfel de decizii ar trebui să se aplice numai ca
ultimă soluţie și atunci numai pentru a asigura aplicarea
corectă și consecventă a dreptului Uniunii. În cazul în care
legislaţia relevantă a Uniunii conferă competenţe discre
ţionare autorităţilor competente ale statelor membre,
deciziile adoptate de Autoritate nu pot înlocui exercitarea
competenţelor discreţionare în cauză în conformitate cu
legislaţia Uniunii.

(33)

Criza a dovedit că actualul sistem de cooperare între auto
rităţile naţionale ale căror competenţe sunt limitate la state
membre individuale este insuficient în ceea ce privește
instituţiile financiare care operează la nivel transfrontalier.

(34)

Grupurile de experţi instituite de către statele membre pen
tru examinarea cauzelor crizei și pentru a face propuneri
de îmbunătăţire a reglementării și supravegherii sectorului
financiar au confirmat că metodele actuale nu reprezintă o
bază solidă pentru viitoarea reglementare și pentru
supravegherea instituţiilor financiare transfrontaliere în
ansamblul Uniunii.
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(35)

După cum se indică și în raportul de Larosière, „în esenţă,
avem două alternative: prima este reprezentată de soluţiile
protecţioniste de tip «fiecare pentru el» sau cea de a doua –
cooperarea europeană consolidată, pragmatică, profundă,
în beneficiul tuturor, pentru păstrarea unei economii mon
diale deschise. Aceasta din urmă va genera câștiguri eco
nomice de netăgăduit”.

(36)

Colegiile de supraveghere joacă un rol important în
supravegherea eficientă, efectivă și consecventă a partici
panţilor transfrontalieri la piaţa financiară care își desfă
șoară activitatea în mai multe state. Autoritatea ar trebui să
contribuie la promovarea și monitorizarea funcţionării efi
ciente, efective și consecvente a colegiilor de supraveghere
și, în această privinţă, să aibă un rol principal în garantarea
unei funcţionări consecvente și coerente a colegiilor de
supraveghere pentru instituţiile financiare transfrontaliere
din întreaga Uniune. Prin urmare, Autoritatea ar trebui să
aibă drepturi depline de participare la colegiile de suprave
ghere pentru a raţionaliza funcţionarea colegiilor de supra
veghere și schimbul de informaţii din cadrul acestora și
pentru a favoriza convergenţa și consecvenţa între colegii
în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii. După cum
relevă raportul de Larosière, „denaturarea concurenţei și
arbitrajul de reglementare generat de practici de suprave
ghere diferite trebuie evitate, deoarece au potenţialul de a
submina stabilitatea financiară - printre altele prin încura
jarea orientării activităţii financiare către ţări cu suprave
ghere laxă. Sistemul de supraveghere trebuie să fie perceput
ca fiind echitabil și echilibrat.”

(37)

În domeniile sale de competenţă, Autoritatea ar trebui să
contribuie și să participe activ la elaborarea și coordonarea
de planuri de redresare și de soluţionare eficiente și con
secvente, proceduri pentru situaţii de urgenţă și măsuri de
prevenţie pentru a asigura internalizarea costurilor de către
sistemul financiar, pentru a minimiza impactul sistemic al
falimentelor și dependenţa de fondurile contribuabililor
pentru salvarea participanţilor la pieţele financiare. Autori
tatea ar trebui să contribuie la elaborarea de metode pen
tru restructurarea participanţilor-cheie la piaţa financiară
care sunt falimentari astfel încât să se evite contaminarea,
desfiinţarea acestora să se facă într-un mod ordonat și la
timp și, dacă este cazul, de mecanisme de finanţare coer
ente și credibile corespunzătoare.

(38)

În cadrul actualei revizuiri a Directivei 94/19/CE a Parla
mentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 pri
vind sistemele de garantare a depozitelor (1) și a Directivei
97/9/CE, se observă intenţia Comisiei de a acorda o atenţie
deosebită necesităţii de a asigura o mai bună armonizare în
cadrul Uniunii. În sectorul asigurărilor, se observă de ase
menea intenţia Comisiei de a examina posibilitatea intro
ducerii unor norme ale Uniunii de protejare a titularilor
poliţelor de asigurare în cazul falimentului unei societăţi de
asigurare. AES ar trebui să joace un rol important în aceste
domenii și ar trebui să li se confere competenţe corespun
zătoare în ceea ce privește sistemele europene de garantare
a depozitelor.

(1) JO L 135, 31.5.1994, p. 5.

(39)

L 331/89

Delegarea de sarcini și responsabilităţi poate fi un instru
ment util în funcţionarea reţelei autorităţilor de suprave
ghere pentru reducerea suprapunerii sarcinilor de
supraveghere, pentru favorizarea cooperării și pentru raţio
nalizarea, prin aceasta, a procesului de supraveghere, pre
cum și pentru reducerea sarcinilor impuse participanţilor la
piaţa financiară. Prezentul regulament ar trebui, prin
urmare, să ofere un temei juridic clar pentru această del
egare. Statele membre ar trebui să fie în măsură să intro
ducă condiţii specifice pentru delegarea de responsabilităţi,
de exemplu în ceea ce privește informarea și notificarea cu
privire la mecanismele de delegare, respectând regula gen
erală conform căreia delegarea ar trebui să fie permisă. Del
egarea sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către
Autoritate sau de către o altă autoritate naţională de supra
veghere decât cea responsabilă, în timp ce responsabilita
tea deciziilor în materie de supraveghere îi revine în
continuare autorităţii care deleagă sarcinile. Prin delegarea
responsabilităţilor, Autoritatea sau o autoritate naţională
de supraveghere (delegatul), ar trebui să poată decide într-o
chestiune de supraveghere în nume propriu în locul auto
rităţii care deleagă sarcinile. Delegările ar trebui să respecte
principiul conform căruia se alocă o competenţă de supra
veghere unei autorităţi de supraveghere care este cel mai
bine plasată pentru a întreprinde o acţiune în privinţa ches
tiunii respective. Ar fi oportună o realocare a responsabi
lităţilor, de exemplu, din motive legate de economiile de
scară sau de gamă, de coerenţa la nivelul supravegherii
unui grup, precum și de utilizarea optimă a competenţelor
tehnice existente printre autorităţile naţionale de suprave
ghere. Deciziile luate de către delegat ar trebui să fie recu
noscute de autoritatea care delegă și de alte autorităţi
competente ca fiind hotărâtoare, dacă respectivele decizii
se situează în limitele mandatului delegării. Legislaţia rele
vantă a Uniunii ar putea oferi mai multe precizări cu pri
vire la principiile realocării responsabilităţilor printr-un
acord. Autoritatea ar trebui să faciliteze și să monitorizeze
acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între
autorităţile naţionale de supraveghere prin toate modalită
ţile adecvate.

Autoritatea ar trebui să fie informată în prealabil cu privire
la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate,
pentru a putea emite un aviz unde este cazul. Autoritatea
ar trebui să centralizeze publicarea unor astfel de acorduri
pentru a garanta informarea rapidă, transparentă și ușor
accesibilă cu privire la acorduri a tuturor părţilor implicate.
Autoritatea ar trebui să identifice și să difuzeze cele mai
bune practici privind delegarea și acordurile de delegare.

(40)

Autoritatea ar trebui să promoveze în mod activ conver
genţa în materie de supraveghere în ansamblul Uniunii cu
scopul de a institui o cultură comună de supraveghere.

(41)

Evaluările inter pares constituie un instrument rentabil și
eficient în vederea favorizării consecvenţei în cadrul reţelei
supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea ar
trebui să elaboreze cadrul metodologic pentru aceste eva
luări și să le organizeze în mod regulat. Evaluările ar trebui
să se concentreze nu numai asupra convergenţei dintre
practicile în materie de supraveghere, ci și asupra capaci
tăţii supraveghetorilor de a ajunge la rezultate de înaltă
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mentelor financiare (1), astfel cum a fost modificată prin
Directiva 2007/44/CE (2), în cazurile în care directiva res
pectivă impune consultarea dintre autorităţile competente
din două sau mai multe state membre.

calitate în acest domeniu, precum și asupra independenţei
autorităţilor competente. Rezultatele evaluărilor inter pares
ar trebui date publicităţii cu acordul autorităţii competente
care face obiectul evaluării. Cele mai bune practici ar tre
bui, de asemenea, identificate și date publicităţii.

(42)

Autoritatea ar trebui să promoveze în mod activ elabora
rea unei reacţii coordonate la nivelul Uniunii în materie de
supraveghere, în special pentru a asigura buna funcţionare
și integritatea pieţelor financiare și stabilitatea sistemului
financiar din Uniune. Pe lângă dreptul său de a lua măsuri
în situaţii de urgenţă, Autorităţii ar trebui, prin urmare, să
i se încredinţeze o funcţie de coordonare generală în cadrul
SESF. Acţiunile Autorităţii ar trebui să se axeze în mod
deosebit pe buna circulaţie a tuturor informaţiilor perti
nente între autorităţile competente.

(43)

Pentru a proteja stabilitatea financiară este necesară iden
tificarea din timp a tendinţelor, a riscurilor potenţiale și a
punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudenţial,
într-un context transfrontalier și transsectorial. Autoritatea
ar trebui să monitorizeze și să evalueze aceste evoluţii în
domeniul său de competenţă și, dacă este necesar, să infor
meze Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte
autorităţi europene de supraveghere și CERS în mod regu
lat sau, dacă este necesar, în mod ad hoc. Autoritatea ar tre
bui de asemenea să iniţieze și să coordoneze, în cooperare
cu CERS, exerciţiile de simulare a crizelor la nivelul Uni
unii pentru a evalua rezistenţa participanţilor la piaţa finan
ciară în cazul evoluţiilor negative ale pieţei, și ar trebui să
garanteze aplicarea unei metodologii a acestor exerciţii cât
mai consecvente la nivel naţional. Pentru a își exercita
funcţiile în mod corespunzător, Autoritatea ar trebui să
efectueze analize economice ale pieţelor și ale impactului
evoluţiilor potenţiale ale acestora.

(44)

(45)

Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și
importanţa tot mai mare a standardelor internaţionale,
Autoritatea ar trebui să încurajeze dialogul și cooperarea
cu autorităţile de supraveghere din afara Uniunii. De ase
menea, ar trebui să fie împuternicită să dezvolte contacte
și să încheie acorduri administrative cu autorităţile de
supraveghere și administraţiile din ţări terţe și cu organi
zaţii internaţionale, cu respectarea deplină a rolurilor exis
tente și competenţelor respective ale statelor membre și ale
instituţiilor Uniunii. Participarea la activităţile Autorităţii ar
trebui să fie deschisă ţărilor care au încheiat acorduri cu
Uniunea conform cărora au adoptat și aplică dreptul Uni
unii, iar autoritatea ar trebui să poată coopera cu ţările terţe
care aplică o legislaţie care a fost recunoscută ca fiind echi
valentă cu cea a Uniunii.

Autoritatea ar trebui să servească drept un organism inde
pendent consultativ, în domeniul său de competenţă, pen
tru Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Fără a
aduce atingere competenţelor autorităţilor competente în
cauză, Autoritatea ar trebui să poată emite un aviz cu pri
vire la evaluarea prudenţială a fuziunilor și achiziţiilor în
temeiul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instru-
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(46)

Pentru a-și îndeplini în mod eficace sarcinile, Autoritatea ar
trebui să aibă dreptul să solicite toate informaţiile necesare.
Pentru a se evita suprapunerea obligaţiilor de raportare ale
participanţilor la piaţa financiară, aceste informaţii ar tre
bui în mod normal să fie transmise de autorităţile naţio
nale de supraveghere care sunt cele mai apropiate de pieţele
și de participanţii la piaţa financiară, precum și să ţină
seama de statisticile deja existente. Cu toate acestea, în
ultimă instanţă, Autoritatea ar trebui să aibă posibilitatea
de a adresa în mod direct o solicitare de informaţii bine
întemeiată și motivată unui participant la piaţa financiară
atunci când o autoritate naţională competentă nu furni
zează sau nu poate furniza respectivele informaţii în timp
util. Autorităţile statelor membre ar trebui să fie obligate să
sprijine Autoritatea în asigurarea respectării acestor cereri
directe. În acest context este esenţial să se lucreze pe baza
unor formate de raportare comune. Măsurile de colectare
a informaţiilor nu ar trebui să aducă atingere cadrului juri
dic al Sistemului Statistic European și al Sistemului Euro
pean al Băncilor Centrale în domeniul statistic. Prezentul
regulament ar trebui, prin urmare, să nu aducă atingere
Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisti
cile europene (3) și Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al
Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea
informaţiilor statistice de către Banca Centrală
Europeană (4).

(47)

Colaborarea strânsă între Autoritate și CERS este esenţială
pentru o funcţionare pe deplin eficace a CERS și pentru a
garanta că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă
curs. Autoritatea și CERS ar trebui să facă schimb reciproc
de orice informaţii pertinente. Datele aferente întreprinde
rilor individuale ar trebui furnizate numai în urma unei
cereri motivate. La primirea de avertismente sau recoman
dări adresate de CERS Autorităţii sau unei autorităţi naţio
nale de supraveghere, Autoritatea ar trebui să asigure că
acestora li se dă curs în mod adecvat.

(48)

Autoritatea ar trebui să consulte părţile interesate cu pri
vire la standarde tehnice de reglementare sau de punere în
aplicare, ghiduri și recomandări și să le ofere acestora o
posibilitate rezonabilă de a formula observaţii cu privire la
măsurile propuse. Înainte de adoptarea proiectelor de stan
darde tehnice de reglementare sau de punere în aplicare,

(1) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
(2) Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Con
siliului și a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
și 2006/48/CE în ceea ce prives,te normele de procedură s,i criteriile de
evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor și majorărilor de
participaţii în sectorul financiar (JO L 247, 21.9.2007, p. 1).
(3) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.
(4) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
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ghiduri și recomandări , Autoritatea ar trebui să realizeze
un studiu de impact. Din motive de eficienţă, ar trebui uti
lizat în acest scop un Grup al părţilor interesate din dome
niul valorilor mobiliare și pieţelor, și ar trebui să reprezinte
în proporţii egale participanţii la piaţa financiară, întreprin
derile mici și mijlocii (IMM), mediul academic, precum și
consumatorii și alţi utilizatori cu amănuntul ai serviciilor
financiare. Grupul părţilor interesate din domeniul valori
lor mobiliare și pieţelor ar trebui să funcţioneze ca o inter
faţă cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor
financiare instituite de către Comisie sau prin legislaţia
Uniunii.

(49)

Membrii Grupului părţilor interesate din domeniul valori
lor mobiliare și pieţelor care reprezintă organizaţii nonprofit sau mediul academic ar trebui să primească
compensaţii adecvate care să le permită persoanelor care
nu sunt nici bine finanţate, nici reprezentanţi ai industriei,
să participe integral la dezbaterea privind regulamentul
financiar.

(50)

Statele membre au o responsabilitate centrală în asigurarea
gestionării coordonate a crizelor, precum și în procesul de
menţinere a stabilităţii financiare în situaţii de criză, în spe
cial în ceea ce privește stabilizarea și redresarea partici
panţilor la piaţa financiară vulnerabili. Deciziile luate de
Autoritate în situaţii de urgenţă sau de dezacorduri, care
afectează stabilitatea unui participant la piaţa financiară nu
ar trebui să afecteze responsabilităţile fiscale ale statelor
membre. Ar trebui înfiinţat un mecanism prin care statele
membre pot să invoce această clauză de salvgardare și să
înainteze în ultimă instanţă cazul Consiliului în vederea
obţinerii unei decizii. Cu toate acestea, nu ar trebui să se
abuzeze de acest mecanism de salvgardare, în special în
ceea ce privește o decizie luată de autoritate care nu are un
impact fiscal semnificativ sau concret, precum reducerea
venitului legată de interzicerea temporară, din motive de
protecţie a consumatorului, a unor activităţi sau produse
specifice. La luarea unei decizii în temeiul mecanismului de
salvgardare, Consiliul ar trebui să voteze pe baza principiu
lui conform căruia fiecărui membru îi corespunde un vot.
Este oportun să i se confere Consiliului un rol în acest caz,
date fiind responsabilităţile specifice ale statelor membre în
acest sens. Dată fiind sensibilitatea subiectului, ar trebui
asigurate măsuri stricte de confidenţialitate.

(51)

(52)

În procedurile sale de luare a deciziilor, Autoritatea ar tre
bui să respecte normele și principiile generale ale Uniunii
cu privire la procesul echitabil și transparenţă. Dreptul des
tinatarilor deciziilor Autorităţii de a își prezenta punctul de
vedere ar trebui să fie pe deplin respectat. Actele Autorită
ţii ar trebui să facă parte integrantă din dreptul Uniunii.

Un consiliu al supraveghetorilor compus din directorii
autorităţilor competente relevante din fiecare stat membru
și condus de președintele Autorităţii ar trebui să fie princi
palul organ decizional al Autorităţii. Reprezentanţi ai
Comisiei, ai CERS, ai Autorităţii europene de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană) și ai Autorităţii europene
de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și
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pensii ocupaţionale) ar trebui să participe în calitate de
observatori. Membrii consiliului supraveghetorilor ar tre
bui să acţioneze independent și doar în interesul Uniunii.

(53)

Ca regulă generală, consiliul supraveghetorilor ar trebui să
ia decizii cu majoritate simplă în conformitate cu prin
cipiul potrivit căruia fiecare membru beneficiază de un vot.
Cu toate acestea, în cazul actelor cu caracter general, inclu
siv al celor legate de standarde tehnice de reglementare și
de punere în aplicare, ghiduri și recomandări pentru ches
tiuni bugetare, precum și în cazul solicitărilor din partea
unui stat membru de reexaminare a unei decizii a Autori
tăţii de a interzice sau restricţiona temporar anumite activi
tăţi financiare, este oportun să se aplice regulile privind
votul cu majoritate calificată prevăzute în articolul 16 ali
neatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și în
Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la
Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene. Cazurile referitoare la solu
ţionarea dezacordurilor dintre autorităţile naţionale de
supraveghere ar trebui examinate de un grup restrâns,
obiectiv, compus din membri care nu sunt reprezentanţi ai
autorităţilor competente ce sunt parte la dezacord și nici
nu au vreun interes în conflict și nici legături directe cu
autorităţile competente în cauză. Componenţa grupului ar
trebui să fie echilibrată în mod corespunzător. Orice deci
zie a grupului ar trebui aprobată de consiliul supraveghe
torilor cu majoritatea simplă a membrilor, în conformitate
cu principiul potrivit căruia fiecare membru dispune de un
vot. Cu toate acestea, în ceea ce privește 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 este definită la articolul 16 alinea
tul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la artico
lul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii.

(54)

Un consiliu de administraţie compus din președintele
Autorităţii, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de
supraveghere și ai Comisiei ar trebui să se asigure că
Autoritatea își îndeplinșe te misiunea și sarcinile care îi
revin. Consiliului de administraţie ar trebui să i se confere
puterea necesară, printre altele, de a propune programul de
lucru anual și multianual, de a exercita anumite compe
tenţe bugetare, de a adopta planul Autorităţii privind
politica în materie de personal, de a adopta unele dispozi
ţii speciale cu privire la dreptul de a avea acces la docu
mente și de a propune raportul anual.

(55)

Autoritatea ar trebui să fie reprezentată de un președinte cu
normă întreagă, numit de consiliul supraveghetorilor pe
baza meritelor, aptitudinilor, cunoștinţelor cu privire la
instituţiile și pieţele financiare, precum și pe baza experien
ţei relevante în privinţa supravegherii și reglementării
financiare, în urma unei proceduri deschise de selecţie
organizate și gestionate de consiliul supraveghetorilor, asis
tat de Comisie. Pentru desemnarea primului președinte al
Autorităţii, Comisia ar trebui, printre altele, să elaboreze o
listă restrânsă de candidaţi pe baza meritelor, aptitudinilor,
cunoștinţelor cu privire la instituţiile și pieţele financiare,
precum și pe baza experienţei relevante în privinţa supra
vegherii și reglementării financiare. Pentru desemnările
ulterioare, oportunitatea de a dispune de o listă restrânsă
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elaborată de Comisie ar trebui să fie reexaminată într-un
raport care urmează să fie realizat în temeiul prezentului
regulament. Înainte ca persoana selecţionată să își preia
funcţiile, și în termen de maxim o lună de la selecţionarea
sa de către consiliul supraveghetorilor, Parlamentul Euro
pean ar trebui să aibă dreptul, după audierea persoanei
selecţionate, să obiecteze cu privire la desemnarea persoa
nei respective.

(56)

Gestionarea Autorităţii ar trebui încredinţată unui director
executiv, care ar trebui să aibă dreptul de a participa la
întrunirile consiliului supraveghetorilor și ale consiliului de
administraţie fără drept de vot.

(57)

Pentru a garanta consecvenţa transsectorială în ceea ce pri
vește activităţile AES, acestea ar trebui să se coordoneze
strâns prin intermediul Comitetului comun și să ajungă la
poziţii comune atunci când este necesar. Comitetul comun
ar trebui să coordoneze funcţiile AES cu privire la con
glomeratele financiare și alte chestiuni transsectoriale.
Atunci când este necesar, actele care sunt acoperite și de
domeniul de competenţă al Autorităţii europene de supra
veghere (Autoritatea bancară europeană) sau al Autorităţii
europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru
asigurări și pensii ocupaţionale)] ar trebui adoptate în para
lel de autoritatea europeană de supraveghere în cauză.
Comitetul comun ar trebui prezidat prin rotaţie pe durata
unui mandat de 12 luni de președinţii AES. Prșe edintele
Comitetului comun ar trebui să fie și vicepreședinte al
CERS. Comitetul comun ar trebui să aibă personal propriu,
furnizat de AES, pentru a permite schimburile de infor
maţii pe cale informală și dezvoltarea unei culturi comune
de supraveghere în cadrul AES.

(58)

(59)

Este necesar să se garanteze că părţile afectate de deciziile
adoptate de Autoritate pot recurge la căi de atac adecvate.
Pentru a proteja în mod eficace drepturile părţilor și din
motive de economie procedurală, pentru domeniile în care
Autoritatea are dreptul de a lua decizii, părţile ar trebui să
aibă dreptul de a contesta aceste decizii în faţa unei comisii
de apel. Din motive de eficienţă și consecvenţă, comisia de
apel ar trebui să fie un organism comun AES, independent
de structurile administrative și de reglementare ale aces
tora. Deciziile comisiei de apel ar trebui să facă obiectul
unui recurs în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și indepen
dentă, ar trebui să i se acorde un buget autonom cu veni
turi provenind în special din contribuţii obligatorii din
partea autorităţilor naţionale de supraveghere și din buge
tul general al Uniunii Europene. Finanţarea Autorităţii de
către Uniune face obiectul unui acord încheiat de autori
tatea bugetară în conformitate cu punctul 47 din Acordul
interinstituţional dintre Parlamentul European, Consiliu și
Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și
buna gestiune financiară (1). Ar trebui să se aplice proce
dura bugetară a Uniunii. Auditarea conturilor ar trebui
efectuată de Curtea de Conturi. Bugetul global face obiectul
procedurii de descărcare de gestiune.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
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(60)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţi
ile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) (2) ar trebui să se aplice Autorităţii. Autoritatea ar
trebui să adere, de asemenea, la Acordul interinstituţional
din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul
Uniunii Europene și Comisia Comunităţilor Europene pri
vind investigaţiile interne efectuate de Oficiul European de
Luptă Antifraudă (OLAF) (3).

(61)

Pentru a garanta condiţii deschise și transparente de anga
jare și tratamentul echitabil al personalului Autorităţii,
acestuia ar trebui să i se aplice Statutul funcţionarilor
Comunităţilor Europene și Regimul aplicabil celorlalţi
agenţi ai Comunităţilor Europene (4).

(62)

Este esenţială protejarea secretelor de afaceri și a altor
informaţii confidenţiale. Confidenţialitatea informaţiilor
puse la dispoziţia Autorităţii și care sunt schimbate în reţea
ar trebui să facă obiectul unor norme de confidenţialitate
riguroase și eficace.

(63)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consi
liului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoane
lor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulaţie a acestor date (5) și Regulamen
tul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Con
siliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu carac
ter personal de către instituţiile și organele comunitare și
privind libera circulaţie a acestor date (6), se aplică pe
deplin prelucrării datelor cu caracter personal în sensul
prezentului regulament.

(64)

Pentru a asigura funcţionarea transparentă a Autorităţii,
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul pub
lic la documentele Parlamentului European, ale Consiliului
și ale Comisiei (7) ar trebui să se aplice Autorităţii.

(65)

Ţările terţe ar trebui să poată participa la activităţile Auto
rităţii în conformitate cu acorduri corespunzătoare care
urmează să fie încheiate de către Uniune.

(66)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume
îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne prin garantarea
unui nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și
supraveghere prudenţială, protejarea investitorilor, prote
jarea integrităţii, eficienţei și bunei funcţionări a pieţelor
financiare, menţinerea stabilităţii sistemului financiar și
consolidarea coordonării internaţionale în materie de
supraveghere, nu se pot realiza în mod satisfăcător de către
statele membre și, în consecinţă, având în vedere

(2 )
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
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amploarea și efectele acţiunii, pot fi realizate mai bine la
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în confor
mitate cu principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut
la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În
conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum
este enunţat la articolul respectiv, prezentul regulament nu
depășșe te ceea ce este necesar pentru atingerea acestor
obiective.
(67)

(68)

(69)

Autoritatea ar trebui să preia toate sarcinile și competen
ţele actuale ale Comitetului autorităţilor europene de regle
mentare a pieţelor valorilor mobiliare și, prin urmare,
Decizia 2009/77/CE ar trebui să fie abrogată de la data
instituirii Autorităţii, iar Decizia nr. 716/2009/CE a Parla
mentului European și a Consiliului din 16 septembrie
2009 de instituire a unui program comunitar de sprijinire
a activităţilor specifice în domeniul serviciilor financiare, al
raportării financiare și al auditului (1) ar trebui modificată
în consecinţă. Date fiind structurile și operaţiunile deja
existente ale Comitetului autorităţilor europene de regle
mentare a pieţelor valorilor mobiliare, este important să se
asigure o foarte strânsă cooperare între acest comitet și
Comisie atunci când se stabilesc mecanismele tranzitorii
corespunzătoare, pentru a se garanta că perioada în care
Comisia este responsabilă de organizarea administrativă și
de funcţionarea administrativă iniţială a Autorităţii este cât
mai limitată.
Este necesar să se stabilească un termen-limită pentru apli
carea prezentului regulament pentru a garanta că Autori
tatea este pregătită corespunzător pentru a-și începe
activitatea și pentru a garanta o tranziţie fără dificultăţi din
spre Comitetul autorităţilor europene de reglementare a
pieţelor valorilor mobiliare. Autoritatea ar trebui să fie
finanţată în mod adecvat. Cel puţin iniţial, Autoritatea ar
trebui să fie finanţată în proporţie de 40 % din fondurile
Uniunii și de 60 % din contribuţiile statelor membre, efec
tuate în conformitate cu ponderarea voturilor prevăzută la
articolul 3 alineatul (3) din Protocolul (nr. 36) privind dis
poziţiile tranzitorii.
Pentru a permite instituirea Autorităţii la 1 ianuarie 2011,
prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua
următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I
INSTITUIREA ȘI STATUTUL JURIDIC

Articolul 1
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(2) Autoritatea acţionează în limitele competenţelor care îi
sunt conferite prin prezentul regulament și în cadrul domeniului
de aplicare prevăzut de Directiva 97/9/CE, Directiva 98/26/CE,
Directiva 2001/34/CE, Directiva 2002/47/CE, Directiva
2003/6/CE, Directiva 2003/71/CE, Directiva 2004/39/CE, Direc
tiva 2004/109/CE, Directiva 2009/65/CE și de Directiva
2006/49/CE, fără a aduce atingere competenţei Autorităţii euro
pene (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește
supravegherea prudenţială, oricărei legislaţii viitoare în domeniul
administrării fondurilor de investiţii alternative (AFIA) și Regula
mentului (CE) nr. 1060/2009 și, în măsura în care aceste acte se
aplică societăţilor care furnizează servicii de investiţii sau organis
melor de plasament colectiv care își comercializează unităţile de
fond sau acţiunile și autorităţilor competente care le suprave
ghează, de părţile relevante ale Directivei 2002/87/CE, Directivei
2005/60/CE, Directivei 2002/65/CE, fiind incluse de asemenea
toate directivele, regulamentele și deciziile adoptate în baza aces
tor acte, precum și orice alte acte juridice cu caracter obligatoriu
ale Uniunii, care conferă sarcini Autorităţii.
(3)
Autoritatea acţionează, de asemenea, în domeniul activită
ţilor participanţilor la pieţe în legătură cu aspecte care nu sunt
abordate în mod direct în actele menţionate la alineatul (2), inclu
siv aspecte de guvernanţă corporativă, raportare financiară și
audit, cu condiţia ca astfel de acţiuni ale Autorităţii să fie necesare
pentru asigurarea aplicării eficace și consecvente a actelor respec
tive. În plus, Autoritatea ia măsurile adecvate în contextul licitaţi
ilor de preluare, al compensaţiilor și decontărilor, precum și al
chestiunilor privind produsele financiare derivate.
(4)
Dispoziţiile prezentului regulament nu aduc atingere pre
rogativelor Comisiei, în special celor stabilite prin articolul 258
din TFUE referitoare la garantarea respectării legislaţiei Uniunii.
(5)
Obiectivul Autorităţii este acela de a proteja interesul pub
lic prin contribuţia la stabilitatea și eficacitatea sistemului finan
ciar pe termen scurt, mediu și lung, pentru economia, cetăţenii și
întreprinderile Uniunii. Autoritatea contribuie la:
(a) îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne, incluzând, în spe
cial, un nivel solid, eficient și consistent de reglementare și
supraveghere,
(b) garantarea integrităţii, transparenţei, eficienţei și bunei func
ţionări a pieţelor financiare,
(c) consolidarea coordonării internaţionale în domeniul
supravegherii,
(d) prevenirea arbitrajului de reglementare și promovarea condi
ţiilor de concurenţă echitabile,

Instituirea și domeniul de activitate
(1)
Prezentul regulament instituie Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și
pieţe, (denumită în continuare „Autoritatea”).
(1) JO L 253, 25.9.2009, p. 8.

(e) garantarea unei reglementări și supravegheri corespunzătoare
cu privire la asumarea riscurilor de investiţii și a altor riscuri
și
(f) îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor.
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În aceste scopuri, Autoritatea contribuie la garantarea aplicării
consecvente, eficiente și efective a actelor menţionate la alinea
tul (2), favorizează convergenţa în materie de supraveghere, fur
nizează avize Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și
realizează analize economice ale pieţelor pentru a promova înde
plinirea obiectivului Autorităţii.
Atunci când își exercită atribuţiile conferite de prezentul regula
ment, Autoritatea acordă o atenţie deosebită riscurilor sistemice
prezentate de participanţii la pieţele financiare al căror faliment
poate afecta funcţionarea sistemului financiar sau a economiei
reale.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Autoritatea acţionează indepen
dent și obiectiv și exclusiv în interesul Uniunii.
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ocupaţionale) prin intermediul Comitetului comun, garantând
consecvenţa transsectorială a activităţii și ajungând la poziţii
comune în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și
în alte chestiuni transsectoriale.
(4) În conformitate cu principiul cooperării loiale menţionat la
articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,
părţile la SESF cooperează, în spiritul încrederii și al unui deplin
respect reciproc, în special pentru a asigura circulaţia între ele a
unor informaţii pertinente și fiabile.
Autorităţile de supraveghere care fac parte din SESF au
(5)
obligaţia de a supraveghea participanţii la piaţa financiară care își
desfășoară activitatea în Uniune în conformitate cu actele men
ţionate la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 2
Articolul 3

Sistemul European de Supraveghere Financiară
(1) Autoritatea face parte dintr-un Sistem European de Supra
veghere Financiară (SESF). Obiectivul principal al SESF este de a
asigura aplicarea corespunzătoare a normelor aplicabile sectoru
lui financiar pentru a menţine stabilitatea financiară, generând ast
fel încredere în sistemul financiar în ansamblu și asigurând o
protecţie suficientă pentru clienţii serviciilor financiare.
(2)

Răspunderea autorităţilor
Autorităţile menţionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a)-(d)
răspund în faţa Parlamentului European și a Consiliului.
Articolul 4

SESF cuprinde:

(a) Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), în sensul sar
cinilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al
Parlamentului European și al Consiliului (1) și în prezentul
regulament;

Definiţii
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:
1.

„participant la pieţele financiare” înseamnă orice persoană
căreia i se aplică o obligaţie prevăzută de actele Uniunii men
ţionate la articolul 1 alineatul (2) sau o lege naţională de
punere în aplicare a respectivelor acte;

2.

„participant-cheie la pieţele financiare” înseamnă un partici
pant la pieţele financiare a cărui activitate regulată sau via
bilitate financiară are sau poate să aibă un efect semnificativ
asupra stabilităţii, integrităţii sau eficienţei pieţelor financiare
din Uniune;

3.

„autorităţi competente” înseamnă:

(b) Autoritatea;
(c) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară
europeană), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010
al Parlamentului European și al Consiliului (2);
(d) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea euro
peană pentru asigurări și pensii ocupaţionale), instituită prin
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului (3);
(e) Comitetul comun al autorităţilor europene de supraveghere
(„Comitetul comun”), în ceea ce privește îndeplinirea sarcini
lor prevăzute la articolele 54-57 din prezentul regulament,
precum și în Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și în Regu
lamentul (UE) nr. 1094/2010;
(f) autorităţile competente sau de supraveghere din statele mem
bre, astfel cum sunt menţionate în actele Uniunii menţionate
la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și din Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010.
(3)
Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat cu
CERS, precum și cu Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană) și cu Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii
(1) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.
(2) A se vedea pagina 12 din prezentul Jurnal Oficial.
(3) A se vedea pagina 48 din prezentul Jurnal Oficial.

(i)

autorităţile competente și/sau autorităţile de suprave
ghere astfel cum sunt definite în actele Uniunii menţio
nate la articolul 1 alineatul (2);

(ii) în ceea ce privește Directivele 2002/65/CE
și 2005/60/CE, autorităţile care au competenţa de a asi
gura respectarea cerinţelor din directivele respective de
către întreprinderile care furnizează servicii de investiţii
și de către organismele de plasament colectiv care le
comercializează unităţile de fond sau acţiunile;
(iii) în ceea ce privește sistemele de compensare pentru inves
titori, organismele care administrează sisteme naţionale
de compensare în temeiul Directivei 97/9/CE sau auto
rităţile publice care supraveghează aceste sisteme, în
cazul în care funcţionarea sistemelor de compensare
pentru investitori este administrată de o companie pri
vată, în temeiul directivei în cauză.
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Articolul 5

competente, asigurarea unei supravegheri eficace și con
secvente a participanţilor la piaţa financiară, precum și a unei
funcţionări coerente a colegiilor de supraveghere și luarea de
măsuri, printre altele, în situaţii de urgenţă;

Statutul juridic
Autoritatea este un organism al Uniunii cu personalitate
(1)
juridică.
(2)
În fiecare stat membru, Autoritatea deţine cea mai extinsă
capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice conform
legislaţiei naţionale. În special, aceasta poate să dobândească sau
să înstrăineze bunuri mobile sau imobile și să se constituie parte
în proceduri judiciare.
(3)

Autoritatea este reprezentată de către președintele acesteia.
Articolul 6
Componenţa

Autoritatea cuprinde:
1.

un consiliu al supraveghetorilor, care exercită atribuţiile pre
văzute la articolul 43;

2.

un consiliu de administraţie, care exercită atribuţiile prevă
zute la articolul 47;

3.

un președinte, care exercită atribuţiile prevăzute la
articolul 48;

4.

un director executiv, care exercită atribuţiile prevăzute la
articolul 53;

5.

o comisie de apel, care exercită atribuţiile prevăzute la
articolul 60.

(c) de a stimula și a facilita delegarea de sarcini și responsabili
tăţi între autorităţile competente;
(d) de a coopera îndeaproape cu CERS, în special prin furnizarea
către CERS a informaţiilor necesare pentru îndeplinirea sar
cinilor sale și prin garantarea faptului că avertismentelor și
recomandărilor CERS li se dă curs în mod corespunzător;
(e) de a organiza și a realiza evaluări inter pares ale autorităţilor
competente, inclusiv de a emite ghiduri și recomandări și de
a identifica cele mai bune practici, pentru a consolida con
secvenţa rezultatelor în materie de supraveghere;
(f) de a monitoriza și a evalua evoluţiile pieţei în domeniile sale
de competenţă;
(g) de a realiza analize economice ale pieţelor pentru a-și înde
plini atribuţiile în cunoștinţă de cauză;
(h) de a promova protecţia investitorilor;
(i)

de a contribui la funcţionarea consecventă și coerentă a
colegiilor de supraveghere, la monitorizarea, evaluarea și
măsurarea riscurilor sistemice, la elaborarea și coordonarea
planurilor de redresare și de restructurare, asigurând un nivel
înalt de protecţie a investitorilor pe întreg teritoriul Uniunii
și elaborând metode de restructurare a participanţilor la piaţa
financiară care sunt falimentari precum și o evaluare a nece
sităţii de a avea instrumente de finanţare corespunzătoare, în
conformitate cu articolele 21-26;

(j)

de a realiza orice alte sarcini specifice prevăzute în prezentul
regulament sau în alte acte legislative;

Articolul 7
Sediul
Autoritatea își are sediul la Paris.
CAPITOLUL II
SARCINILE ȘI COMPETENŢELE AUTORITĂŢII

Articolul 8
Sarcinile și competenţele Autorităţii
(1)

Autoritatea are următoarele sarcini:

(a) de a contribui la elaborarea de standarde și practici comune
de înaltă calitate în materie de reglementare și supraveghere,
în special prin furnizarea de avize către instituţiile Uniunii și
prin elaborarea de ghiduri, recomandări și proiecte de stan
darde tehnice de reglementare și de punere în aplicare care
trebuie să se bazeze pe actele legislative menţionate la artico
lul 1 alineatul (2);
(b) de a contribui la aplicarea consecventă a actelor juridice cu
caracter obligatoriu ale Uniunii, în special prin sprijinirea
unei culturi comune de supraveghere, garantarea unei apli
cări consecvente, eficiente și eficace a actelor menţionate la
articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglemen
tare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autorităţile
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(k) de a publica pe site-ul său și de a actualiza periodic informaţi
ile privind domeniul său de activitate, în special, în sfera sa de
competenţă, informaţii privind participanţii la pieţele finan
ciare înregistraţi, pentru a garanta că informaţiile sunt ușor
accesibile publicului;
(l)

de a prelua, după caz, toate sarcinile existente și în curs ale
Comitetului autorităţilor europene de reglementare a pieţe
lor valorilor mobiliare (CAERPVM);

(2)
Pentru a efectua sarcinile menţionate la alineatul (1),
Autoritatea deţine competenţele prevăzute de prezentul regula
ment, în special:
(a) de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în
cazurile specifice menţionate la articolul 10;
(b) de a elabora proiecte de standarde tehnice de punere în apli
care în cazurile specifice menţionate la articolul 15;
(c) de a emite ghiduri și recomandări, astfel cum se prevede la
articolul 16;
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(d) de a emite recomandări în cazurile specifice menţionate la
articolul 17 alineatul (3);
(e) de a lua decizii individuale adresate autorităţilor competente
în cazurile specifice menţionate la articolele 18 alineatul (3)
și 19 alineatul (3);
(f) în cazurile legate de dreptul direct aplicabil al Uniunii, de a
lua decizii individuale adresate participanţilor la piaţa finan
ciară în cazurile specifice menţionate la articolul 17 alinea
tul (6), la articolul 18 alineatul (4) și la articolul 19
alineatul (4);
(g) de a emite avize către Parlamentul European, Consiliu sau
Comisie, astfel cum se prevede la articolul 34;
(h) de a colecta informaţiile necesare referitoare la participanţii
la piaţa financiară astfel cum se prevede la articolul 35;
(i)

de a dezvolta metodologii comune pentru evaluarea efectu
lui pe care caracteristicile produselor și procesele de distribu
ţie îl au asupra poziţiei financiare a participanţilor la piaţa
financiară și asupra protecţiei consumatorilor;

(j)

de a furniza o bază de date accesibilă la nivel central cu toţi
participanţii la piaţa financiară înregistraţi în domeniul său de
competenţă, în cazurile specificate în actele menţionate la
articolul 1 alineatul (2).
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a activităţilor financiare noi sau inovatoare și în vederea furnizării
de consultanţă pe care Autoritatea să o prezinte Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei.
(5) Autoritatea poate interzice sau restricţiona temporar anu
mite activităţi financiare care ameninţă buna funcţionare și integ
ritatea pieţelor financiare sau stabilitatea întregului sistem
financiar din Uniune sau a unei părţi a acestuia în cazurile speci
ficate în actele legislative menţionate la articolul 1 alineatul (2) și
în condiţiile prevăzute în respectivele acte, sau dacă acest lucru
este necesar într-o situaţie de urgenţă în conformitate cu artico
lul 18 și în condiţiile prevăzute în respectivul articol.
Autoritatea își revizuișe te decizia menţionată la primul paragraf la
intervale corespunzătoare și cel puţin o dată la trei luni. În cazul
în care nu este reînnoită după această perioadă de trei luni, deci
zia expiră în mod automat.
Statele membre pot solicita Autorităţii să își reanalizeze decizia.
În acest caz, Autoritatea decide în conformitate cu procedura pre
văzută la articolul 44 alineatul (1) paragraful al doilea dacă își
menţine sau nu decizia.
Autoritatea poate analiza, de asemenea, necesitatea de a interzice
sau a restricţiona anumite tipuri de activităţi financiare și, dacă
acest lucru este necesar, poate informa Comisia pentru a facilita
adoptarea oricăror astfel de interdicţii sau restricţii.

Articolul 9
Sarcini legate de protecţia consumatorilor și activităţile
financiare
(1) Autoritatea își asumă un rol principal în promovarea trans
parenţei, simplicităţii și echităţii pe piaţă pentru produsele sau ser
viciile financiare de consum din întreaga piaţă internă, inclusiv
prin:
(a) colectarea, analizarea și raportarea tendinţelor de consum;
(b) revizuirea și coordonarea iniţiativelor de formare și educare
în domeniul financiar de către autorităţile competente;
(c) elaborarea de standarde de formare pentru acest sector; și
(d) contribuţii la elaborarea unor norme comune de publicare.
(2) Autoritatea monitorizează activităţile financiare noi și exis
tente și poate adopta ghiduri și recomandări pentru a promova
siguranţa și soliditatea pieţelor și convergenţa practicilor de
reglementare.
(3) Autoritatea poate emite, de asemenea, avertizări în cazul în
care o activitate financiară pune semnificativ în pericol îndeplini
rea obiectivelor prevăzute la articolul 1 alineatul (5).
(4)
Autoritatea instituie, ca parte integrantă a Autorităţii, un
Comitet pentru inovare financiară care reunește toate autorităţile
naţionale de supraveghere competente în vederea realizării unei
abordări coordonate a activităţii de reglementare și supraveghere

Articolul 10
Standarde tehnice de reglementare
(1) În cazul în care Parlamentul European și Consiliul deleagă
Comisiei competenţa de a adopta standarde tehnice de reglemen
tare, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu artico
lul 290 din TFUE, pentru a asigura o armonizare consecventă în
domeniile prevăzute în mod expres în actele legislative menţio
nate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate elabora proiecte
de standarde tehnice de reglementare. Autoritatea înaintează
aceste proiecte de standarde Comisiei spre aprobare.
Standardele tehnice de reglementare sunt tehnice și nu implică
decizii strategice sau de politică publică, iar conţinutul lor este
delimitat de actele legislative în temeiul cărora sunt elaborate.
Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de standarde tehnice de
reglementare, Autoritatea organizează consultări publice deschise
cu privire la acestea și analizează eventualele costuri și beneficii
aferente, cu excepţia cazului în care astfel de consultări și analize
sunt disproporţionate în raport cu domeniul de aplicare și cu
impactul proiectelor de standarde tehnice de reglementare în
cauză sau cu gradul specific de urgenţă al situaţiei. Autoritatea
solicită, de asemenea, avizul Grupului părţilor interesate din
domeniul valorilor mobiliare și pieţelor menţionat la articolul 37.
Atunci când Autoritatea transmite un proiect de standard tehnic
de reglementare, Comisia îl transmite imediat Parlamentului Euro
pean și Consiliului.
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În termen de trei luni de la primirea unui proiect de standard teh
nic de reglementare, Comisia decide cu privire la aprobarea aces
tuia. Comisia poate aproba proiectele de standarde tehnice de
reglementare doar parţial sau cu modificări atunci când acest
lucru este impus de interesele Uniunii.
În cazul în care intenţionează să nu aprobe un proiect de stan
dard tehnic de reglementare sau să îl aprobe parţial sau cu modi
ficări, Comisia retrimite Autorităţii proiectul de standard tehnic de
reglementare, explicând de ce nu îl aprobă sau, după caz,
explicând motivele pentru care au fost efectuate modificări. În ter
men de șase săptămâni, Autoritatea poate modifica proiectul de
standard tehnic de reglementare pe baza modificărilor propuse de
Comisie și îl poate prezenta din nou Comisiei sub forma unui aviz
formal. Autoritatea transmite o copie a acestui aviz formal Parla
mentului European și Consiliului.
În cazul în care, la expirarea termenului de șase săptămâni, Autori
tatea nu a înaintat un proiect modificat al standardului tehnic de
reglementare sau a înaintat un proiect de standard tehnic de regle
mentare modificat într-un mod care nu corespunde modificărilor
propuse de Comisie, Comisia poate adopta standardul tehnic de
reglementare cu modificările pe care le consideră relevante sau
poate respinge standardul.
Comisia nu poate să modifice conţinutul unui proiect de standard
tehnic de reglementare întocmit de Autoritate fără a se coordona
în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în prezentul
articol.
(2) În cazurile în care Autoritatea nu a transmis un proiect de
standard tehnic de reglementare în termenul stabilit în actele legis
lative menţionate la articolul 1 alineatul (2), Comisia poate soli
cita un astfel de proiect și stabili un nou termen pentru aceasta.
(3) Numai în cazurile în care autoritatea nu transmite Comisiei
proiectul de standard tehnic de reglementare în termenele prevă
zute în conformitate cu alineatul (2), Comisia poate adopta un
standard tehnic de reglementare prin intermediul unui act delegat
în absenţa unui proiect din partea Autorităţii.
Comisia organizează consultări publice deschise cu privire la pro
iectele de standarde tehnice de reglementare și analizează even
tualele costuri și beneficii aferente, cu excepţia cazului în care
astfel de consultări și analize sunt disproporţionate în raport cu
domeniul de aplicare și cu impactul proiectelor de standarde teh
nice de reglementare în cauză sau cu gradul specific de urgenţă al
situaţiei. Comisia solicită, de asemenea, avizul sau recomandări
din partea Grupului părţilor interesate din domeniul valorilor
mobiliare și pieţelor menţionat la articolul 37.
Comisia transmite imediat proiectul de standard tehnic de regle
mentare Parlamentului European și Consiliului.
Comisia transmite proiectul său de standard tehnic de reglemen
tare Autorităţii. În termen de șase săptămâni, Autoritatea poate
modifica proiectul de standard tehnic de reglementare și îl poate
transmite Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea trans
mite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European și
Consiliului.
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Dacă la expirarea termenului de șase săptămâni menţionat în al
patrulea paragraf, Autoritatea nu a transmis un proiect modificat
de standard tehnic de reglementare, Comisia poate adopta stan
dardul respectiv.
Dacă în termenul de șase săptămâni Autoritatea a transmis un
proiect modificat de standard tehnic de reglementare, Comisia îl
poate modifica pe baza modificărilor propuse de Autoritate sau
poate adopta standardul tehnic de reglementare cu modificările pe
care le consideră relevante. Comisia nu poate să modifice conţi
nutul proiectelor de standarde tehnice de reglementare întocmite
de Autoritate fără a se coordona în prealabil cu Autoritatea, astfel
cum se prevede în prezentul articol.
(4)
Standardele tehnice de reglementare sunt adoptate prin
intermediul unor regulamente sau decizii. Acestea se publică în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data pre
văzută în cuprinsul lor.

Articolul 11
Exercitarea delegării de competenţe
(1) Competenţa de a adopta standardele tehnice de reglemen
tare menţionate la articolul 10 este conferită Comisiei pentru o
perioadă de patru ani de la 16 decembrie 2010. Comisia prezintă
un raport cu privire la delegarea de competenţe cel târziu cu șase
luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de
competenţă se reînnoiește automat pentru perioade de timp iden
tice, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consi
liul o revocă, în conformitate cu articolul 14.
(2)
De îndată ce adoptă un standard tehnic de reglementare,
Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și
Consiliului.
(3) Competenţa de a adopta standarde tehnice de reglementare
îi este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute la
articolele 12-14.

Articolul 12
Revocarea delegării de competenţe
(1)
Parlamentul European sau de Consiliul pot revoca în orice
moment delegarea de competenţe menţionată la articolul 10.
(2) Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide
dacă intenţionează să revoce delegarea de competenţe depune
eforturi pentru informarea celeilalte instituţii și a Comisiei într-un
termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând
competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări.
(3)
Decizia de revocare pune capăt delegării de competenţe
specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat
sau de la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Decizia nu aduce
atingere standardelor tehnice de reglementare care sunt deja în
vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Articolul 13
Obiecţiuni la standardele tehnice de reglementare
(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni
la un standard tehnic de reglementare în termen de trei luni de la
data notificării standardului tehnic de reglementare adoptat de
Comisie. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului,
termenul respectiv se prelungește cu trei luni.
Atunci când Comisia adoptă un standard tehnic de reglementare
identic cu proiectul de standard tehnic de reglementare transmis
de Autoritate, termenul în care Parlamentul European și Consiliul
pot formula obiecţiuni la acesta este de o lună de la data notifică
rii. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, ter
menul respectiv se prelungește cu o lună.
În cazul în care, la expirarea termenului menţionat la ali
(2)
neatul (1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formu
lat obiecţiuni la standardul tehnic de reglementare, acesta se
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la
data prevăzută în dispoziţiile sale.
Standardul tehnic de reglementare poate fi publicat în Jurnalul Ofi
cial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expira
rea termenului respectiv în cazul în care atât Parlamentul
European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la inten
ţia lor de a nu formula obiecţiuni.
(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formu
lează obiecţiuni la un standard tehnic de reglementare în termenul
menţionat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformi
tate cu articolul 296 TFUE, instituţia care formulează obiecţiuni
cu privire la standardul tehnic de reglementare își prezintă moti
vele care au stat la baza acestora.
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actelor în cauză. Autoritatea înaintează proiectele sale de stan
darde tehnice de punere în aplicare Comisiei spre aprobare.
Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de standarde tehnice de
punere în aplicare, Autoritatea organizează consultări publice des
chise cu privire la acestea și analizează eventualele costuri și ben
eficii aferente, cu excepţia cazului în care astfel de consultări și
analize sunt disproporţionate în raport cu domeniul de aplicare și
cu impactul proiectelor de standarde tehnice de punere în apli
care în cauză sau cu gradul specific de urgenţă al situaţiei. Autori
tatea solicită, de asemenea, avizul Grupului părţilor interesate din
domeniul valorilor mobiliare și pieţelor menţionat la articolul 37.
Atunci când Autoritatea transmite un proiect de standard tehnic
de punere în aplicare, Comisia îl transmite fără întârziere Parla
mentului European și Consiliului.
În termen de trei luni de la primirea unui proiect de standard teh
nic de punere în aplicare, Comisia decide cu privire la aprobarea
acestuia. Comisia poate prelungi acest termen cu o lună. Comisia
poate aproba proiectul de standard tehnic de punere în aplicare
doar parţial sau cu modificări atunci când acest lucru este impus
de interesele Uniunii.
În cazul în care intenţionează să nu aprobe un proiect de stan
dard tehnic de punere în aplicare sau să îl aprobe parţial sau cu
modificări, Comisia îl retrimite Autorităţii, explicând de ce nu
intenţionează să îl aprobe sau, după caz, explicând motivele modi
ficările pe care le-a efectuat. În termen de șase săptămâni, Autori
tatea poate modifica proiectul de standard tehnic de punere în
aplicare pe baza modificărilor propuse de Comisie și îl poate pre
zenta din nou Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea
transmite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European și
Consiliului.

Articolul 14
Neaprobarea sau modificarea proiectelor de standarde
tehnice de reglementare
(1)
În cazul în care Comisia nu aprobă un proiect de standard
tehnic de reglementare sau îl modifică în conformitate cu artico
lul 10, aceasta informează Autoritatea, Parlamentul European și
Consiliul, prezentând motivele pentru neaprobare.
(2) După caz, Parlamentul European sau Consiliul poate invita
comisarul responsabil, împreună cu președintele Autorităţii, în
termen de o lună de la informarea menţionată la alineatul (1),
pentru o reuniune ad hoc a comisiei competente a Parlamentului
European sau a Consiliului, în vederea prezentării și explicării
divergenţelor.

În cazul în care, la expirarea termenului de șase săptămâni men
ţionat la paragraful al cincilea, Autoritatea nu a înaintat un proiect
de standard tehnic de punere în aplicare modificat sau a înaintat
un proiect de standard tehnic de punere în aplicare care este
modificat într-un mod care nu corespunde modificărilor propuse
de Comisie, Comisia poate adopta standardul tehnic de punere în
aplicare cu modificările pe care le consideră relevante sau îl poate
respinge.
Comisia nu poate să modifice conţinutul unui proiect de standard
tehnic de punere în aplicare întocmit de Autoritate fără a se coor
dona în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în prezen
tul articol.

Standarde tehnice de punere în aplicare

(2)
În cazurile în care Autoritatea nu a transmis un proiect de
standard tehnic de punere în aplicare în termenul stabilit în actele
legislative menţionate la articolul 1 alineatul (2), Comisia poate
stabili un nou termen pentru aceasta.

(1)
Autoritatea poate elabora standarde tehnice de punere în
aplicare, prin intermediul unor acte de punere în aplicare în con
formitate cu articolul 291 din TFUE, în domeniile prevăzute în
mod expres în actele legislative menţionate la articolul 1 alinea
tul (2). Standardele tehnice de punere în aplicare sunt tehnice, nu
implică decizii strategice sau opţiuni de politică publică, iar con
ţinutul lor are scopul de a stabili condiţiile de punere în aplicare a

(3)
Numai în cazurile în care Autoritatea nu transmite proiec
tul de standard tehnic de punere în aplicare Comisiei în termenele
prevăzute în conformitate cu alineatul (2), Comisia poate adopta
un standard tehnic de punere în aplicare prin intermediul unui act
de punere în aplicare și nu pe baza unui proiect din partea
Autorităţii.

Articolul 15
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Comisia organizează consultări publice deschise cu privire la pro
iectele de standarde tehnice de punere în aplicare și analizează
eventualele costuri și beneficii aferente, cu excepţia cazului în care
astfel de consultări și analize sunt disproporţionate în raport cu
domeniul de aplicare și cu impactul proiectelor de standarde teh
nice de punere în aplicare în cauză sau cu gradul specific de
urgenţă al situaţiei. Comisia solicită, de asemenea, avizul sau opi
nia Grupului părţilor interesate din domeniul valorilor mobiliare
și pieţelor menţionat la articolul 37.
Comisia transmite imediat proiectul de standard tehnic de punere
în aplicare Parlamentului European și Consiliului.
Comisia transmite proiectul de standard tehnic de punere în apli
care Autorităţii. În termen de șase săptămâni, Autoritatea poate
modifica proiectul de standard tehnic de punere în aplicare și îl
poate transmite Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea
transmite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European și
Consiliului.
Dacă la expirarea termenului de șase săptămâni menţionat la para
graful al patrulea, Autoritatea nu a transmis un proiect modificat
de standard tehnic de punere în aplicare, Comisia poate adopta
standardul tehnic de punere în aplicare.
Dacă în termenul de șase săptămâni Autoritatea a transmis un
proiect modificat de standard tehnic de punere în aplicare, Comi
sia poate modifica proiectul de standard tehnic de punere în apli
care pe baza modificărilor propuse de Autoritate sau poate adopta
standardul tehnic de punere în aplicare cu modificările pe care le
consideră relevante.
Comisia nu poate să modifice conţinutul proiectelor de standarde
tehnice de punere în aplicare întocmite de Autoritate fără a se
coordona în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în
prezentul articol.
(4)
Standardele tehnice de punere în aplicare sunt adoptate
prin intermediul unor regulamente sau decizii. Acestea se publică
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data pre
văzută în cuprinsul lor.

Articolul 16
Ghiduri și recomandări
(1) În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și efi
cace în materie de supraveghere în cadrul SESF, și al garantării
aplicării comune, uniforme și coerente a dreptului Uniunii,
Autoritatea emite ghiduri și recomandări adresate autorităţilor
competente sau participanţilor la pieţele financiare.
(2) Dacă este cazul, Autoritatea organizează consultări publice
deschise cu privire la ghidurile și recomandările în cauză și ana
lizează eventualele costuri și beneficii aferente. Aceste consultări
și analize sunt proporţionale cu domeniul de aplicare, natura și
impactul ghidurilor sau recomandărilor. Autoritatea solicită, de
asemenea, după caz, avizul sau opinia Grupului părţilor intere
sate din domeniul valorilor mobiliare și pieţelor menţionat la
articolul 37.
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(3) Autorităţile competente și participanţii la pieţele financiare
depun toate eforturile necesare pentru a respecta aceste ghiduri și
recomandări.
În termen de două luni de la emiterea unui ghid sau a unei reco
mandări, fiecare autoritate competentă confirmă dacă se confor
mează sau intenţionează să se conformeze respectivului ghid sau
respectivei recomandări. În cazul în care o autoritate competentă
nu se conformează sau nu intenţionează să se conformeze, aceasta
informează Autoritatea, prezentându-și motivele. Autoritatea dă
publicităţii faptul că autoritatea competentă respectivă nu inten
ţionează să se conformeze ghidului sau recomandării în cauză.
Autoritatea poate decide, de asemenea, de la caz la caz, să publice
motivele prezentate de autoritatea competentă pentru care nu s-a
conformat respectivului ghid sau respectivei recomandări. Autori
tatea competentă primește o notificare prealabilă cu privire la
această publicare.
Dacă acest lucru este prevăzut de către ghidul sau recomandarea
în cauză, participanţii la pieţele financiare raportează în mod clar
și detaliat dacă respectă ghidul sau recomandarea respectivă.
(4) În raportul menţionat la articolul 43 alineatul (5), Autori
tatea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu
privire la ghidurile și recomandările emise, menţionând autorită
ţile competente care nu s-au conformat acestora, prezentând
modalitatea prin care Autoritatea intenţionează să se asigure că
autorităţile competente în cauză vor respecta recomandările și
ghidurile sale în viitor.

Articolul 17
Încălcarea dreptului Uniunii
(1)
Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat actele
menţionate la articolul 1 alineatul (2) sau le-a aplicat într-un mod
care pare să constituie o încălcare a legislaţiei Uniunii, inclusiv
standardele tehnice de reglementare și standardele tehnice de
punere în aplicare stabilite în conformitate cu articolele 10-15, în
special prin negarantarea faptului că un participant la pieţele
financiare îndeplinește cerinţele stabilite în respectivele acte,
Autoritatea acţionează în conformitate cu competenţele prevă
zute la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.
(2)
La cererea uneia sau mai multor autorităţi competente, a
Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, sau a Grupului
părţilor interesate din domeniul valorilor mobiliare și pieţelor, sau
din proprie iniţiativă și după ce a informat autoritatea competentă
vizată, Autoritatea poate investiga pretinsa încălcare sau neapli
care a dreptului Uniunii.
Fără a aduce atingere competenţelor stabilite la articolul 35,
autoritatea competentă pune la dispoziţia Autorităţii, fără întâr
ziere, toate informaţiile pe care Autoritatea le consideră necesare
pentru investigaţia sa.
(3) Cel târziu în termen de două luni de la demararea investi
gaţiei, Autoritatea poate adresa autorităţii competente în cauză o
recomandare precizând măsurile necesare în vederea respectării
dreptului Uniunii.
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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 intenţia să le între
prindă pentru a garanta respectarea dreptului Uniunii.
(4) Dacă, în termen de o lună de la primirea recomandării
Autorităţii, autoritatea competentă nu s-a conformat legislaţiei
Uniunii, Comisia poate, după ce a fost informată de Autoritate sau
din proprie iniţiativă, să emită un aviz formal prin care să îi ceară
autorităţii competente să ia măsurile necesare pentru a respecta
dreptul Uniunii. Avizul formal al Comisiei ţine seama de reco
mandarea Autorităţii.
Comisia emite un astfel de aviz formal în termen de trei luni de la
adoptarea recomandării. Comisia poate prelungi această perioadă
cu o lună.
Autoritatea și autorităţile competente transmit Comisiei toate
informaţiile necesare.
(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea avizului for
mal menţionat la alineatul (4), autoritatea competentă informează
Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins
sau pe care are intenţia să le întreprindă pentru a se conforma avi
zului formal respectiv.
(6) Fără a aduce atingere competenţelor care îi revin Comisiei
în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate com
petentă nu respectă avizul formal menţionat la alineatul (4) în ter
menul menţionat în avizul formal și când este necesară remedierea
promptă a nerespectării în vederea menţinerii sau restabilirii con
diţiilor neutre de concurenţă de pe piaţă sau în vederea garantării
bunei funcţionări și a integrităţii sistemului financiar, Autoritatea
poate adopta, în cazul în care cerinţele relevante prevăzute de
actele menţionate la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct par
ticipanţilor la pieţele financiare, o decizie individuală adresată
unui participant la pieţele financiare prin care să-i impună aces
teia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligaţiilor sale
în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activităţi.
Decizia Autorităţii este conformă cu avizul formal emis de Comi
sie în temeiul alineatului (4).
(7) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (6) prevalează asu
pra oricărei decizii adoptate anterior de autorităţile competente cu
privire la aceeași 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), autorităţile competente respectă
avizul formal corespunzător sau decizia corespunzătoare, după
caz.
(8) În raportul menţionat la articolul 43 alineatul (5), Autori
tatea indică autorităţile competente și participanţii la pieţele finan
ciare care nu au respectat avizele formale și deciziile menţionate
la alineatele (4) și (6) din prezentul articol.
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Articolul 18
Măsuri în situaţii de urgenţă
(1) În cazul unor evoluţii negative care pot periclita grav buna
funcţionare și integritatea pieţelor financiare sau stabilitatea, în
totalitate sau în parte, a sistemului financiar din Uniune, Autori
tatea facilitează în mod activ și, atunci când consideră că este
necesar, coordonează eventualele măsuri luate de către autorită
ţile naţionale de supraveghere competente relevante.
Pentru a putea îndeplini acest rol de facilitare și coordonare,
Autoritatea este informată pe deplin cu privire la eventualele evo
luţii relevante și este invitată să participe în calitate de observator
la eventualele reuniuni relevante ale autorităţilor naţionale de
supraveghere competente.
(2) Consiliul, după consultarea Comisiei și a CERS și, după caz,
a AES, poate adopta o decizie adresată Autorităţii, prin care să se
stabilească existenţa unei situaţii de urgenţă în sensul prezentului
regulament, în urma unei cereri adresate de către Autoritate,
Comisie sau CERS. Consiliul își revizuișe te această decizie la inter
vale corespunzătoare și cel puţin o dată pe lună. În cazul în care
decizia nu este reînnoită la expirarea unui termen de o lună,
aceasta expiră în mod automat. Consiliul poate declara întrerupe
rea situaţiei de urgenţă în orice moment.
În cazul în care CERS sau Autoritatea consideră că ar putea apă
rea o situaţie de urgenţă, acestea emit o recomandare confiden
ţială adresată Consiliului și furnizează acestuia o evaluare a
situaţiei. Consiliul evaluează apoi necesitatea convocării unei reu
niuni. În cadrul acestui proces, este garantată protecţia adecvată a
confidenţialităţii.
În cazul în care Consiliul constată existenţa unei situaţii de
urgenţă, acesta informează în mod corespunzător fără întârziere
Parlamentul European și Comisia.
(3) Atunci când Consiliul a adoptat o decizie în temeiul aline
atului (2) și în situaţii excepţionale în care este necesară acţiunea
coordonată a autorităţilor naţionale pentru a reacţiona la evoluţii
negative care pot pune în pericol grav buna funcţionare și integ
ritatea pieţelor financiare sau stabilitatea întregului sistem finan
ciar din Uniune sau a unei părţi a acestuia, Autoritatea poate
adopta decizii individuale care să impună autorităţilor compe
tente să ia măsurile necesare în conformitate cu legislaţia menţio
nată la articolul 1 alineatul (2) pentru a aborda orice astfel de
evoluţii prin garantarea faptului că participanţii la pieţele financi
are și autorităţile competente îndeplinesc cerinţele prevăzute în
respectiva legislaţie.
Fără a aduce atingere competenţelor Comisiei în temeiul
(4)
articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate competentă nu
respectă decizia Autorităţii menţionată la alineatul (2) în termenul
prevăzut în respectiva decizie, Autoritatea poate, în cazul în care
cerinţele relevante prevăzute de actele legislative menţionate la
articolul 1 alineatul (2), inclusiv în standardele tehnice de regle
mentare și în standardele tehnice de punere în aplicare adoptate
în conformitate cu actele respective, se aplică direct participanţilor
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la pieţele financiare, să adopte o decizie individuală adresată unui
participant la pieţele financiare prin care să-i impună acestuia să
ia măsurile necesare pentru a se conforma obligaţiilor sale în
temeiul respectivei legislaţii, inclusiv încetarea oricărei activităţi.
Aceasta se aplică numai în situaţiile în care o autoritate compe
tentă nu aplică actele legislative menţionate la articolul 1 alinea
tul (2), inclusiv standardele tehnice de reglementare și standardele
tehnice de punere în aplicare adoptate în conformitate cu actele
respective, sau le aplică într-un mod care pare să fie o încălcare
vădită a respectivelor acte și dacă este necesară remedierea de
urgenţă pentru restabilirea bunei funcţionări și a integrităţii pie
ţelor financiare sau a stabilităţii întregului sistem financiar din
Uniune sau a unei părţi a acestuia.
(5)
Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asu
pra oricărei decizii adoptate anterior de autorităţile competente cu
privire la aceeași chestiune.
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(4) Fără a aduce atingere competenţelor care îi revin Comisiei
în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate com
petentă nu respectă decizia Autorităţii, prin negarantarea faptului
că un participant la pieţele financiare respectă cerinţele care îi sunt
direct aplicabile în temeiul actelor menţionate la articolul 1 aline
atul (2), Autoritatea poate adopta o decizie individuală adresată
unui participant la pieţele financiare prin care să-i impună aces
tuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligaţiilor sale
în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activităţi.
(5) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asu
pra oricărei decizii adoptate anterior de autorităţile competente cu
privire la aceeași chestiune. Orice măsură luată de autorităţile
competente în legătură cu fapte care fac obiectul unei decizii în
temeiul alineatului (3) sau (4) este compatibilă cu respectivele
decizii.

Orice măsură luată de autorităţile competente în legătură cu
aspecte care fac obiectul unei decizii în temeiul alineatului (3) sau
(4) este compatibilă cu respectivele decizii.

(6) În raportul menţionat la articolul 50 alineatul (2), președin
tele Autorităţii prezintă natura și tipul dezacordurilor survenite
între autorităţile competente, înţelegerile la care s-a ajuns și decizi
ile luate pentru soluţionarea unor astfel de dezacorduri.

Articolul 19

Articolul 20

Soluţionarea dezacordurilor dintre autorităţile competente
în contexte transfrontaliere

Soluţionarea dezacordurilor dintre autorităţile competente
din sectoare diferite

(1)
Fără a aduce atingere competenţelor prevăzute la artico
lul 17, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu
procedura sau cu conţinutul unei măsuri sau cu lipsa de acţiune
din partea unei autorităţi competente din alt stat membru în cazu
rile specificate în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2),
Autoritatea, la cererea uneia sau mai multor autorităţi competente
în cauză, poate sprijini autorităţile în efortul acestora de a ajunge
la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele
(2)-(4) din prezentul articol.

Comitetul comun, în conformitate cu procedura prevăzută la arti
colele 19 și 56, soluţionează dezacordurile transsectoriale care
pot apărea între autorităţi competente, astfel cum sunt definite la
articolul 4 punctul 2 din prezentul regulament, din Regulamentul
(UE) nr. 1093/2010 și respectiv din Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010.

Articolul 21
În cazurile prevăzute de legislaţia menţionată la articolul 1 aline
atul (2) și în cazul în care, pe baza unor criterii obiective, poate fi
identificat un dezacord între autorităţile competente din diferite
state membre, Autoritatea poate, din proprie iniţiativă, să sprijine
autorităţile în efortul acestora de a ajunge la un acord în confor
mitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).
(2)
Autoritatea stabilește un termen-limită pentru concilierea
autorităţilor competente, ţinând seama de eventualele termene
specificate în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2), precum
și de complexitatea și urgenţa situaţiei. În această etapă, Autori
tatea are rol de mediator.
(3) Dacă autorităţile competente în cauză nu reușesc să ajungă
la un acord în cadrul fazei de conciliere menţionată la alinea
tul (2), Autoritatea poate, în conformitate cu procedura stabilită
la articolul 44 alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf, să ia o
decizie prin care să le impună acestora să adopte anumite măsuri
sau să se abţină de la adoptarea de măsuri în vederea soluţionării
chestiunii, cu scopul de a asigura conformitatea cu dreptul Uni
unii, decizia având caracter obligatoriu pentru autorităţile com
petente vizate.

Colegiile de supraveghere
(1)
Autoritatea contribuie la promovarea și monitorizarea
funcţionării eficiente, eficace și consecvente a colegiilor de supra
veghere înfiinţate prin actele legislative menţionate la articolul 1
alineatul (2) și la favorizarea coerenţei aplicării dreptului Uniunii
de către colegiile de supraveghere. În scopul asigurării conver
genţei între cele mai bune practici în materie de supraveghere,
personalul Autorităţii are posibilitatea de a participa la activităţile
colegiilor de supraveghere, inclusiv la examinări la faţa locului
efectuate în comun de două sau mai multe autorităţi competente.
(2)
Autoritatea are un rol de coordonare în garantarea unei
funcţionări consecvente și coerente a colegiilor de supraveghere
pentru instituţiile transfrontaliere din Uniune, ţinând seama de ris
cul sistemic prezentat de participanţii la pieţele financiare, men
ţionat la articolul 23.
În sensul prezentului alineat și al alineatului (1) din prezentul arti
col, Autoritatea este considerată drept „autoritate competentă” în
sensul legislaţiei relevante.
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(b) pot să genereze consecinţe negative grave pentru piaţa
internă și economia reală.

Autoritatea poate:
(a) să colecteze și să ofere toate informaţiile relevante, în coop
erare cu autorităţile competente, pentru a facilita activitatea
colegiului și să înfiinţeze și să gestioneze un sistem central
pentru a pune astfel de informaţii la dispoziţia autorităţilor
competente din cadrul colegiului;
(b) să iniţieze și să coordoneze exerciţii de simulare a crizelor la
nivelul Uniunii, în conformitate cu articolul 32, pentru a eva
lua rezistenţa participanţilor la pieţele financiare astfel cum se
menţionează la articolul 23, în special riscul sistemic prezen
tat de participanţii-cheie la pieţele financiare, la evoluţiile
negative ale pieţei, precum și să evalueze potenţialul de
creștere a riscului sistemic prezentat de participanţii-cheie la
pieţele financiare în situaţii de criză, asigurând aplicarea unei
metodologii consecvente la nivel naţional pentru aceste exer
ciţii și, după caz, să adreseze o recomandare autorităţii com
petente în vederea corectării aspectelor identificate în cadrul
exerciţiului de simulare a crizelor;
(c) să promoveze activităţi de supraveghere eficiente și eficace,
inclusiv evaluări ale riscurilor la care sunt sau pot fi expuși
participanţii la pieţele financiare în situaţii de criză;
(d) să supervizeze, în conformitate cu sarcinile și competenţele
specificate în prezentul regulament, sarcinile îndeplinite de
autorităţile competente; și
(e) să solicite deliberări suplimentare în cadrul unui colegiu, în
toate situaţiile în care consideră că decizia ar genera o apli
care incorectă a dreptului Uniunii sau nu ar contribui la
obiectivul de convergenţă între practicile în materie de supra
veghere. De asemenea, aceasta poate solicita autorităţii res
ponsabile cu supravegherea consolidată programarea unei
reuniuni a colegiului sau adăugarea unui punct pe ordinea de
zi a unei reuniuni.
(3) Autoritatea poate elabora proiecte de standarde tehnice de
reglementare și standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
asigura condiţii uniforme de aplicare în ceea ce privește dispoziţi
ile referitoare la funcţionarea operaţională a colegiilor de supra
veghere și poate emite ghiduri și recomandări adoptate în temeiul
articolului 16 pentru a promova convergenţa activităţilor de
supraveghere și a bunelor practici adoptate de colegiile de
supraveghere.
(4) Autoritatea dispune de un rol de mediere, cu efecte obliga
torii din punct de vedere juridic, pentru a soluţiona dezacordurile
dintre autorităţile competente în conformitate cu procedura pre
văzută la articolul 19. Autoritatea poate lua decizii în materie de
supraveghere care să fie direct aplicabile participantului la piaţa
financiară în cauză, în conformitate cu articolul 19.

Autoritatea ia în considerare, după caz, monitorizarea și evaluarea
riscului sistemic, astfel cum au fost desfășurate de CERS și de
Autoritate și răspunde avertismentelor și recomandărilor CERS
în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010.
(2)
Autoritatea, în colaborare cu CERS și în conformitate cu
articolul 23, elaborează o abordare comună pentru identificarea
și măsurarea riscului sistemic prezentat de participanţii-cheie la
pieţele financiare, inclusiv indicatori cantitativi și calitativi, după
caz.
Acești indicatori reprezintă un element esenţial în stabilirea acţi
unilor adecvate în materie de supraveghere. Autoritatea monitor
izează gradul de convergenţă a constatărilor făcute, în vederea
promovării unei abordări comune.
(3)
Fără a aduce atingere actelor menţionate la articolul 1 ali
neatul (2), Autoritatea elaborează, dacă este necesar, ghiduri și
recomandări suplimentare pentru participanţii cheie la pieţele
financiare, pentru a ţine seama de riscul sistemic prezentat de
aceștia.
Autoritatea garantează faptul că riscul sistemic prezentat de
participanţii-cheie la pieţele financiare este luat în considerare
atunci când sunt elaborate proiecte de standarde tehnice de regle
mentare și de punere în aplicare în domeniile stabilite în actele
legislative menţionate la articolul 1 alineatul (2).
(4) La solicitarea uneia sau a mai multor autorităţi competente,
a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din
proprie iniţiativă, Autoritatea poate desfășura o investigaţie pen
tru un anumit tip de activitate financiară sau tip de produs sau tip
de conduită pentru a evalua ameninţările potenţiale la adresa inte
grităţii pieţelor financiare sau a stabilităţii sistemului financiar și
pentru a formula recomandări corespunzătoare adresate autori
tăţilor competente vizate privind măsurile necesare.
În aceste scopuri, Autoritatea poate face uz de competenţele care
îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament, inclusiv în
temeiul articolului 35.
(5) Comitetul comun garantează coordonarea globală și trans
sectorială a activităţilor desfășurate în conformitate cu prezentul
articol.
Articolul 23

Articolul 22

Identificarea și măsurarea riscului sistemic

Dispoziţii generale
(1) Autoritatea ţine seama în mod corespunzător de riscul
sistemic, astfel cum este definit în Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010. Aceasta abordează toate riscurile de perturbare a
serviciilor financiare care:
(a) sunt cauzate de o disfuncţionalitate a întregului sistem finan
ciar sau a unor părţi ale acestuia; și

(1)
În consultare cu CERS, Autoritatea elaborează criterii de
identificare și de măsurare a riscului sistemic și un sistem cores
punzător de simulare de criză care să includă o evaluare a poten
ţialului de creștere a riscului sistemic prezentat de participanţii la
pieţele financiare în situaţii de criză. Participanţii la piaţa financi
ară care pot prezenta un risc sistemic sunt supuse unei suprave
gheri consolidate și, după caz, planurilor de redresare și de
restructurare menţionate la articolul 25.
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(2) Autoritatea ţine seama pe deplin de abordările internaţio
nale relevante în elaborarea criteriilor de identificare și de măsu
rare a riscului sistemic prezentat de participanţii la pieţele
financiare, inclusiv cele stabilite de Consiliul de Stabilitate Finan
ciară, Fondul Monetar Internaţional și Banca Reglementelor
Internaţionale.
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(4) Reexaminarea prezentului regulament, astfel cum este pre
văzută la articolul 81, urmărește în special convergenţa sistemu
lui european al sistemelor naţionale de compensare pentru
investitori.

Articolul 27
Articolul 24
Capacitatea permanentă de a răspunde riscurilor sistemice
(1) Autoritatea se asigură că dispune de capacitatea specializată
și permanentă de a răspunde în mod eficace materializării riscu
rilor sistemice menţionate la articolele 22 și 23 și, în special, în
ceea ce privește instituţiile care prezintă un risc sistemic.
(2)
Autoritatea îndeplinește sarcinile care îi sunt conferite în
temeiul prezentului regulament și al legislaţiei menţionate la arti
colul 1 alineatul (2), și contribuie la garantarea unei sistem coer
ent și coordonat de gestionare și de soluţionare a crizelor în
Uniune.
Articolul 25

Sistemul european de soluţionare a situaţiilor de criză și
de mecanisme de finanţare
(1) În domeniile sale de competenţă, Autoritatea contribuie la
elaborarea metodelor pentru restructurarea participanţilor-cheie
la piaţa financiară care sunt falimentari, prin modalităţi care să
evite contaminarea și care să permită lichidarea acestora în mod
ordonat și rapid, inclusiv, dacă este cazul, prin mecanisme coer
ente și solide de finanţare, după caz.
(2) Autoritatea contribuie la activitatea privind aspectele legate
de concurenţa echitabilă și impacturile cumulative asupra institu
ţiilor financiare ale oricăror sisteme de taxe și contribuţii care ar
putea fi introduse pentru a asigura o repartizare echitabilă a sar
cinilor și a stimulentelor în vederea limitării riscului sistemic ca
parte a unui cadru de soluţionare coerent și credibil.

Planuri de redresare și de restructurare
(1) Autoritatea contribuie și participă în mod activ la elabora
rea și coordonarea planurilor de redresare și de restructurare efi
cace și coerente, a procedurilor în situaţii de urgenţă și a măsurilor
preventive pentru a minimaliza impactul sistemic al oricărui
faliment.
(2)
Autoritatea poate elabora standarde tehnice de reglemen
tare și de punere în aplicare în conformitate cu actele legislative
menţionate la articolul 1 alineatul (2), în conformitate cu proce
dura prevăzută la articolele 10-15.
Articolul 26
Sistemul european al sistemelor naţionale de compensare
pentru investitori
(1) Autoritatea contribuie la consolidarea sistemului european
al sistemelor naţionale de compensare pentru investitori (SCI)
acţionând în limita competenţelor care îi sunt conferite prin
prezentul regulament pentru a garanta aplicarea corectă a Direc
tivei 97/9/CE, cu scopul de a se asigura că sistemele naţionale de
compensare pentru investitori sunt finanţate în mod corespunză
tor prin contribuţii ale participanţilor la piaţa financiară implicaţi,
inclusiv participanţii la piaţa financiară corespunzătoare cu sediul
în ţări terţe și de a asigura un nivel ridicat de protecţie pentru toţi
deponenţii, într-un cadru armonizat în ansamblul Uniunii.

Reexaminarea prezentului regulament, astfel cum este prevăzută
la articolul 81, urmărește în special analizarea posibilei consoli
dări a rolului Autorităţii în cadrul prevenirii, gestionării și solu
ţionării situaţiilor de criză.

Articolul 28
Delegarea de sarcini și responsabilităţi
(1) Autorităţile competente pot, cu acordul autorităţii delegate,
să delege sarcini și responsabilităţi Autorităţii sau altor autorităţi
competente, sub rezerva condiţiilor prevăzute la prezentul arti
col. Statele membre pot crea mecanisme specifice privind del
egarea de responsabilităţi, care trebuie respectate înainte ca
autorităţile lor competente să încheie astfel de acorduri de del
egare și pot limita mandatul delegării la nivelul necesar pentru
supravegherea eficace a participanţilor la pieţele financiare sau
grupărilor financiare transfrontaliere.
(2) Autoritatea stimulează și facilitează delegarea de sarcini și
responsabilităţi între autorităţile competente prin identificarea
sarcinilor și responsabilităţilor care pot fi delegate sau realizate în
comun și prin promovarea celor mai bune practici.

(2) Articolul 16 privind competenţele Autorităţii de a adopta
ghiduri și recomandări se aplică sistemelor de compensare pentru
investitori.

(3) Delegarea de responsabilităţi conduce la realocarea compe
tenţelor prevăzute în actele menţionate la articolul 1 alineatul (2).
Legea autorităţii delegate reglementează procedura, aplicarea și
căile de atac administrative și judiciare cu privire la responsabili
tăţile delegate.

Autoritatea poate elabora standarde tehnice de reglemen
(3)
tare și de punere în aplicare în conformitate cu actele legislative
menţionate la articolul 1 alineatul (2), prin procedura stabilită la
articolele 10-15.

(4) Autorităţile competente informează Autoritatea cu privire
la acordurile de delegare pe care intenţionează să le încheie. Auto
rităţile competente aplică acordurile cel mai devreme la o lună
după notificarea Autorităţii.
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Autoritatea poate emite un aviz cu privire la acordul propus în
termen de o lună după ce a fost informată.
Autoritatea publică prin mijloace adecvate toate acordurile de del
egare încheiate de autorităţile competente, pentru a se asigura că
toate părţile interesate sunt informate corespunzător.
Articolul 29
Cultura comună de supraveghere
(1)
Autoritatea joacă un rol activ în elaborarea unei culturi
comune de supraveghere la nivelul Uniunii și a unor practici de
supraveghere consecvente, precum și în garantarea unor proce
duri uniforme și a unor abordări coerente în ansamblul Uniunii.
Autoritatea efectuează cel puţin următoarele activităţi:
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vedere al aplicării efective a standardelor tehnice de regle
mentare și de punere în aplicare menţionate la arti
colele 10-15 și a actelor menţionate la articolul 1 alineatul (2)
și al capacităţii de a răspunde la evoluţiile pieţei;
(b) gradul de convergenţă atins în aplicarea dreptului Uniunii și
în ceea ce privește practicile de supraveghere, inclusiv stan
dardele tehnice de reglementare și de punere în aplicare, ghi
durile și recomandările adoptate în temeiul articolelor 10-16,
precum și măsura în care practicile de supraveghere îndepli
nesc obiectivele prevăzute de dreptul Uniunii;
(c) cele mai bune practici dezvoltate de unele autorităţi compe
tente a căror adoptare ar putea fi benefică pentru alte auto
rităţi competente;

(a) furnizarea de avize autorităţilor competente;
(b) promovarea unui schimb de informaţii bilateral și multilat
eral efectiv între autorităţile competente, respectându-se pe
deplin dispoziţiile aplicabile în materie de confidenţialitate și
de protecţie a datelor prevăzute de legislaţia Uniunii în
domeniu;
(c) participarea la elaborarea unor standarde de supraveghere de
înaltă calitate și uniforme, inclusiv a standardelor de rapor
tare și a standardelor internaţionale de contabilitate, în con
formitate cu articolul 1 alineatul (3);
(d) reexaminarea aplicării standardelor tehnice de reglementare
și de punere în aplicare relevante adoptate de Comisie, a ghi
durilor și recomandărilor emise de Autoritate și propunerea
de amendamente atunci când este necesar; și
(e) elaborarea de programe de formare sectoriale și transsectori
ale, facilitarea schimburilor de personal și încurajarea autori
tăţilor competente să intensifice utilizarea programelor de
detașare și a altor instrumente.
(2) Autoritatea poate, dacă este cazul, să elaboreze noi instru
mente practice și de convergenţă pentru promovarea abordărilor
și practicilor comune în materie de supraveghere.
Articolul 30
Evaluări inter pares ale autorităţilor competente
(1) Autoritatea organizează și realizează periodic evaluări inter
pares ale unor activităţi sau ale tuturor activităţilor autorităţilor
competente, pentru a consolida consecvenţa rezultatelor supra
vegherii. În acest scop, Autoritatea elaborează metode pentru a
permite evaluarea obiectivă și compararea autorităţilor analizate.
La efectuarea evaluărilor inter pares se ţine seama de informaţiile
existente și evaluările efectuate deja cu privire la autoritatea com
petentă în cauză.
(2) Evaluarea inter pares cuprinde următoarele elemente, fără
a se limita la acestea:
(a) gradul de adecvare al resurselor și al acordurilor privind guv
ernanţa ale autorităţii competente, în special din punctul de

(d) eficacitatea și gradul de convergenţă atins în ceea ce privește
executarea dispoziţiilor adoptate pentru punerea în aplicarea
a dreptului Uniunii, inclusiv măsurile și sancţiuni administra
tive aplicate persoanelor responsabile în cazul nerespectării
acestor dispoziţii.
(3) Pe baza evaluării inter pares, Autoritatea poate emite ghi
duri și recomandări în conformitate cu articolul 16. În conformi
tate cu articolul 16 alineatul (3), autorităţile competente depun
eforturi pentru a urma respectivele ghiduri și recomandări. Autori
tatea ţine seama de rezultatul evaluării inter pares atunci când ela
borează proiecte de standarde tehnice de reglementare sau de
punere în aplicare în conformitate cu articolele 10-15.
(4) Autoritatea pune la dispoziţia publicului cele mai bune
practici care pot fi identificate pe baza evaluărilor inter pares. În
plus, toate celelalte rezultate ale evaluărilor inter pares pot fi
făcute publice sub rezerva acordului autorităţii competente care
face obiectul evaluării inter pares.

Articolul 31
Funcţia de coordonare
Autoritatea îndeplinește un rol de coordonare generală între auto
rităţile competente, în special în cazul unor evoluţii negative care
ar putea pune în pericol buna funcţionare și integritatea pieţelor
financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Uniune.
Autoritatea promovează o reacţie coordonată la nivelul Uniunii,
printre altele prin:
(a) facilitarea schimbului de informaţii între autorităţile
competente;
(b) determinarea sferei și, în măsura în care este posibil și opor
tun, verificarea fiabilităţii informaţiilor care trebuie puse la
dispoziţia tuturor autorităţilor competente în cauză;
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(c) fără a aduce atingere articolului 19, efectuarea medierii facul
tative la cererea autorităţilor competente sau din proprie
iniţiativă;
(d) notificarea imediată a CERS cu privire la orice posibilă situa
ţie de urgenţă;
(e) adoptarea tuturor măsurilor necesare în cazul unor evoluţii
care pot pune în pericol funcţionarea pieţelor financiare în
vederea facilitării coordonării acţiunilor întreprinse de auto
rităţile competente relevante;
(f) centralizarea informaţiilor primite în conformitate cu arti
colele 21 și 35 de la autorităţile competente ca rezultat al
obligaţiilor legale de raportare pentru participanţii la pieţele
financiare activi în mai multe state membre; Autoritatea
comunică aceste informaţii celorlalte autorităţi competente
vizate.

Articolul 32
Evaluarea evoluţiilor pieţei
(1) Autoritatea monitorizează și evaluează evoluţiile pieţei în
domeniul său de competenţă și, atunci când este necesar, infor
mează Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea ban
cară europeană), Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţionale),
CERS, Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la
tendinţele microprudenţiale importante, riscurile potenţiale și
punctele vulnerabile. Autoritatea include în evaluările sale o
analiză economică a pieţelor pe care operează participanţii la
piaţa financiară, precum și o evaluare a impactului evoluţiilor
potenţiale ale pieţei asupra acestor participanţi la piaţa financiară.
(2)
În colaborare cu CERS, Autoritatea iniţiază și coordonează
evaluările la nivelul Uniunii ale rezistenţei participanţilor la pie
ţele financiare la evoluţiile negative ale pieţei. În acest scop, ea ela
borează următoarele elemente, care urmează să fie aplicate de
autorităţile competente:
(a) metodologii comune pentru evaluarea efectului scenariilor
economice asupra poziţiei financiare a unui participant la
piaţa financiară;
(b) abordări comune ale comunicărilor cu privire la rezultatele
acestor evaluări ale rezistenţei participanţilor la piaţa
financiară;
(c) metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care anu
mite produse sau procese de distribuţie îl au asupra poziţiei
financiare a unui participant la piaţa financiară și asupra
investitorilor și informării clienţilor.
(3) Fără a aduce atingere sarcinilor CERS stabilite prin Regula
mentul (UE) nr. 1092/2010, Autoritatea pune la dispoziţia Parla
mentului, Consiliului, Comisiei și CERS evaluări ale tendinţelor,
riscurilor potenţiale și punctelor vulnerabile în domeniul său de
competenţă, cel puţin o dată pe an și mai frecvent dacă este
necesar.
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Autoritatea introduce o clasificare a principalelor riscuri și puncte
vulnerabile în respectivele evaluări și recomandă, atunci când este
necesar, măsuri preventive sau corective.
(4)
Autoritatea garantează o acoperire adecvată a evoluţiilor,
riscurilor și punctelor vulnerabile transsectoriale, cooperând
îndeaproape cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autori
tatea bancară europeană) și cu Autoritatea europeană de suprave
ghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii
ocupaţionale) prin intermediul Comitetului comun.

Articolul 33
Relaţii internaţionale
(1)
Fără a aduce atingere competenţelor respective ale statelor
membre și ale instituţiilor Uniunii, Autoritatea poate stabili con
tacte și încheia acorduri administrative cu autorităţile de suprave
ghere, organizaţiile internaţionale și cu administraţiile din ţări
terţe. Aceste acorduri nu creează obligaţii juridice pentru Uniune
sau pentru statele membre ale acesteia și nici nu împiedică statele
membre sau autorităţile lor competente să încheie acorduri bila
terale sau multilaterale cu respectivele ţări terţe.
(2) Autoritatea contribuie la pregătirea deciziilor în materie de
echivalenţă în ceea ce privește sistemele de supraveghere din ţări
terţe în conformitate cu actele menţionate la articolul 1
alineatul (2).
(3)
În raportul menţionat la articolul 43 alineatul (5), Autori
tatea prezintă acordurile administrative convenite cu organizaţi
ile internaţionale sau cu administraţiile ţărilor terţe și sprijinul
oferit în pregătirea deciziilor în materie de echivalenţă.

Articolul 34
Alte atribuţii
(1) Autoritatea poate, la cererea Parlamentului European, a
Consiliului sau a Comisiei, sau din proprie iniţiativă, să emită
avize destinate Parlamentului European, Consiliului și Comisiei
privind orice aspecte referitoare la domeniul său de competenţă.
(2)
În ceea ce privește evaluările prudenţiale ale fuziunilor și
achiziţiilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei
2004/39/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva
2007/44/CE și care, în conformitate cu directiva respectivă, nece
sită consultarea dintre autorităţile competente din două sau mai
multe state membre, Autoritatea poate emite și publica, la cererea
uneia dintre autorităţile competente în cauză, un aviz cu privire
la o evaluare prudenţială, mai puţin în raport cu criteriile de la
articolul 10b litera (e) din Directiva 2004/39/CE. Avizul se emite
prompt și în orice caz înainte de finalul perioadei de evaluare în
conformitate cu Directiva 2004/39/CE, astfel cum a fost modifi
cată prin Directiva 2007/44/CE. Articolul 35 se aplică domeni
ilor cu privire la care autoritatea poate emite un aviz.
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Articolul 35
Colectarea informaţiilor
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adecvate pentru transmiterea informaţiilor confidenţiale, în spe
cial a informaţiilor legate de participanţii individuali la pieţele
financiare.

(1)
La cererea Autorităţii, autorităţile competente ale statelor
membre furnizează Autorităţii toate informaţiile necesare pentru
îndeplinirea mandatului conferit acesteia prin prezentul regula
ment, cu condiţia ca acestea să aibă în mod legal acces la infor
maţiile relevante și ca solicitarea de informaţii să fie proporţională
cu natura mandatului în cauză.

(3) Autoritatea garantează, în conformitate cu alineatele (4)
și (5), că avertismentelor și recomandărilor emise de CERS men
ţionate la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 li se
dă curs în mod corespunzător.

(2)
Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca informaţiile să-i
fie transmise la intervale regulate și în formate specificate. Astfel
de solicitări se efectuează, acolo unde este posibil, formate de
raportare comune.

La primirea unui avertisment sau unei recomandări din
(4)
partea CERS adresată Autorităţii, Autoritatea convoacă fără întâr
ziere o întrunire a consiliului supraveghetorilor și evaluează impli
caţiile avertismentului sau recomandării în ceea ce privește
îndeplinirea sarcinilor sale.

(3) La cererea justificată corespunzător a unei autorităţi com
petente dintr-un stat membru, Autoritatea poate oferi orice infor
maţie necesară pentru a permite autorităţii competente respective
să își îndeplinească atribuţiile în conformitate cu obligaţiile de
secret profesional stabilite în legislaţia sectorială și la articolul 70.
(4)
Înainte de a solicita informaţii în conformitate cu prezen
tul articol și pentru a evita duplicarea obligaţiilor de raportare,
Autoritatea ia în considerare statisticile existente relevante întoc
mite și difuzate de Sistemul Statistic European și de Sistemul Euro
pean al Băncilor Centrale.
Atunci când informaţiile nu sunt disponibile sau nu sunt
(5)
transmise în timp util de către autorităţile competente, Autori
tatea poate adresa o cerere justificată corespunzător și motivată
altor autorităţi de supraveghere, ministerului responsabil pentru
finanţe, în cazul în care acesta are la dispoziţia sa informaţii pru
denţiale, băncii centrale naţionale sau institutului statistic al sta
tului membru în cauză.
(6) În cazul în care informaţiile nu sunt disponibile sau nu sunt
transmise în timp util în temeiul alineatelor (1) sau (5), Autori
tatea poate adresa direct participanţilor la pieţele financiare impli
caţi o cerere justificată corespunzător și motivată. În aceasta se
explică de ce sunt necesare informaţiile privitoare la participanţii
individuali la pieţele financiare implicaţi.
Autoritatea informează autorităţile competente în cauză cu pri
vire la cereri în conformitate cu prezentul alineat și cu alineatul (5).
La solicitarea autorităţii, autorităţile competente sprijină Autori
tatea în procesul de colectare a acestor informaţii.
(7) Autoritatea poate utiliza informaţiile confidenţiale primite
în temeiul prezentului articol exclusiv în scopul îndeplinirii atri
buţiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.
Articolul 36
Relaţia cu CERS
(1)

Autoritatea cooperează îndeaproape și regulat cu CERS.

(2) Autoritatea furnizează CERS, în timp util, informaţii regu
late necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini atribuţiile.
Orice date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, care nu
apar într-o formă sintetică sau agregată se furnizează CERS fără
întârziere la primirea unei cereri motivate, după cum se menţio
nează la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.
Autoritatea, în cooperare cu CERS, instituie proceduri interne

Autoritatea decide, prin procedura adecvată de luare a deciziilor,
cu privire la orice măsuri care trebuie luate în conformitate cu
competenţele care îi sunt conferite prin prezentul regulament în
vederea soluţionării problemelor identificate în avertismente și
recomandări.
Dacă nu acţionează pe baza unei recomandări, Autoritatea explică
CERS și Consiliului motivele acestei inacţiuni.
La primirea unui avertisment sau a unei recomandări din
(5)
partea CERS, adresată unei autorităţi naţionale de supraveghere
competente, Autoritatea face uz, după caz, de competenţele con
ferite prin prezentul regulament pentru a garanta că avertismen
tului sau recomandării i se dă curs în timp util.
Atunci când destinatarul intenţionează să nu dea curs recoman
dării CERS, acesta informează consiliul supraveghetorilor și dis
cută cu acesta motivele inacţiunii sale.
Autoritatea competentă ţine seama în mod corespunzător de opi
niile consiliului supraveghetorilor atunci când informează Consi
liul și CERS, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul
(UE) nr. 1092/2010.
(6) În îndeplinirea sarcinilor stabilite în prezentul regulament,
Autoritatea ţine seama în cea mai mare măsură de avertismentele
și recomandările CERS.

Articolul 37
Grupul părţilor interesate din domeniul valorilor
mobiliare și pieţelor
(1)
În vederea facilitării consultării cu părţile interesate în
domenii care sunt relevante pentru sarcinile Autorităţii, se înfiin
ţează un Grup al părţilor interesate din domeniul valorilor mobi
liare și pieţelor. Grupul părţilor interesate din domeniul valorilor
mobiliare și pieţelor este consultat cu privire la acţiunile între
prinse în conformitate cu articolele 10-15 referitor la standardele
tehnice de reglementare și standardele tehnice de punere în apli
care și, după caz și în măsura în care acestea nu privesc partici
panţii individuali la pieţele financiare, în conformitate cu
articolul 16 referitor la ghiduri și recomandări. În cazul în care
trebuie să se ia urgent măsuri, iar consultarea nu este posibilă,
Grupul părţilor interesate din domeniul valorilor mobiliare și pie
ţelor este informat de îndată ce este posibil.
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Grupul părţilor interesate din domeniul valorilor mobiliare și pie
ţelor se reunește de cel puţin patru ori pe an.
(2)
Grupul părţilor interesate din domeniul valorilor mobiliare
și pieţelor este compus din 30 de membri, reprezentând în pro
porţii echilibrate pe participanţii la pieţele financiare care ope
rează în Uniune, reprezentanţii angajaţilor acestora, precum și
consumatorii, utilizatorii serviciilor financiare și reprezentanţii
IMM-urilor. Cel puţin cinci dintre membrii săi sunt reprezentanţi
independenţi de vârf din mediul academic. Zece dintre membrii
săi reprezintă participanţi la pieţele financiare.
(3) Membrii Grupului părţilor interesate din domeniul valori
lor mobiliare și pieţelor sunt numiţi de consiliul supravegheto
rilor, în urma unor propuneri din partea părţilor interesate. În
luarea deciziei sale, consiliul supraveghetorilor asigură, în măsura
în care este posibil, un echilibru geografic și de gen adecvat și o
reprezentare corespunzătoare a părţilor interesate la nivelul
Uniunii.
Autoritatea furnizează toate informaţiile necesare, sub
(4)
rezerva respectării secretului profesional, conform articolului 70
și asigură asistenţa de secretariat adecvată pentru Grupul părţilor
interesate din domeniul valorilor mobiliare și pieţelor. Se acordă
o compensaţie adecvată membrilor Grupului părţilor interesate
din domeniul valorilor mobiliare și pieţelor care reprezintă orga
nizaţii non-profit, cu excepţia reprezentanţilor industriei. În
cadrul Grupului părţilor interesate din domeniul valorilor mobi
liare și pieţelor se pot înfiinţa grupuri de lucru pe probleme teh
nice. Membrii Grupului părţilor interesate din domeniul valorilor
mobiliare și pieţelor au un mandat de doi ani și jumătate, după
care are loc o nouă procedură de selecţie.
Membrii Grupului părţilor interesate din domeniul valorilor
mobiliare și pieţelor pot avea două mandate succesive.
(5) Grupul părţilor interesate din domeniul valorilor mobiliare
și pieţelor poate transmite Autorităţii avize și opinii pentru orice
subiect legat de atribuţiile Autorităţii, acordând o atenţie deose
bită sarcinilor prevăzute la articolele 10-16 și la articolele 29, 30
și 32.
(6) Grupul părţilor interesate din domeniul valorilor mobiliare
și pieţelor își adoptă propriul regulament de procedură cu o majo
ritate de două treimi a membrilor săi.
(7) Autoritatea publică avizele și opiniile Grupului părţilor
interesate din domeniul valorilor mobiliare și pieţelor, precum și
rezultatele consultărilor.
Articolul 38
Măsuri de salvgardare
(1)
Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul
articolului 18 sau 19 nu afectează în niciun fel responsabilităţile
fiscale ale statelor membre.
(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în
temeiul articolului 19 alineatul (3) îi afectează responsabilităţile
fiscale, acesta poate notifica Autorităţii și Comisiei, în termen de
două săptămâni de la transmiterea deciziei Autorităţii către autori
tatea competentă, faptul că decizia nu va fi pusă în aplicare de
autoritatea competentă.
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În notificarea sa, statul membru explică în mod clar și precis din
ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilităţile
sale fiscale.
În cazul unei astfel de notificări, decizia Autorităţii se suspendă.
În termen de o lună de la notificarea efectuată de statul membru,
Autoritatea informează statele membre dacă își menţine, modi
fică sau revocă decizia. În cazul în care decizia se menţine sau se
modifică, Autoritatea precizează că responsabilităţile fiscale nu
sunt afectate.
În cazul în care Autoritatea își menţine decizia, Consiliul decide,
cu majoritatea voturilor exprimate, în cadrul uneia dintre reuniu
nile sale, cel târziu la două luni după ce Autoritatea a informat
statul membru în conformitate cu al patrulea paragraf, dacă deci
zia Autorităţii se menţine.
În cazul în care Consiliul, după ce a examinat chestiunea, nu
decide să menţină decizia Autorităţii, în conformitate cu paragra
ful al cincilea, decizia Autorităţii își încetează efectele.
(3) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în
temeiul articolului 18 alineatul (3) îi afectează responsabilităţile
fiscale, acesta poate informa Autoritatea, Comisia și Consiliul, în
termen de trei zile lucrătoare de la transmiterea deciziei Autori
tăţii către autoritatea competentă, cu privire la faptul că decizia nu
va fi pusă în aplicare de autoritatea competentă.
În notificarea sa, statul membru explică în mod clar și precis din
ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilităţile
sale fiscale.
În cazul unei astfel de notificări, decizia Autorităţii se suspendă.
Consiliul convoacă, în termen de zece zile lucrătoare, o reuniune
și decide, cu o majoritate simplă a membrilor, cu privire la înce
tarea efectelor deciziei Autorităţii.
În cazul în care Consiliul, după ce a examinat chestiunea, nu
decide să revoce decizia Autorităţii, în conformitate cu paragraful
al patrulea, suspendarea deciziei Autorităţii încetează.
(4)
În cazul în care, în conformitate cu alineatul (3), Consiliul
a luat decizia de a nu revoca decizia Autorităţii referitoare la arti
colul 18 alineatul (3), iar statul membru în cauză consideră în
continuare că respectiva decizie a Autorităţii afectează responsa
bilitatea sa fiscală, statul membru respectiv poate informa Comi
sia și Autoritatea și poate solicita Consiliului să reexamineze
chestiunea. Statul membru în cauză precizează în mod clar moti
vele pentru care nu este de acord cu decizia Consiliului.
În termen de patru săptămâni de la notificarea menţionată la
primul paragraf, Consiliul își confirmă decizia iniţială sau ia o altă
decizie în conformitate cu alineatul (3).
Consiliul poate prelungi termenul de patru săptămâni cu încă
patru săptămâni, dacă circumstanţele impun acest lucru.
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(5)
Orice utilizare abuzivă a prezentului articol, în special în
legătură cu o decizie a Autorităţii care nu are un impact fiscal
semnificativ sau substanţial, este interzisă deoarece este incom
patibilă cu piaţa internă.
Articolul 39
Procedurile decizionale
(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute în prezentul regulament,
Autoritatea informează orice destinatar identificat cu privire la
intenţia sa de a adopta o decizie, fixând un termen limită în care
destinatarul își poate exprima părerea cu privire la problema în
cauză, ţinând seama pe deplin de urgenţa, complexitatea și posi
bilele consecinţe ale situaţiei. Această dispoziţie se aplică mutatis
mutandis recomandărilor menţionate la articolul 17 alineatul (3).
(2)
Deciziile Autorităţii menţionează motivele pe care se
bazează.
(3) Destinatarii deciziilor Autorităţii sunt informaţi cu privire
la căile de atac disponibile în temeiul prezentului regulament.
(4) Atunci când Autoritatea a luat o decizie în temeiul artico
lului 18 alineatele (3) sau (4), aceasta reexaminează periodic res
pectiva decizie.
(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă în temeiul articole
lor 17, 18 sau 19 se publică și menţionează identitatea autorităţii
competente sau a participantului la pieţele financiare implicat,
precum și conţinutul principal al deciziei, cu excepţia cazului în
care o astfel de publicare este în conflict cu interesul legitim al
participanţilor la pieţele financiare în ceea ce privește protecţia
secretelor comerciale sau ar putea periclita grav buna funcţionare
și integritatea pieţelor financiare sau stabilitatea întregului sistem
financiar al Uniunii sau a unei părţi a acestuia.

CAPITOLUL III
ORGANIZARE
SECŢIUNEA 1

Consiliul Supraveghetorilor
Articolul 40
Componenţă
(1)

Consiliul supraveghetorilor este alcătuit din:

(a) președinte, fără drept de vot;
(b) șefii autorităţilor publice naţionale cu competenţă de supra
veghere a participanţilor la pieţele financiare din fiecare stat
membru, care se reunesc personal cel puţin de două ori pe
an;
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(e) un reprezentant fără drept de vot al fiecăreia dintre celelalte
două autorităţi europene de supraveghere.
(2) Consiliul supraveghetorilor convoacă periodic întâlniri cu
Grupul părţilor interesate din domeniul valorilor mobiliare și pie
ţelor, cel puţin de două ori pe an.
(3) Fiecare autoritate competentă este responsabilă de numirea
în cadrul ei a unui supleant la nivel înalt, care poate înlocui mem
brul consiliului supraveghetorilor menţionat la alineatul (1) lit
era (b) în cazul în care respectiva persoană nu poate participa.
(4) În statele membre în care există mai mult de o autoritate cu
responsabilităţi de supraveghere în conformitate cu prezentul
regulament, autorităţile respective convin asupra unui reprezen
tant comun. Cu toate acestea, în cazul în care un anumit subiect
care urmează să fie discutat de consiliul supraveghetorilor nu ţine
de competenţa autorităţii naţionale reprezentate de membrul
menţionat la alineatul (1) litera (b), membrul respectiv poate
aduce un reprezentant al autorităţii naţionale competente, care nu
are drept de vot.
(5) Atunci când este chemat să acţioneze în cadrul Directivei
97/9/CE, membrul consiliului supraveghetorilor menţionat la ali
neatul (1) litera (b) poate fi însoţit, dacă este cazul, de un repre
zentant al organismelor relevante care administrează sistemele de
compensare pentru investitori în fiecare stat membru, fără drept
de vot.
(6)
Consiliul supraveghetorilor poate decide să admită
observatori.
Directorul executiv poate participa la reuniunile consiliului
supraveghetorilor, fără a avea drept de vot.
Articolul 41
Comitete și grupuri interne
(1) Consiliul supraveghetorilor poate stabili comitete și grupuri
interne pentru sarcini specifice atribuite consiliului supravegheto
rilor și poate prevedea delegarea unor sarcini și decizii clar defi
nite către comitetele și grupurile interne, către consiliul de
administraţie sau către președinte.
(2)
În vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute la articolul 19,
consiliul supraveghetorilor convoacă un grup independent, care
să faciliteze soluţionarea în mod imparţial a dezacordului, com
pus din președinte și doi dintre membri, care nu sunt reprezen
tanţi ai autorităţilor competente care sunt implicate în dezacord
și care nu au niciun interes în conflictul în cauză și nici legături
directe cu autorităţile competente implicate.
(3)
Sub rezerva articolului 19 alineatul (2), acest grup propune
consiliului supraveghetorilor o decizie spre adoptare finală în con
formitate cu procedura prevăzută la articolul 44 alineatul (1) al
treilea paragraf.

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

(4)
Consiliul supraveghetorilor adoptă regulamentul de proce
dură al grupului menţionat la alineatul (2).
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Articolul 42

Articolul 44

Independenţa

Luarea deciziilor

În exercitarea atribuţiilor care conferite consiliului supravegheto
rilor în temeiul prezentului regulament, președintele și membrii
cu drept de vot ai consiliului supraveghetorilor acţionează inde
pendent și obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul
său și nu solicită sau nu acceptă instrucţiuni din partea instituţii
lor sau organelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat
membru sau din partea oricărei entităţi publice sau private.

(1)
Deciziile consiliului supraveghetorilor se iau cu majorita
tea simplă a membrilor. Fiecare membru dispune de un vot.

Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu urmăresc să influenţeze
membrii consiliului supraveghetorilor în executarea atribuţiilor
lor.
Articolul 43
Atribuţii
Consiliul supraveghetorilor oferă consiliere pentru lucră
(1)
rile Autorităţii și este responsabil cu luarea deciziilor menţionate
la capitolul II.
(2)
Consiliul supraveghetorilor adoptă avize, recomandări și
decizii și emite opiniile menţionate la capitolul II.
(3)

Consiliul supraveghetorilor numește prșe edintele.

Consiliul supraveghetorilor adoptă, înainte de data de
(4)
30 septembrie a fiecărui an, pe baza unei propuneri din partea
consiliului de administraţie, programul de lucru al Autorităţii pen
tru anul următor și îl transmite spre informare Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei.
Programul de lucru se adoptă fără a se aduce atingere procedurii
bugetare anuale și se publică.
(5)
La propunerea consiliului de administraţie, consiliul
supraveghetorilor adoptă raportul anual privind activităţile Auto
rităţii, inclusiv privind îndeplinirea sarcinilor președintelui, pe
baza proiectului de raport menţionat la articolul 53 alineatul (7)
și îl transmite până la data de 15 iunie a fiecărui an Parlamentului
European, Consiliului, Comisiei, Curţii de Conturi și Comitetului
Economic și Social European. Raportul se publică.

În ceea ce privește actele specificate la articolele 10-16 și măsurile
și deciziile adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (5) al treilea
paragraf și în temeiul capitolului VI și prin derogare de la primul
paragraf din prezentul alineat, consiliul supraveghetorilor ia deci
zii cu o majoritate calificată a membrilor săi, astfel cum este defi
nită la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea
Europeană și la articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dis
poziţiile tranzitorii.
În ceea ce privește deciziile menţionate la articolul 19 alineatul (3),
referitor la deciziile luate de autoritatea responsabilă cu supraveg
herea consolidată, decizia propusă de grup se consideră adoptată
dacă este aprobată cu o majoritate simplă, cu excepţia cazului în
care este respinsă de către un număr de membri ale căror voturi
constituie o minoritate de blocare, astfel cum este definită la arti
colul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și
la articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii.
Pentru toate celelalte decizii menţionate la articolul 19 alinea
tul (3), decizia propusă de grup se adoptă cu majoritatea simplă a
membrilor consiliului supraveghetorilor. Fiecare membru dispune
de un vot.
(2) Întrunirile consiliului supraveghetorilor sunt convocate de
președinte din proprie iniţiativă sau la cererea unei treimi din
membrii săi și sunt prezidate de președinte.
(3) Consiliul supraveghetorilor își adoptă propriul regulament
de procedură și îl face public.
(4) Regulamentul de procedură prevede în detaliu condiţiile de
vot, inclusiv, dacă este cazul, regulile referitoare la cvorum. Mem
brii fără drept de vot și observatorii, cu excepţia președintelui și a
directorului executiv, nu participă la nicio discuţie din cadrul con
siliului supraveghetorilor referitoare la participanţii individuali la
pieţele financiare, cu excepţia cazului în care se prevede altfel la
articolul 75 alineatul (3) sau în actele menţionate la articolul 1
alineatul (2).

SECŢIUNEA 2

Consiliul supraveghetorilor adoptă programul de lucru
(6)
multianual al Autorităţii și îl transmite spre informare Parlamen
tului European, Consiliului și Comisiei.

Consiliul de Administraţie

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

Articolul 45

(7) Consiliul supraveghetorilor adoptă bugetul în conformitate
cu articolul 63.
(8) Consiliul supraveghetorilor își exercită funcţia de autoritate
disciplinară în raport cu președintele și directorul executiv și poate
să îi revoce pe aceștia în conformitate cu articolul 48 alineatul (5)
sau, respectiv, cu articolul 51 alineatul (5).

Componenţă
(1) Consiliul de administraţie se compune din președinte și alţi
șase membri ai consiliului supraveghetorilor, aleși de către și din
tre membrii cu drept de vot ai consiliului supraveghetorilor.
În afară de președinte, fiecare membru al consiliului de adminis
traţie are un supleant, care îl poate înlocui dacă nu poate participa.
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Mandatul membrilor aleși de consiliul supraveghetorilor este de
doi ani și jumătate. Acest mandat poate fi prelungit o singură
dată. Componenţa consiliului de administraţie este echilibrată și
proporţională și reflectă Uniunea în ansamblu. Mandatele se
suprapun și se aplică un sistem corespunzător de rotaţie.

(4) Consiliul de administraţie adoptă planul privind politica de
personal al Autorităţii și, în temeiul articolului 68 alineatul (2),
măsurile de aplicare necesare ale Statutului funcţionarilor Comu
nităţilor Europene (denumit în continuare „Statutul
funcţionarilor”).

(2) Deciziile consiliului de administraţie se adoptă cu majori
tatea membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot.

(5)
Consiliul de administraţie adoptă dispoziţiile speciale pri
vind dreptul de acces la documentele Autorităţii, în conformitate
cu articolul 72.

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

(6) Consiliul de administraţie propune un raport anual referi
tor la activităţile Autorităţii, inclusiv la sarcinile președintelui, pe
baza proiectului de raport menţionat la articolul 53 alineatul (7)
și îl prezintă consiliului supraveghetorilor spre aprobare.

Reprezentantul Comisiei are dreptul de a vota asupra aspectelor
menţionate la articolul 63.
Consiliul de administraţie își adoptă propriul regulament de pro
cedură și îl face public.
Reuniunile consiliului de administraţie sunt convocate de
(3)
președinte din proprie iniţiativă sau la cererea cel puţin a unei tre
imi din membrii săi și sunt prezidate de președinte.

(7) Consiliul de administraţie își adoptă propriul regulament de
procedură și îl face public.
Consiliul de administraţie numește și revocă membrii
(8)
comisiei de apel, în conformitate cu articolul 58 alineatele (3)
și (5).
SECŢIUNEA 3

Consiliul de administraţie se întrunește înaintea fiecărei reuniuni
a consiliului supraveghetorilor și ori de câte ori consiliul de
administraţie consideră necesar. Consiliul de administraţie se
întrunește cel puţin de cinci ori pe an.
(4) Membrii consiliului de administraţie pot, sub rezerva regu
lamentului de procedură, să fie asistaţi de consultanţi sau de
experţi. Membrii fără drept de vot, cu excepţia directorului exe
cutiv, nu participă la discuţiile din cadrul consiliului de adminis
traţie referitoare la participanţii individuali la pieţele financiare.
Articolul 46
Independenţa
Membrii consiliului de administraţie acţionează independent și
obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul său, nu soli
cită și nu primesc instrucţiuni din partea instituţiilor sau organis
melor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau
din partea oricărui organism public sau privat.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu încearcă să influenţeze
membrii consiliului de administraţie în exercitarea sarcinilor
acestora.
Articolul 47
Atribuţii
(1) Consiliul de administraţie se asigură că Autoritatea își duce
la îndeplinire misiunea și își exercită atribuţiile care îi revin în con
formitate cu prezentul regulament.
Consiliul de administraţie propune un program de lucru
(2)
anual și multianual spre adoptare de consiliul supraveghetorilor.
Consiliul de administraţie își exercită competenţele buge
(3)
tare în conformitate cu articolele 63 și 64.

Președintele
Articolul 48
Numire și atribuţii
(1)
Autoritatea este reprezentată de un președinte, care este un
expert independent cu normă întreagă.
Președintele este responsabil cu pregătirea lucrărilor consiliului
supraveghetorilor și prezidează întrunirile consiliului supraveghe
torilor și ale consiliului de administraţie.
Președintele este numit de consiliul supraveghetorilor, pe
(2)
criterii de merit, competenţe, cunoașterea participanţilor la pie
ţele financiare și a pieţelor și experienţă în domeniul supraveghe
rii și al reglementării financiare, în urma unei proceduri de selecţie
deschise.
Înainte de a-și prelua funcţiile și în termen de o lună de la selec
ţionarea de către consiliul supraveghetorilor, Parlamentul Euro
pean poate, după audierea candidatului selecţionat de consiliul
supraveghetorilor, să prezente obiecţii cu privire la desemnarea
persoanei selecţionate.
De asemenea, consiliul supraveghetorilor alege dintre membrii săi
un supleant care preia funcţiile președintelui în absenţa acestuia.
Acest supleant nu este ales dintre membrii consiliului de
administraţie.
(3)
Mandatul președintelui este de cinci ani și poate fi prelun
git o singură dată.
(4)
În cursul perioadei de nouă luni care precedă încheierea
mandatului de cinci ani al președintelui, consiliul supravegheto
rilor evaluează:
(a) rezultatele obţinute în primul mandat și modul în care aces
tea au fost obţinute;
(b) sarcinile și obligaţiile Autorităţii în anii următori.
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Luând în considerare respectiva evaluare, consiliul supravegheto
rilor poate prelungi mandatul președintelui dacă acest lucru este
aprobat de Parlamentul European.
(5) Președintele poate fi revocat doar de Parlamentul European
pe baza unei decizii adoptate de consiliul supraveghetorilor.
Președintele nu poate împiedica consiliul supraveghetorilor să dis
cute chestiuni legate de persoana sa, în special necesitatea revo
cării sale, și nu poate fi implicat în deliberări referitoare la astfel
de chestiuni.
Articolul 49
Independenţa
Fără a aduce atingere rolului consiliului supraveghetorilor în ceea
ce privește atribuţiile prșe edintelui, acesta din urmă nu poate nici
solicita, nici accepta instrucţiuni din partea instituţiilor sau orga
nismelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru
sau din partea oricărui alt organism public sau privat.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu urmăresc să influenţeze
președintele în executarea atribuţiilor sale.
În conformitate cu statutul funcţionarilor menţionat la artico
lul 68, președintele, după părăsirea funcţiei, este obligat să res
pecte în continuare obligaţia de a manifesta integritate și discreţie
în ceea ce privește acceptarea anumitor numiri sau beneficii.
Articolul 50
Raportare
(1)
Parlamentul European și Consiliul pot invita președintele
sau supleantul acestuia, respectând pe deplin independenţa aces
tora, să facă o declaraţie. Președintele face o declaraţie în faţa Par
lamentului European și răspunde la toate întrebările adresate de
membrii acestuia, ori de câte ori i se solicită acest lucru.
(2)
Președintele prezintă Parlamentului European, la cerere și
cu cel puţin 15 zile înainte de declaraţia menţionată la alinea
tul (1), un raport scris privind principalele activităţi ale Autorităţii.
(3)
În plus faţă de informaţiile menţionate la articolele 11-18
și la articolele 20 și 33, raportul include, de asemenea, orice infor
maţii relevante solicitate ad-hoc de Parlamentul European.
SECŢIUNEA 4

Directorul Executiv
Articolul 51
Numire
(1) Autoritatea este gestionată de un director executiv, care este
un expert independent cu normă întreagă.
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(2)
Directorul executiv este numit de consiliul supravegheto
rilor, după confirmarea de către Parlamentul European, pe criterii
de merit, competenţe, cunoașterea participanţilor la pieţele finan
ciare și a pieţelor și experienţă în domeniul supravegherii și al
reglementării financiare, precum și în materie de management, în
urma unei proceduri de selecţie deschisă.
(3) Mandatul directorului executiv este de cinci ani și poate fi
prelungit o singură dată.
(4)
În cursul perioadei de nouă luni care precedă încheierea
mandatului de cinci ani al directorului executiv, consiliul
supraveghetorilor evaluează în special:
(a) rezultatele obţinute în primul mandat și modul în care aces
tea au fost obţinute;
(b) sarcinile și obligaţiile Autorităţii în anii următori.
Luând în considerare evaluarea menţionată la primul paragraf,
consiliul supraveghetorilor poate prelungi o dată mandatul direc
torului executiv.
(5) Directorul executiv poate fi revocat doar în urma unei deci
zii a consiliului supraveghetorilor.
Articolul 52
Independenţa
Fără a aduce atingere rolului consiliului de administraţie, respec
tiv rolului consiliului supraveghetorilor în ceea ce privește atribu
ţiile directorului executiv, acesta din urmă nu trebuie nici să
solicite, nici să accepte instrucţiuni din partea instituţiilor sau
organismelor Uniunii, a unui guvern al unui stat membru, sau a
oricărui alt organism public sau privat.
Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu urmărește să influenţeze
directorul executiv în executarea atribuţiilor sale.
În conformitate cu statutul funcţionarilor menţionat la artico
lul 68, directorul executiv, după părăsirea funcţiei, este obligat să
respecte în continuare obligaţia de a manifesta integritate și dis
creţie în ceea ce privește acceptarea anumitor funcţii sau beneficii.
Articolul 53
Atribuţii
(1) Directorul executiv este responsabil cu gestionarea Autori
tăţii și pregătește lucrările consiliului de administraţie.
(2) Directorul executiv este responsabil de punerea în aplicare
a programului anual de lucru al Autorităţii sub îndrumarea con
siliului supraveghetorilor și sub controlul consiliului de
administraţie.
(3) Directorul executiv ia măsurile necesare, în special adopta
rea instrucţiunilor administrative interne și publicarea comunică
rilor, pentru a garanta funcţionarea Autorităţii în conformitate cu
prezentul regulament.
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(4)
Directorul executiv pregătește programul de lucru multi
anual menţionat la articolul 47 alineatul (2).
(5) Până la 30 iunie, în fiecare an, directorul executiv pregăt
ește programul de lucru pentru anul următor menţionat la arti
colul 47 alineatul (2).
(6)
Directorul executiv elaborează un proiect preliminar de
buget al Autorităţii în temeiul articolului 63 și execută bugetul
Autorităţii în temeiul articolului 64.
(7)
În fiecare an, directorul executiv pregătește un proiect de
raport care conţine o secţiune privind activităţile de reglementare
și de supraveghere ale Autorităţii și o secţiune privind aspectele
financiare și administrative.
(8)
În ceea ce privește personalul Autorităţii, directorul execu
tiv își exercită competenţele stabilite la articolul 68 și gestionează
chestiunile legate de personal.

CAPITOLUL IV
ORGANISME COMUNE ALE AUTORITĂŢILOR
EUROPENE DE SUPRAVEGHERE

SECŢIUNEA 1
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(3) Comitetul comun dispune de personal propriu furnizat de
AES, care va îndeplini funcţia de secretariat. Autoritatea alocă
resursele adecvate în vederea acoperirii cheltuielilor administra
tive, de infrastructură și operaţionale.
(4) În cazul în care o instituţie financiară își desfșă oară activi
tatea în mai multe sectoare, Comitetul comun soluţionează deza
cordurile în conformitate cu articolul 56.

Articolul 55
Componenţă
(1)
Comitetul comun se compune din președinţii AES și, dacă
este cazul, președintele oricărui subcomitet înfiinţat în temeiul
articolului 57.
(2)
Directorul executiv, un reprezentant al Comisiei și CERS
pot participa în calitate de observatori la întrunirile Comitetului
comun, precum și ale oricăror subcomitete menţionate la
articolul 57.
(3)
Președintele Comitetului comun este numit pe baza unui
sistem de rotaţie anual dintre președinţii AES. Prșe edintele Comi
tetului comun este și vicepreședinte al CERS.

Comitetul comun al autorităţilor europene de supraveghere

Articolul 54

(4) Comitetul comun își adoptă propriul regulament de proce
dură și îl publică. Regulamentul poate prevedea mai mulţi parti
cipanţi la întrunirile Comitetului comun.

Înfiinţare
(1) Se înfiinţează Comitetul comun al autorităţilor europene de
supraveghere.
(2)
Comitetul comun funcţionează ca un forum în cadrul
căruia Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat și
garantează coerenţa transsectorială cu Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea bancară europeană) și cu Autoritatea
europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asig
urări și pensii ocupaţionale), în special în ceea ce privește:
— conglomeratele financiare;
— contabilitatea și auditul;
— analizele microprudenţiale ale evoluţiilor, riscurilor și vul
nerabilităţilor transsectoriale care pun în pericol stabilitatea
financiară;
— produsele de investiţii cu amănuntul;
— măsurile de combatere a spălării banilor; și
— schimburile de informaţii cu CERS și dezvoltarea relaţiilor
dintre CERS și AES.

Comitetul comun se întrunește cel puţin o dată la două luni.

Articolul 56
Poziţii comune și acte comune
În cadrul atribuţiilor sale prevăzute la capitolul II și, în special, în
ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2002/87/CE,
Autoritatea ajunge, dacă este cazul, la poziţii comune cu Autori
tatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană)
și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană
pentru asigurări și pensii ocupaţionale).
Actele care intră sub incidenţa articolelor 10-15 și a articolelor
17, 18 sau 19 din prezentul regulament, referitoare la aplicarea
Directivei 2002/87/CE sau a oricăror alte acte ale Uniunii men
ţionate la articolul 1 alineatul (2), care intră, de asemenea, în sfera
de competenţă a Autorităţii europene de supraveghere (Autori
tatea bancară europeană) sau a Autorităţii europene de suprave
ghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii
ocupaţionale)se adoptă în paralel de Autoritate, de Autoritatea
europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) și de
Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană
pentru asigurări și pensii ocupaţionale), după caz.
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Articolul 57
Subcomitete
(1)
În sensul articolului 56, se înfiinţează un subcomitet al
Comitetului comun privind conglomeratele financiare.
(2)
Respectivul subcomitet se compune din persoanele men
ţionate la articolul 55 alineatul (1) și un reprezentant la nivel înalt
provenind din actualul personal al autorităţii competente rele
vante din fiecare stat membru.
(3) Subcomitetul alege un președinte dintre membrii săi, care
este, de asemenea, membru al Comitetului comun.
(4)
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(5) Un membru al comisiei de apel care a fost numit de con
siliul de administraţie al Autorităţii nu poate fi revocat pe durata
mandatului decât în cazul în care s-a făcut vinovat de o abatere
gravă, iar consiliul de administraţie, după ce a consultat consiliul
supraveghetorilor, a adoptat o decizie în acest sens.
(6) Deciziile comisiei de apel se adoptă cu voturile a cel puţin
patru din cei șase membri ai săi. În cazul în care decizia atacată
intră sub incidenţa prezentului regulament, această majoritate
decizională cuprinde cel puţin unul dintre cei doi membri ai
comisiei de apel numiţi de către Autoritate.
(7) Comisia de apel este convocată de președintele comisiei de
apel atunci când este necesar.
(8) AES acordă comisiei de apel sprijinul adecvat în ceea ce pri
vește funcţionarea și secretariatul prin intermediul Comitetului
comun.

Comitetul comun poate institui alte subcomitete.
Articolul 59
SECŢIUNEA 2

Comisia de Apel

Articolul 58
Componenţă și funcţionare
(1)

Comisia de apel este un organism comun AES.

(2) Comisia de apel se compune din șase membri și șase suple
anţi, cu reputaţie și cunoștinţe în domeniu consacrate și cu expe
rienţă profesională, inclusiv în domeniul supravegherii, experienţă
obţinută la un nivel suficient de înalt în domeniul bancar, de asig
urări, al pensiilor ocupaţionale, al pieţelor de valori mobiliare sau
al altor servicii financiare, fiind excluși membrii actualului per
sonal al autorităţilor competente sau al altor instituţii naţionale
sau ale Uniunii care sunt implicaţi în activităţile Autorităţii. Comi
sia de apel dispune de o experienţă juridică suficientă pentru a
putea oferi consiliere juridică profesională cu privire la legalitatea
exercitării de către Autoritate a competenţelor sale.

Independenţă și imparţialitate
(1) Membrii comisiei de apel sunt independenţi în luarea deci
ziilor. Ei nu sunt constrânși să respecte nicio instrucţiune. Acșe tia
nu îndeplinesc alte atribuţii în raport cu Autoritatea, consiliul de
administraţie sau consiliul supraveghetorilor.
(2) Membrii comisiei de apel nu iau parte la procedurile de
contestaţie introduse dacă au un interes personal în cauza respec
tivă, dacă au fost anterior implicaţi ca reprezentanţi ai uneia din
tre părţi sau dacă au participat la adoptarea deciziei care face
obiectul contestaţiei.
(3) În cazul în care, dintr-unul din motivele menţionate la ali
neatele (1) și (2) sau din orice alt motiv, un membru al comisiei
de apel consideră că un alt membru nu ar trebui să ia parte la pro
cedurile de contestaţie, membrul respectiv informează comisia de
apel cu privire la acest lucru.
(4) Oricare parte din cadrul unei proceduri de contestaţie poate
ridica obiecţii împotriva participării unui membru al comisiei de
apel în baza oricăruia dintre motivele menţionate la alineatele (1)
și (2) sau dacă este suspectat de părtinire.

Comisia de apel desemnează președintele comisiei de apel.

O obiecţie nu poate fi fundamentată pe criterii de naţionalitate a
membrilor și nu este admisibilă dacă, deși coșn tientă de existenţa
unui motiv de obiecţie, partea la o procedură de contestaţie înde
plinește cu toate acestea o acţiune procedurală, alta decât cea de a
ridica obiecţii privind componenţa comisiei de apel.

(3) Doi membri ai comisiei de apel și doi supleanţi sunt numiţi
de către consiliul de administraţie al Autorităţii fiind aleși de pe o
listă propusă de Comisie, întocmită în urma unei invitaţii publice
de manifestare a interesului publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, și după consultarea consiliului supraveghetorilor.

(5) Comisia de apel decide cu privire la acţiunile care trebuie
întreprinse în cazurile menţionate la alineatele (1) și (2) fără par
ticiparea membrului în cauză.

Ceilalţi membri sunt numiţi în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 1093/2010 și cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
(4) Mandatul membrilor comisiei de apel este de cinci ani.
Acest mandat poate fi prelungit o singură dată.

În scopul luării acestei decizii, membrul în cauză este înlocuit în
cadrul comisiei de apel de către supleantul său. Atunci când
supleantul se găsește într-o situaţie similară, prșe edintele autori
tăţii care a numit membrul care trebuie înlocuit desemnează un
înlocuitor printre supleanţii disponibili.
Membrii comisiei de apel se angajează să acţioneze inde
(6)
pendent și în interesul public.
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În acest scop, aceștia redactează o declaraţie de angajament și o
declaraţie de interese, indicând fie absenţa oricăror interese care
ar putea fi considerate drept susceptibile de a le afecta indepen
denţa, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi con
siderate susceptibile de a le afecta independenţa.
Toate aceste declaraţii sunt făcute publice, în fiecare an și în scris.

CAPITOLUL V
CĂI DE ATAC

Articolul 60
Contestaţii
(1) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autorităţile com
petente, poate contesta o decizie a Autorităţii menţionată la arti
colele 17, 18 și 19 și orice altă decizie adoptată de Autoritate în
conformitate cu actele Uniunii menţionate la articolul 1 alinea
tul (2) care este adresată persoanei respective, precum și o decizie
care, deși adresată unei alte persoane, privșe te direct și personal
persoana în cauză.
(2)
Contestaţia, împreună cu expunerea de motive, se înain
tează în scris la sediul Autorităţii, în termen de două luni de la
data notificării deciziei către persoana vizată sau, în absenţa unei
notificări, în termen de două luni de la data la care Autoritatea a
publicat decizia sa.
Comisia de apel ia o decizie cu privire contestaţie în termen de
două luni de la introducerea acesteia.
(3)
O contestaţie efectuată în temeiul alineatului (1) nu are
efect suspensiv.
Cu toate acestea, comisia de apel poate, în cazul în care consideră
că circumstanţele o cer, să suspende aplicarea deciziei contestate.
(4) În cazul în care contestaţia este admisibilă, comisia de apel
examinează dacă aceasta este întemeiată. Comisia de apel invită
părţile implicate să prezinte observaţiile pe care le au cu privire la
notificările emise de ea însăși sau cu privire la comunicările altor
părţi la procedura de contestaţie, cu respectarea termenelor stabi
lite. Părţile la procedurile de contestaţie au dreptul să își prezinte
oral argumentele.
(5) Comisia de apel poate să confirme decizia luată de organ
ismul competent al Autorităţii sau poate retrimite cazul organis
mului competent din cadrul Autorităţii. Decizia comisiei de apel
este obligatorie pentru acest organism competent, care adoptă o
decizie modificată privind cazul în speţă.

Articolul 61
Acţiuni în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
(1) O acţiune poate fi înaintată Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, în conformitate cu articolul 263 din TFUE, pentru con
testarea unei decizii luate de către comisia de apel, sau, în cazul în
care nu există un drept de contestaţie în faţa comisiei de apel, a
unei decizii luate de Autoritate.
(2) Statele membre și instituţiile Uniunii, precum și orice per
soană fizică sau juridică, pot introduce o acţiune la Curtea de Jus
tiţie a Uniunii Europene împotriva deciziilor Autorităţii, în
conformitate cu articolul 263 din TFUE.
(3) În cazul în care Autoritatea are obligaţia de a acţiona, însă
nu adoptă o decizie, poate fi înaintată o acţiune în constatarea
omisiunii de a acţiona în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
în conformitate cu articolul 265 din TFUE.
(4) Autoritatea are obligaţia să ia măsurile necesare pentru a se
conforma cu hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINANCIARE

Articolul 62
Bugetul Autorităţii
(1)
Veniturile Autorităţii, care este un organism european în
conformitate cu articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regula
mentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor
Europene (1) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”),
constau în principal din orice combinaţie dintre următoarele:
(a) contribuţii obligatorii din partea autorităţilor publice naţio
nale competente în domeniul supravegherii participanţilor la
piaţa financiară, care sunt stabilite în conformitate cu o for
mulă bazată pe ponderarea voturilor prevăzută la articolul 3
alineatul (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tran
zitorii. În sensul prezentului articol, articolul 3 alineatul (3)
din Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii conti
nuă să se aplice după termenul de 31 octombrie 2014 stabi
lit în acesta;
(b) o subvenţie din partea Uniunii prevăzută în bugetul general
al Uniunii Europene (Secţiunea Comisie);
(c) orice onorarii plătite Autorităţii în cazurile specificate de dis
poziţiile în domeniu ale dreptului Uniunii.
(2) Cheltuielile Autorităţii cuprind cel puţin cheltuielile cu per
sonalul, salariile, cheltuielile administrative, de infrastructură, de
formare profesională și operaţionale.
(3)

(6)
Comisia de apel își adoptă propriul regulament de proce
dură și îl face public.
Deciziile adoptate de comisia de apel sunt motivate și se
(7)
publică de către Autoritate.

15.12.2010

Se asigură un echilibru între venituri și cheltuieli.

(4) Toate veniturile și cheltuielile Autorităţii fac obiectul unor
estimări pentru fiecare exerciţiu financiar, care corespunde anului
calendaristic, estimări care sunt prezentate în bugetul Autorităţii.
(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
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Articolul 63
Elaborarea bugetului
(1) Până la data de 15 februarie a fiecărui an, directorul execu
tiv elaborează un proiect de declaraţie estimativă privind venitu
rile și cheltuielile pentru anul financiar următor și îl înaintează
consiliului de administraţie și consiliului supraveghetorilor,
împreună cu proiectul de schemă de personal. În fiecare an, con
siliul supraveghetorilor, pe baza proiectului de declaraţie elaborat
de directorul executiv și aprobat de consiliul de administraţie, ela
borează o declaraţie estimativă a veniturilor și a cheltuielilor
Autorităţii pentru exerciţiul financiar următor. Această declaraţie
estimativă, incluzând un proiect de schemă de personal, se trans
mite Comisiei de către consiliul supraveghetorilor până la data de
31 martie. Înaintea adoptării declaraţiei estimative, proiectul pre
gătit de directorul executiv se aprobă de consiliul de administraţie.
(2) Raportul estimativ se transmite de către Comisie Parlamen
tului European și Consiliului (denumiţi în continuare împreună
„autoritatea bugetară”), împreună cu proiectul de buget al Uniunii
Europene.
(3) Pe baza acestei declaraţii estimative, Comisia înscrie în pro
iectul de buget al Uniunii Europene previziunile pe care le consi
deră necesare, ţinând cont de schema de personal și de cuantumul
subvenţiei din bugetul general al Uniunii Europene în conformi
tate cu articolele 313 și 314 din TFUE.
(4) Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a Autori
tăţii. Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru subvenţia
destinată Autorităţii.
(5)
Consiliul supraveghetorilor adoptă bugetul Autorităţii.
Acesta devine definitiv odată cu adoptarea definitivă a bugetului
general al Uniunii Europene. Dacă este necesar, acesta se ajustează
în consecinţă.
(6) Consiliul de administraţie informează fără întârziere autori
tatea bugetară cu privire la intenţia sa de a executa orice proiect
care ar putea avea implicaţii financiare semnificative pentru finan
ţarea bugetului său, în special orice proiect imobiliar, cum ar fi
închirierea sau achiziţionarea de imobile. Consiliul informează
Comisia cu privire la acest lucru. În cazul în care una dintre auto
rităţile bugetare intenţionează să emită un aviz, aceasta infor
mează Autoritatea cu privire la intenţia sa în termen de două
săptămâni de la primirea informaţiilor privind respectivul proiect.
În absenţa unui răspuns, Autoritatea poate demara operaţiunea
planificată.
Pentru primul an de funcţionare a Autorităţii, care se
(7)
încheie la 31 decembrie 2011, finanţarea Autorităţii de către Uni
une face obiectul acordului autorităţii bugetare, astfel cum se pre
vede la punctul 47 din Acordul interinstituţional privind
disciplina bugetară și buna gestiune financiară.
Articolul 64
Execuţia și controlul bugetului
(1) Directorul executiv își exercită competenţele de ordonator
de credite și execută bugetul Autorităţii.
(2) Până la data de 1 martie după încheierea fiecărui exerciţiu
financiar, contabilul Autorităţii transmite contabilului Comisiei și
Curţii de Conturi situaţia conturilor provizorii, precum și raportul
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privind gestiunea bugetară și financiară pentru exerciţiul financiar
respectiv. De asemenea, contabilul Autorităţii trimite membrilor
consiliului supraveghetorilor, Parlamentului European și Consi
liului raportul privind gestiunea bugetară și financiară, până la
data de 31 martie a anului următor.
Contabilul Comisiei consolidează apoi situaţia conturilor provi
zorii ale instituţiilor și ale organismelor descentralizate în confor
mitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar.
După primirea observaţiilor formulate de Curtea de Con
(3)
turi cu privire la conturile provizorii ale Autorităţii, în conformi
tate cu articolul 129 din Regulamentul financiar, directorul
executiv elaborează, pe propria răspundere, situaţia conturilor
finale ale Autorităţii și o trimite spre avizare consiliului de
administraţie.
(4) Consiliul de administraţie emite un aviz cu privire la situ
aţia conturilor finale ale Autorităţii.
(5)
Până la data de 1 iulie după încheierea exerciţiului finan
ciar, directorul executiv transmite membrilor consiliului
supraveghetorilor, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei
și Curţii de Conturi situaţia conturilor finale împreună cu avizul
consiliului de administraţie.
(6)

Situaţia contabilă definitivă este publicată.

(7) Directorul executiv comunică Curţii de Conturi un răspuns
la observaţiile formulate de aceasta până la data de 30 septembrie.
Acesta trimite, de asemenea, o copie a acestui răspuns consiliului
de administraţie și Comisiei.
(8) Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la
solicitarea acestuia din urmă și în conformitate cu articolul 146
alineatul (3) din regulamentul financiar, toate informaţiile nece
sare derulării eficiente a procedurii de descărcare de gestiune pen
tru exerciţiul financiar în cauză.
(9)
La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate
calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a
Autorităţii pentru execuţia bugetului pentru anul financiar N, care
cuprinde veniturile din bugetul general al Uniunii Europene și de
la autorităţile competente, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Articolul 65
Norme financiare
Normele financiare aplicabile Autorităţii se adoptă de către con
siliul de administraţie, după consultarea Comisiei. Aceste norme
nu se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002
al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul finan
ciar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţi
lor Europene (1), cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este
impus de necesităţi operaţionale specifice indispensabile funcţio
nării autorităţii și numai cu acordul prealabil al Comisiei.
(1) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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Articolul 66

15.12.2010

Măsuri antifraudă

(2)
Răspunderea financiară personală și răspunderea discipli
nară a personalului Autorităţii faţă de aceasta sunt guvernate de
dispoziţiile relevante aplicabile personalului Autorităţii.

(1)
În scopul combaterii fraudei, corupţiei și a altor activităţi
ilegale, Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 se aplică Autorităţii fără
restricţii.

Articolul 70

(2)
Autoritatea aderă la Acordul interinstituţional privind
investigaţiile interne efectuate de OLAF) și adoptă fără întârziere
dispoziţii corespunzătoare pentru întregul personal al Autorităţii.
(3) Deciziile de finanţare, acordurile și instrumentele de punere
în aplicare rezultate din acestea stipulează clar că OLAF și Curtea
de Conturi pot să desfășoare, dacă este necesar, verificări la faţa
locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani plătite de către
Autoritate, precum și în cazul personalului responsabil cu aloca
rea acestor sume de bani.
CAPITOLUL VII

Obligaţia respectării secretului profesional
(1)
Membrii consiliului supraveghetorilor și ai consiliului de
administraţie, directorul executiv și membrii personalului Auto
rităţii, inclusiv funcţionarii detașaţi temporar din statele membre
și toate celelalte persoane care îndeplinesc sarcini pentru Autori
tate pe baze contractuale, sunt supuși obligaţiilor legate de secre
tul profesional în temeiul articolului 339 din TFUE și al
dispoziţiilor relevante din legislaţia Uniunii în domeniu, chiar și
după ce aceștia și-au încetat atribuţiile.
Acestora li se aplică articolul 16 din Statutul funcţionarilor.

DISPOZIŢII GENERALE

Privilegii și imunităţi

În conformitate cu Statutul funcţionarilor, după încetarea rapor
tului de muncă, membrii personalului sunt supuși în continuare
obligaţiei de a manifesta integritate și discreţie în ceea ce privește
acceptarea anumitor funcţii sau beneficii.

Protocolul (nr. 7) privind privilegiile și imunităţile Uniunii Euro
pene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE se
aplică Autorităţii și personalului acesteia.

Nici statele membre, nici instituţiile sau organismele Uniunii și
niciun alt organism public sau privat nu încearcă să influenţeze
membrii personalului Autorităţii în exercitarea atribuţiilor lor.

Articolul 68

(2) Fără a aduce atingere cazurilor de aplicare a dreptului penal,
nicio informaţie confidenţială primită de persoanele menţionate
la alineatul (1) în exercitarea atribuţiilor lor nu poate fi divulgată
niciunei persoane sau autorităţi, cu excepţia prezentării sale într-o
formă sintetică sau agregată, astfel încât participanţii individuali
la piaţa financiară să nu poată fi identificaţi.

Articolul 67

Personalul
(1) Statutul funcţionarilor, regimul aplicabil celorlalţi agenţi și
normele adoptate de comun acord de către instituţiile Uniunii în
scopul aplicării acestora se aplică personalului Autorităţii, inclu
siv directorului executiv și președintelui acesteia
(2)
Consiliul de administraţie, de comun acord cu Comisia,
adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate
cu dispoziţiile prevăzute la articolul 110 din statutul
funcţionarilor.
(3) În ceea ce privește personalul său, Autoritatea exercită atri
buţiile conferite autorităţii de numire conform statutului funcţio
narilor, precum și autorităţii împuternicite să încheie contracte
conform regimului aplicabil celorlalţi agenţi.
(4) Consiliul de administraţie adoptă dispoziţii care să permită
detașarea experţilor naţionali din statele membre pe lângă
Autoritate.
Articolul 69
Răspunderea Autorităţii
(1) În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă des
păgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legisla
ţiei statelor membre, pentru orice daune produse de ea însăși sau
de membrii personalului său în exerciţiul funcţiunii. Curtea de Jus
tiţie a Uniunii Europene are competenţă pentru litigiile privind
despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

În plus, obligaţia prevăzută la alineatul (1) și la primul paragraf al
prezentului alineat nu împiedică Autoritatea și autorităţile naţio
nale de supraveghere să utilizeze informaţiile pentru asigurarea
respectării actelor menţionate la articolul 1 alineatul (2) și, în spe
cial, pentru procedurile legale necesare pentru adoptarea
deciziilor.
(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică Autoritatea să facă schimb
de informaţii cu autorităţile naţionale de supraveghere în confor
mitate cu prezentul regulament și cu alte acte legislative ale Uni
unii aplicabile participanţilor la piaţa financiară.
Aceste informaţii fac obiectul obligaţiilor privind secretul profe
sional menţionate la alineatele (1) și (2). Autoritatea stabilește în
regulamentul intern de procedură modalităţile practice de punere
în aplicare a normelor referitoare la confidenţialitate menţionate
la alineatele (1) și (2).
(4) Autoritatea aplică Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a
Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului
său de procedură (1).
(1) JO L 317, 3.12.2001, p. 1.
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Articolul 71

Articolul 75

Protecţia datelor

Participarea ţărilor terţe

Prezentul regulament nu aduce atingere obligaţiilor statelor mem
bre în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în temeiul
Directivei 95/46/CE sau obligaţiilor Autorităţii în ceea ce privește
prelucrarea datelor personale în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 45/2001, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

(1) Participarea la lucrările Autorităţii este deschisă ţărilor terţe
care au încheiat acorduri cu Uniunea prin care au adoptat și aplică
dreptul Uniunii în domeniul de competenţă al Autorităţii menţio
nat la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 72
Accesul la documente
(1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor
deţinute de Autoritate.
(2)
Consiliul de administraţie adoptă până la 31 mai 2011
măsurile practice pentru aplicarea Regulamentului (CE)
nr. 1049/2001.
(3)
Deciziile adoptate de către Autoritate în temeiul articolului
8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unor
plângeri către Ombudsman sau al unor proceduri pe lângă Cur
tea de Justiţie a Uniunii Europene, în urma contestaţiei înaintate
comisiei de apel, după caz, în conformitate cu condiţiile prevă
zute la articolele 228 și respectiv 263 din TFUE.

(2)
Autoritatea poate coopera cu ţările menţionate la alinea
tul (1) care aplică o legislaţie recunoscută ca fiind echivalentă în
domeniile de competenţă ale Autorităţii menţionate la articolul 1
alineatul (2), astfel cum este prevăzut în acordurile internaţionale
încheiate de Uniune în conformitate cu articolul 216 din TFUE.
(3)
În conformitate cu dispoziţiile relevante ale acordurilor
menţionate la alineatele (1) și (2), se stabilesc modalităţi preci
zând, în special, natura, sfera și aspectele procedurale ale partici
pării ţărilor menţionate la alineatul (1) la activităţile Autorităţii,
inclusiv dispoziţii referitoare la contribuţiile financiare și la per
sonal. Aceste modalităţi pot prevedea reprezentarea, în calitate de
observator, în cadrul consiliului supraveghetorilor, însă garan
tează faptul că aceste ţări nu participă la nicio discuţie legată de
participanţi individuali la piaţa financiară, în afară de cazul în care
există un interes direct.

Articolul 73

CAPITOLUL VIII

Regimul lingvistic

DISPOZIŢII TRANZITORII ȘI FINALE

(1) Regulamentul nr. 1 al Consiliului privind determinarea lim
bilor utilizate de Comunitatea Economică Europeană (1) se aplică
Autorităţii.

Articolul 76

(2)
Consiliul de administraţie decide cu privire la regimul
lingvistic intern al Autorităţii.
(3) Serviciile de traducere necesare funcţionării Autorităţii sunt
efectuate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii
Europene.
Articolul 74

Acţiuni pregătitoare
(1) După intrarea în vigoare a prezentului regulament și până
la înfiinţarea Autorităţii, CAERPVM colaborează îndeaproape cu
Comisia pentru a pregăti înlocuirea CAERPVM de către Autoritate.
(2) După înfiinţarea Autorităţii, Comisiei îi revine răspunderea
pentru instituirea administrativă și funcţionarea administrativă
iniţială a Autorităţii până la numirea unui director executiv de
către Autoritate.

Acordul privind sediul
Dispoziţiile necesare referitoare la amplasarea sediului Autorităţii
în statul membru în care aceasta este stabilită și facilităţile care tre
buie oferite de statul respectiv, precum și normele specifice apli
cabile în respectivul stat membru directorului executiv, membrilor
consiliului de administraţie, angajaţilor Autorităţii și membrilor
familiilor acestora se stabilesc într-un acord privind sediul înche
iat între Autoritate și statul membru respectiv, după obţinerea
aprobării consiliului de administraţie.
Statul membru respectiv asigură cele mai bune condiţii posibile
pentru buna funcţionare a Autorităţii, inclusiv condiţii de școlar
izare multilingvă și cu vocaţie europeană, precum și conexiuni de
transport adecvate.
(1) JO 17, 6.10.1958, p. 385.

În acest scop, până când directorul executiv își preia îndatoririle
în urma numirii sale de către consiliul supraveghetorilor în con
formitate cu articolul 51, Comisia poate numi un funcţionar cu
titlu interimar care să îndeplinească funcţiile directorului execu
tiv. Această perioadă se limitează la intervalul necesar pentru
numirea unui director executiv al Autorităţii.
Directorul executiv interimar poate autoriza toate plăţile acope
rite de alocările prevăzute în bugetul Autorităţii, după aprobarea
de către consiliul de administraţie, și poate încheia contracte,
inclusiv contracte de angajare, după adoptarea schemei de per
sonal a Autorităţii.
(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere competenţelor consi
liului supraveghetorilor și ale consiliului de administraţie.
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(4) Autoritatea este considerată succesorul legal al CAERPVM.
Până la data înfiinţării Autorităţii, toate activele și pasivele, pre
cum și toate operaţiunile în curs ale CAERPVM sunt transferate
automat Autorităţii. CAERPVM întocmește o declaraţie care
reflectă situaţia de închidere a activelor și pasivelor sale la data
transferului respectiv. Declaraţia respectivă este auditată și apro
bată de CAERPVM și de către Comisie.
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Articolul 81
Reexaminare
(1)
Până la 2 ianuarie 2014 și, ulterior, din trei în trei ani,
Comisia publică un raport general privind experienţa dobândită
ca urmare a funcţionării Autorităţii și a procedurilor prevăzute în
prezentul regulament. Respectivul raport evaluează, printre altele:

Articolul 77
Dispoziţii tranzitorii privind personalul

(a) convergenţa practicilor de supraveghere realizată de autori
tăţile competente;

(1) Prin derogare de la articolul 68, toate contractele de anga
jare și acordurile de detașare încheiate de CAERPVM sau de sec
retariatul acestuia și care sunt în vigoare la 1 ianuarie 2011 sunt
onorate până la data la care expiră. Acestea nu pot fi prelungite.
(2) Tuturor membrilor personalului pe bază de contracte men
ţionate la alineatul (1) li se dă posibilitatea de a încheia un con
tract de agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi cu diferitele grade stabilite în
schema de personal a Autorităţii.
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritatea
abilitată să încheie contracte realizează o selecţie internă limitată
la membrii personalului care au contracte cu CAERPVM sau cu
secretariatul acestuia, pentru a determina competenţa, eficienţa și
integritatea celor care urmează a fi angajaţi. Procedura de selecţie
internă ţine seama pe deplin de aptitudinile și experienţa demon
strate de persoana respectivă în exercitarea funcţiei sale anterior
angajării.
(3) În funcţie de tipul și de nivelul atribuţiilor care trebuie exer
citate, candidaţilor aleși li se oferă contracte de agenţi temporari
pentru o durată care să corespundă cel puţin cu perioada rămasă
din contractul anterior.
(4) Legislaţia naţională în domeniul contractelor de muncă și
celelalte instrumente relevante continuă să se aplice membrilor
personalului cu contracte anterioare și care aleg să nu solicite un
contract de agent temporari sau cărora nu li se oferă astfel de con
tracte, în conformitate cu alineatul (2).
Articolul 78
Dispoziţii naţionale
Statele membre adoptă dispoziţiile corespunzătoare pentru a asi
gura aplicarea eficace a prezentului regulament.
Articolul 79
Modificări
Decizia nr. 716/2009/CE se modifică prin eliminarea CAERPVM
de pe lista beneficiarilor prevăzută în secţiunea B din anexa la res
pectiva decizie.
Articolul 80
Abrogare
Decizia 2009/77/CE a Comisiei de instituire a CAERPVM se
abrogă de la 1 ianuarie 2011.

(i)

convergenţa independenţei funcţionale a autorităţilor
competente și a standardelor echivalente guvernanţei
corporative;

(ii) imparţialitatea, obiectivitatea și autonomia Autorităţii;
(b) funcţionarea colegiilor de supraveghere;
(c) progresul înregistrat în direcţia convergenţei în domeniul
prevenirii, gestionării și al soluţionării crizelor, inclusiv
mecanisme de finanţare la nivelul Uniunii;
(d) rolul Autorităţii în ceea ce privește riscul sistemic;
(e) aplicarea clauzei de salvgardare prevăzute la articolul 38;
(f) aplicarea rolului de mediere cu efecte obligatorii prevăzut la
articolul 19.
(2)

Raportul menţionat la alineatul (1) evaluează, de asemenea:

(a) oportunitatea continuării supravegherii separate pentru
bănci, asigurări și pensii ocupaţionale, valori mobiliare și
pieţe financiare;
(b) oportunitatea desfășurării supravegherii prudenţiale și supra
vegherii activităţii comerciale separat sau de către aceeași
autoritate de supraveghere;
(c) oportunitatea simplificării și consolidării arhitecturii SESF, în
vederea îmbunătăţirii coerenţei dintre nivelurile macro și
micro, precum și între AES;
(d) coerenţa evoluţiei SESF cu evoluţia la nivel mondial;
(e) existenţa unui nivel suficient de diversitate și excelenţă în
cadrul SESF;
(f) adecvarea răspunderii și nivelului de transparenţă cu privire
la cerinţele de publicare;
(g) adecvarea resurselor Autorităţii pentru a își îndeplini
atribuţiile;
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(h) caracterul corespunzător al menţinerii sediul Autorităţii sau
oportunitatea mutării AES într-un sediu unic în vederea
îmbunătăţirii coordonării dintre acestea.
(3) În ceea ce privește chestiunea supravegherii directe a insti
tuţiilor sau infrastructurilor cu activităţi paneuropene și ţinând
seama de evoluţiile pieţei, Comisia elaborează un raport anual pri
vind oportunitatea atribuirii unor atribuţii de supraveghere supli
mentare în acest domeniu Autorităţii.
(4)
Raportul și orice propunere eventuală care îl însoţește se
transmit Parlamentului European și Consiliului.
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Articolul 82
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2011, cu excepţia articolului 76 și a arti
colului 77 alineatele (1) și (2), care se aplică de la data intrării în
vigoare.
Autoritatea se înfiinţează la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 24 noiembrie 2010.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

O. CHASTEL
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DIRECTIVE




DIRECTIVA 2010/78/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 24 noiembrie 2010
de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competenţele
Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţionale) și ale Autorităţii
europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

condiţii de concurenţă echitabilă reale pentru toţi actorii la
nivelul Uniunii și pentru a reflecta integrarea tot mai mare
a pieţelor financiare din Uniune (în rezoluţiile sale din
13 aprilie 2000 cu privire la Comunicarea Comisiei pri
vind punerea în aplicare a cadrului pentru serviciile finan
ciare: plan de acţiune, din 21 noiembrie 2002 privind
normele de supraveghere prudenţială în Uniunea Euro
peană, din 11 iulie 2007 privind politica serviciilor finan
ciare (2005-2010) – Cartea albă, din 23 septembrie 2008
conţinând recomandări către Comisie privind fondurile
speculative și fondurile de capital privat și din 9 octombrie
2008 conţinând recomandări către Comisie privind urmă
rirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare struc
tură de supraveghere, precum și în poziţiile sale din
22 aprilie 2009 cu privire la propunerea modificată de
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind
iniţierea și exercitarea activităţii de asigurare și reasigurare
(Solvabilitate II) și din 23 aprilie 2009 referitoare la pro
punerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind agenţiile de rating de credit).

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
în special articolul 50, articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și
articolul 114,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1)
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (2),
acţionând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),
întrucât:
(1)

(2)

Criza financiară din 2007 și 2008 a scos la lumină defici
enţe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în
cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu.
Modelele naţionale de supraveghere nu au reușit să ţină
pasul cu globalizarea financiară și realitatea pieţelor finan
ciare europene, bazate de integrare și interconectare, în
cadrul cărora numeroase instituţii financiare desfășoară
activităţi transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan defici
enţe în domeniul cooperării, coordonării, al aplicării coer
ente a dreptului Uniunii și al încrederii între autorităţile
naţionale competente.
În mai multe rezoluţii înainte și în timpul crizei financiare,
Parlamentul European a solicitat orientarea către o supra
veghere europeană mai integrată, pentru a se asigura

(1) Avizul din 18 martie 2010 (JO C 87, 1.4.2010, p. 1).
(2) Avizul din 18 martie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) Poziţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 (nepublicată
încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 17 noiembrie 2010.

(3)

În noiembrie 2008, Comisia a încredinţat unui grup la
nivel înalt prezidat de Jacques de Larosière sarcina de a face
recomandări cu privire la modalităţile de consolidare a
mecanismelor europene de supraveghere, în vederea unei
protecţii mai eficiente a cetăţenilor și pentru a reinstaura
încrederea în sistemul financiar. În raportul final prezentat
la 25 februarie 2009 (raportul de Larosière) grupul la nivel
înalt a recomandat consolidarea cadrului de supraveghere
pentru a se reduce pe viitor riscul apariţiei crizelor finan
ciare și gravitatea acestora. Acesta a recomandat refor
marea în profunzime a structurii supravegherii sectorului
financiar în Uniune. Raportul de Larosière a recomandat,
de asemenea, crearea un Sistem european al supraveghe
torilor financiari (SESF), care să cuprindă trei autorităţi
europene de supraveghere (AES) – una pentru sectorul
bancar, una pentru sectorul valorilor mobiliare și una pen
tru sectorul asigurărilor și pensiilor ocupaţionale – și cre
area unui comitet european pentru risc sistemic.
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(4)

În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimu
larea redresării economice europene”, Comisia a propus
prezentarea unui proiect legislativ de înfiinţare a SESF, iar
în comunicarea din 27 mai 2009 intitulată „Supraveghe
rea financiară europeană”, aceasta a oferit mai multe detalii
despre organizarea posibilă a acestui nou cadru de
supraveghere.

(5)

În concluziile sale emise ca urmare a reuniunii din 18 și
19 iunie 2009, Consiliul European a recomandat înfiinţa
rea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari,
care să cuprindă trei noi AES. Sistemul ar trebui să vizeze
îmbunătăţirea calităţii și consecvenţei supravegherii naţio
nale, consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere,
constituind un cadru de reglementare unic la nivel euro
pean aplicabil tuturor instituţiilor financiare de pe piaţa
internă. Consiliul European a subliniat faptul că AES ar tre
bui să aibă, de asemenea, competenţe cu privire la agenţi
ile de rating de credite și a invitat Comisia să pregătească
propuneri concrete cu privire la modul în care SESF ar
putea juca un rol important în situaţii de criză.

(6)

La 23 septembrie 2009, Comisia a adoptat trei propuneri
de regulamente de înfiinţare a SESF, incluzând crearea celor
trei AES.

(7)

Pentru ca SESF să funcţioneze eficient, sunt necesare modi
ficări ale actelor juridice ale Uniunii în domeniile de acti
vitate ale celor trei AES. Astfel de modificări se referă la
definirea sferei anumitor competenţe ale AES, la integrarea
anumitor competenţe prevăzute în actele juridice ale Uni
unii și la garantarea unei funcţionări armonioase și efici
ente a AES în contextul SESF.

(8)

Înfiinţarea celor trei AES ar trebui să fie însoţită, printre
altele, de elaborarea unei reglementări unice pentru a
garanta o armonizare consecventă și o aplicare uniformă și
pentru a contribui astfel la funcţionarea mai eficientă a pie
ţei interne.

(9)

Regulamentele de instituire a SESF prevăd că, în domeniile
indicate în mod expres în legislaţia relevantă, AES pot ela
bora proiecte de standarde tehnice, pe care le prezintă
Comisiei spre adoptare în conformitate cu articolele 290
și 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
(TFUE) prin acte delegate sau acte de punere în aplicare.
Prezenta directivă ar trebui să identifice un prim set de ast
fel de domenii și ar trebui să nu aducă atingere adăugării
altor domenii în viitor.

(10)

Legislaţia relevantă ar trebui să definească domeniile în care
AES sunt abilitate să elaboreze proiecte de standarde teh
nice și modalitatea în care acestea ar trebui adoptate. Legis
laţia relevantă ar trebui să precizeze elementele, condiţiile
și specificările menţionate la articolul 290 TFUE pentru
cazul actelor delegate.
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(11)

Identificarea domeniilor adecvate pentru elaborarea de
standarde tehnice ar trebui să realizeze un echilibru cores
punzător între crearea unui set unic de norme armonizate
și evitarea complicării nejustificate a legislaţiei și a punerii
în aplicare a acesteia. Ar trebui alese numai domeniile în
care existenţa unor norme tehnice consecvente va contri
bui în mod semnificativ și eficace la realizarea obiectivelor
legislaţiei relevante asigurând, în același timp, adoptarea
deciziilor politice de către Parlamentul European, Consiliu
și Comisie în conformitate cu procedurile lor obișnuite.

(12)

Aspectele care fac obiectul standardelor tehnice trebuie să
fie de natură pur tehnică, iar elaborarea acestora necesită
competenţele unor experţi în domeniul supravegherii.
Standardele tehnice adoptate sub formă de acte delegate ar
trebui să dezvolte în continuare, să specifice și să determine
condiţiile de armonizare consecventă a normelor incluse în
instrumentele de bază adoptate de Parlamentul European
și de Consiliu, completând sau modificând anumite
elemente neesenţiale ale actului legislativ. Standardele teh
nice adoptate ca acte de punere în aplicare ar trebui să sta
bilească condiţii de aplicare uniformă a actelor juridice cu
caracter obligatoriu ale Uniunii. Standardele tehnice nu ar
trebui să implice alegeri de natură politică.

(13)

În cazul standardelor tehnice de reglementare, este opor
tun să se introducă procedura prevăzută la articolele 10-14
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de insti
tuire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea
bancară europeană) (1), Regulamentul (UE) nr. 1094/2010
al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiem
brie 2010 de instituire a Autorităţii europene de suprave
ghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii
ocupaţionale) (2) și, respectiv, Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului
din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene
de supraveghere (Autoritatea europeană de valori mobili
are și pieţe) (3). Standardele tehnice de punere în aplicare ar
trebui adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regu
lamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010. Consiliul European a aprobat abord
area Lamfalussy pe patru niveluri pentru a face mai efici
ent și transparent procesul de elaborare a legislaţiei
financiare a Uniunii. Comisia este împuternicită să adopte
măsuri de al doilea nivel în multe domenii, un mare număr
de regulamente și directive de al doilea nivel ale Comisiei
fiind în vigoare. În cazurile în care standardele tehnice de
reglementare sunt concepute pentru a dezvolta, specifica
sau determina în continuare condiţiile de aplicare ale unor
astfel de măsuri de al doilea nivel, acestea ar trebui adop
tate numai după ce măsura relevantă de al doilea nivel a
fost adoptată și ar trebui să fie compatibile cu respectiva
măsură de al doilea nivel.

(1) A se vedea pagina 12 din prezentul Jurnal Oficial.
(2) A se vedea pagina 48 din prezentul Jurnal Oficial.
(3) A se vedea pagina 84 din prezentul Jurnal Oficial.
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(14)

Standardele tehnice obligatorii contribuie la un set unic de
norme pentru legislaţia privind serviciile financiare, astfel
cum a fost aprobat de Consiliul European în concluziile
sale din iunie 2009. În măsura în care anumite cerinţe din
actele legislative ale Uniunii nu sunt complet armonizate și
în conformitate cu principiul precauţiei aplicat suprave
gherii, standardele tehnice obligatorii care dezvoltă, speci
fică sau determină condiţiile de aplicare a acestor cerinţe
nu ar trebui să împiedice statele membre să solicite infor
maţii suplimentare sau să impună cerinţe mai stricte. Prin
urmare, standardele tehnice ar trebui să permită statelor
membre să acţioneze în acest sens în domenii specifice,
atunci când respectivele acte legislative permit o astfel de
opţiune.

(15)

Astfel cum se prevede în regulamentele de înfiinţare a SESF,
înainte de transmiterea standardelor tehnice către Comisie,
AES ar trebui, dacă este cazul, să organizeze consultări
publice cu privire la acestea și să analizeze potenţialele cos
turi și beneficii asociate.

(16)

Ar trebui să fie posibil ca standardele tehnice să prevadă
măsuri tranzitorii, sub rezerva unor termene adecvate, în
cazul în care costurile punerii imediate în aplicare ar fi
excesive în raport cu beneficiile obţinute.

(17)

Regulamentele de înfiinţare a SESF prevăd un mecanism de
soluţionare a dezacordurilor dintre autorităţile naţionale
competente. În cazul în care o autoritate competentă nu
este de acord cu procedura sau conţinutul unei acţiuni sau
cu lipsa de acţiune a unei alte autorităţi competente în
domeniile specificate în actele juridice ale Uniunii în con
formitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regula
mentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010, domenii în care legislaţia relevantă impune
cooperarea, coordonarea sau luarea unor decizii în comun
de către autorităţile naţionale competente din mai multe
state membre, AES, la solicitarea uneia dintre autorităţile
competente implicate, ar trebui să aibă posibilitatea de a
sprijini autorităţile respective în efortul lor de a ajunge la
un acord în termenul limită stabilit de AES, care ar trebui
să ţină seama de orice alte termene limită relevante prevă
zute de legislaţia în vigoare, precum și de urgenţa și com
plexitatea dezacordului respectiv. În eventualitatea
persistenţei dezacordului respectiv, AES ar trebui să aibă
posibilitatea de a soluţiona problema.

(18)

Regulamentele de înfiinţare a AES impun precizarea, în leg
islaţia sectorială, a cazurilor în care pot fi aplicate mecanis
mele de soluţionare a dezacordurilor dintre autorităţile
naţionale competente. Prezenta directivă ar trebui să iden
tifice un prim set de astfel de cazuri și nu ar trebui să aducă
atingere includerii altor cazuri în viitor. Prezenta directivă
nu ar trebui să împiedice AES să acţioneze în conformitate
cu alte competenţe sau să îndeplinească sarcini precizate în
regulamentele de înfiinţare respective, inclusiv medierea
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fără caracter obligatoriu și contribuţia la aplicarea coerentă,
eficientă și eficace a actelor juridice ale Uniunii. Mai mult,
în acele domenii în care actul juridic relevant prevede deja
o formă de mediere fără caracter obligatoriu sau în cazu
rile în care există termene limită pentru luarea în comun a
deciziilor de către una sau mai multe autorităţi naţionale
competente, sunt necesare modificări pentru garantarea
clarităţii și a minimizării disfuncţiilor procesului de luare în
comun a deciziilor, dar și pentru a se asigura că AES are
posibilitatea de a soluţiona dezacordurile, dacă este nece
sar. Procedura obligatorie de soluţionare a dezacordurilor
este menită să soluţioneze situaţii în care autorităţile naţio
nale competente nu pot rezolva între ele probleme proce
durale sau de fond referitoare la respectarea actelor juridice
ale Uniunii.

(19)

Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să identifice situa
ţiile în care este nevoie să fie soluţionată o chestiune pro
cedurală sau de fond, legată de respectarea dreptului
Uniunii, iar autorităţile naţionale competente nu sunt în
măsură să soluţioneze chestiunea ele însele. Într-o aseme
nea situaţie, una dintre autorităţile naţionale competente în
cauză ar trebui să poată supune chestiunea autorităţii euro
pene de supraveghere în cauză. Autoritatea europeană de
supraveghere respectivă ar trebui să acţioneze în confor
mitate cu regulamentul său de înfiinţare și cu prezenta
directivă. Autoritatea europeană de supraveghere în cauză
ar trebui să poată solicita autorităţii competente interesate
să ia măsuri specifice sau să se abţină de la a lua măsuri
pentru a soluţiona chestiunea și pentru a asigura respect
area dreptului Uniunii, cu efecte obligatorii pentru autori
tăţile competente în cauză. În cazurile în care actele juridice
relevante ale Uniunii conferă statelor membre competenţe
discreţionare, deciziile luate de către o autoritate europeană
de supraveghere nu ar trebui să înlocuiască exercitarea
competenţei discreţionare a autorităţilor competente în
conformitate cu legislaţia Uniunii.

(20)

Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Con
siliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea și exercitarea
activităţii instituţiilor de credit (1) prevede medierea sau
luarea în comun a deciziilor în ceea ce privește stabilirea
sucursalelor semnificative în scopul apartenenţei la colegiul
de supraveghere, al validării modelelor și al evaluării riscu
rilor de grup. În toate aceste domenii, este necesar ca modi
ficările să specifice în mod clar faptul că, în cazul unui
dezacord în termenul prevăzut, Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea bancară europeană) poate solu
ţiona dezacordul recurgând la procedura descrisă în Regu
lamentul (UE) nr. 1093/2010. Această abordare clarifică
faptul că, deși Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană) nu ar trebui să înlocuiască
exercitarea competenţelor discreţionare ale autorităţilor
competente în conformitate cu dreptul Uniunii, ar trebui să
fie posibil ca dezacordurile să fie soluţionate, iar cooper
area să fie consolidată, înainte de luarea sau emiterea unei
decizii finale la adresa unei instituţii.

(1) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
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În vederea garantării unei tranziţii fără dificultăţi a sarcini
lor curente ale Comitetului european al inspectorilor ban
cari, ale Comitetului european al inspectorilor pentru
asigurări și pensii ocupaţionale și ale Comitetului autorită
ţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobili
are către noile AES, trimiterile la comitetele menţionate ar
trebui înlocuite în legislaţia relevantă cu trimiteri la Autori
tatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară
europeană), la Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaţio
nale) și, respectiv, la Autoritatea europeană de suprave
ghere (Autoritatea pentru valori mobiliare și pieţe).

Pentru a asigura aplicabilitatea deplină a noului cadru pre
văzut de TFUE, sunt necesare adaptarea și înlocuirea com
petenţelor de executare elaborate în temeiul articolului 202
din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (Tratatul
CE) cu dispoziţiile corespunzătoare în conformitate cu arti
colele 290 și 291 din TFUE. Reexaminarea în cauză ar tre
bui finalizată în termen de trei ani de la intrarea în vigoare
a Tratatului de la Lisabona, iar competenţele rămase con
ferite în temeiul articolului 202 din Tratatul CE ar trebui să
înceteze să se mai aplice începând cu data respectivă.

(23)

Alinierea procedurilor comitetelor la dispoziţiile din TFUE,
în special la articolele 290 și 291, ar trebui să se facă de la
caz la caz. Pentru a se ţine seama de evoluţiile tehnice ale
pieţelor financiare și pentru a se specifica cerinţele stabilite
în directivele modificate de prezenta directivă, Comisia ar
trebui împuternicită să adopte acte delegate în conformi
tate cu articolul 290 din TFUE.

(24)

Parlamentul European și Consiliul ar trebui să aibă la dis
poziţie trei luni de la data înștiinţării pentru a formula
obiecţiuni la un act delegat. La iniţiativa Parlamentului
European sau a Consiliului, ar trebui să fie posibil ca
această perioadă să fie prelungită cu trei luni în ceea ce pri
vește principalele domenii de interes. De asemenea, ar tre
bui să fie posibil ca Parlamentul european și Consiliul să
informeze celelalte instituţii în legătură cu intenţia lor de a
nu formula obiecţiuni. Această aprobare rapidă a actelor
delegate este foarte indicată în situaţia în care trebuie res
pectate termene limită, de exemplu în cazul în care există
un calendar de adoptare a actelor delegate de către Comi
sie stabilit în actul de bază.

(25)

(26)

În Declaraţia (nr. 39) cu privire la articolul 290 din TFUE,
anexată la Actul final al Conferinţei interguvernamentale
care a adoptat Tratatul de la Lisabona, Conferinţa a luat act
de intenţia Comisiei de a consulta în continuare experţii
desemnaţi de statele membre pentru elaborarea proiecte
lor sale de acte delegate în domeniul serviciilor financiare,
în conformitate cu practicile consacrate.

Noul sistem de supraveghere instituit de SESF va impune
cooperarea îndeaproape a autorităţilor naţionale compe
tente cu AES. Modificările aduse legislaţiei relevante ar tre
bui să garanteze că nu există obstacole juridice în calea
îndeplinirii obligaţiilor de schimb de informaţii, incluse în
regulamentele de înfiinţare a AES.
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(27)

Informaţiile transmise sau schimbate între autorităţile
competente și AES sau CERS ar trebui să intre sub inci
denţa obligaţiei de păstrare a secretului profesional la care
sunt supuși angajaţii sau fșo tii angajaţi ai autorităţilor com
petente care primesc informaţiile.

(28)

Regulamentele de înfiinţare a AES prevăd că AES pot să
stabilească contacte cu autorităţile de supraveghere din ţări
terţe și contribuie la elaborarea deciziilor în materie de
echivalenţă în ceea ce privește sistemele de supraveghere
din ţări terţe. Directiva 2004/39/CE a Parlamentului Euro
pean și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele
instrumentelor financiare (1) și Directiva 2006/48/CE ar
trebui modificate pentru a permite AES să încheie acorduri
de cooperare cu ţări terţe și să realizeze schimburi de infor
maţii cu acele ţări terţe în cazul în care acestea din urmă
pot oferi garanţii privind protejarea secretului profesional.

(29)

Existenţa unei singure liste consolidate sau a unui registru
unic consolidat pentru fiecare categorie de instituţii finan
ciare din Uniune, care în prezent ţine de responsabilitatea
fiecărei autorităţi naţionale competente, va ameliora trans
parenţa și este mai oportună în contextul pieţei financiare
unice. AES ar trebui să li se încredinţeze sarcina de a ela
bora, publica și actualiza periodic registrele și listele cu
actorii financiari din Uniune. Acest lucru se referă la lista
autorizaţiilor acordate instituţiilor de credit de către auto
rităţile naţionale competente, la registrul tuturor societăţi
lor de investiţii și la lista pieţelor reglementate în temeiul
Directivei 2004/39/CE. În mod similar, ar trebui să i se
încredinţeze Autorităţii europene de supraveghere (Autori
tatea pentru valori mobiliare și pieţe) sarcina de a elabora,
publica și actualiza periodic lista prospectelor aprobate și
a certificatelor de aprobare în temeiul Directivei
2003/71/CE a Parlamentului European și 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 tranzacţionare (2).

(30)

În acele domenii în care AES au obligaţia de a elabora pro
iecte de standarde tehnice, respectivele proiecte de stan
darde tehnice ar trebui înaintate Comisiei în termen de trei
ani de la crearea AES, cu excepţia cazului în care actul leg
islativ relevant stabilește un alt termen.

(31)

Sarcinile Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea
europeană pentru valori mobiliare și pieţe) în sensul Direc
tivei 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării
în sistemele de plăţi și de decontare a titlurilor de valoa
re (3) ar trebui să nu aducă atingere competenţei Sistemu
lui European al Băncilor Centrale de a promova buna
funcţionare a sistemelor de plăţi, în conformitate cu arti
colul 127 alineatul (2) a patra liniuţă din TFUE.

(1) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 345, 31.12.2003, p. 64.
(3) JO L 166, 11.6.1998, p. 45.
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Standardele tehnice care trebuie elaborate de Autoritatea
europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru
asigurări și pensii ocupaţionale) în conformitate cu pre
zenta directivă și în legătură cu Directiva 2003/41/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003
privind activităţile și supravegherea instituţiilor pentru fur
nizarea de pensii ocupaţionale (1) ar trebui să nu aducă
atingere competenţelor statelor membre cu privire la cer
inţele prudenţiale referitoare la astfel de instituţii, astfel
cum sunt prevăzute în Directiva 2003/41/CE.

În temeiul articolului 13 alineatul (5) din Directiva
2003/71/CE, autoritatea competentă a statului membru
gazdă poate delega aprobarea unui prospect către autori
tatea competentă a altui stat membru, sub rezerva acordu
lui autorităţii competente respective. Articolul 28
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 impune
ca un astfel de acord de delegare să fie notificat Autorităţii
europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru
valori mobiliare și pieţe) cu cel puţin o lună înaintea intră
rii sale în vigoare. Cu toate acestea, având în vedere expe
rienţa în delegarea aprobării în temeiul Directivei
2003/71/CE, care prevede termene mai scurte, este opor
tun să nu se aplice în această situaţie articolul 28 alinea
tul (4) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În prezent, nu este necesar ca AES să elaboreze proiecte de
standarde tehnice cu privire la cerinţele existente potrivit
cărora persoanele care conduc efectiv societatea de inves
tiţii, instituţia de credit, OPCVM și societăţile de adminis
trare ale acestora trebuie să aibă o bună reputaţie și o
experienţă suficientă astfel încât să garanteze gestionarea
corectă și prudentă a acestora. Cu toate acestea, având în
vedere importanţa respectivelor cerinţe, AES ar trebui să
acorde prioritate identificării celor mai bune practici în
orientări și asigurării convergenţei proceselor de suprave
ghere și prudenţiale către respectivele bune practici. AES ar
trebui să identifice, în același mod, cele mai bune practici
și să asigure convergenţa cu privire la cerinţele prudenţiale
referitoare la sediul central al respectivelor organisme.

Cadrul de reglementare unic la nivel european, aplicabil
tuturor instituţiilor financiare de pe piaţa internă, ar trebui
să asigure un nivel adecvat de armonizare a criteriilor și
metodologiilor care pot fi aplicate de către autorităţile
competente pentru a evalua riscul instituţiilor de credit.
Mai exact, scopul elaborării proiectelor de standarde teh
nice în raport cu abordarea bazată pe ratingul intern, abor
darea de evaluare avansată și modelul intern de risc de
piaţă, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, ar
trebui să fie cel de a asigura calitatea și robusteţea unor ast
fel de abordări, precum și coerenţa reexaminării acestora
de către autorităţile competente. Aceste standarde tehnice
ar trebui să permită autorităţilor competente să permită
instituţiilor financiare să elaboreze diferite abordări pe baza
propriilor experienţe și particularităţi, în conformitate cu
cerinţele prevăzute de Directiva 2006/48/CE și Directiva
2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

(1) JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
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14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului între
prinderilor de investiţii și al instituţiilor de credit (2) și cu
respectarea cerinţelor standardelor tehnice relevante.
(36)

Deoarece obiectivele prezentei directive, și anume îmbu
nătăţirea funcţionării pieţei interne prin garantarea unui
nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și
supraveghere prudenţială, protejarea deponenţilor, inves
titorilor și beneficiarilor și, prin urmare, a societăţilor și
consumatorilor, protejarea integrităţii, eficienţei și bunei
funcţionări a pieţelor financiare, menţinerea stabilităţii și
sustenabilităţii sistemului financiar, protejarea economiei
reale și a finanţelor publice și consolidarea coordonării
internaţionale în materie de supraveghere, nu pot fi reali
zate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin
urmare, având în vedere amploarea acestora, pot fi reali
zate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta
măsuri în acest sens, în conformitate cu principiul subsidi
arităţii consacrat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea
Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalită
ţii, enunţat la articolul menţionat, prezenta directivă nu
depășșe te ceea ce este necesar pentru realizarea acestor
obiective.

(37)

Până la 1 ianuarie 2014, Comisia ar trebui să prezinte un
raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la
depunerea de către AES a proiectului de standarde tehnice
menţionat în prezenta directivă și să prezinte propunerile
pe care le consideră oportune.

(38)

Prin urmare, Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului Euro
pean și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul
definitiv al decontării în sistemele de plăţi și de decontare a
titlurilor de valoare (3), Directiva 2002/87/CE a Parlamen
tului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 pri
vind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a
întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de inves
tiţii care aparţin unui conglomerat financiar (4), Directiva
2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţi
ilor confidenţiale și manipulările pieţei (abuzul de piaţă) (5),
Directiva 2003/41/CE, Directiva 2003/71/CE, Directiva
2004/39/CE, Directiva 2004/109/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind
armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce privește
informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobili
are sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementa
tă (6), Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea uti
lizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și
finanţării terorismului (7), Directiva 2006/48/CE, Directiva
2006/49/CE și Directiva 2009/65/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare
a actelor cu putere de lege și a actelor administrative pri
vind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
(OPCVM) (8) ar trebui să fie modificate în consecinţă,

(2 )
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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(Autoritatea bancară europeană) (*), Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliu
lui din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii
europene de supraveghere (Autoritatea europeană de
asigurări și pensii ocupaţionale) (**) și, respectiv, Regula
mentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European
și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a
Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea euro
peană de valori mobiliare și pieţe) (***) (denumit în con
tinuare «Comitetul comun»).

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Modificări aduse Directivei 98/26/CE
Directiva 98/26/CE se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Statul membru menţionat la alineatul (2) informează
imediat Comitetul european pentru risc sistemic, alte state
membre și Autoritatea europeană de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe) (denumită în
continuare «AEVMP»), înfiinţată prin Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(**) JO L 331, 15.12.2010, p. 48.
(***) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”;

(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”
2.

3.

(b) se adaugă următorul alineat:

La articolul 10 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu
următorul text:
„(1)
Statele membre precizează sistemele și operatorii de
sistem ai acestora care urmează a face parte din sfera de apli
care a prezentei directive, transmit o notificare în acest sens
AEVMP și o informează cu privire la autorităţile pe care le-au
ales în conformitate cu articolul 6 alineatul (2). AEVMP
publică informaţiile în cauză pe site-ul său internet.”

„(3)
Comitetul comun publică și actualizează pe
site-ul său internet lista conglomeratelor financiare iden
tificate. Aceste informaţii sunt disponibile prin interme
diul unei legături hipertext pe toate site-urile internet ale
autorităţilor europene de supraveghere.”
2.

La articolul 9 alineatul (2) se adaugă următoarea literă:

Se introduce următorul articol:
„Articolul 10a

„(d) mecanisme în vigoare care să permită sprijinirea și ela
borarea, după caz, a unor mecanisme și planuri de redre
sare și de soluţionare corespunzătoare. Aceste
mecanisme sunt actualizate periodic.”

(1) Autorităţile competente cooperează cu AEVMP în sen
sul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
(2)
Autorităţile competente furnizează fără întârziere
AEVMP toate informaţiile necesare pentru ca aceasta să își
îndeplinească sarcinile care îi revin, în conformitate cu arti
colul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”
Articolul 2
Modificări aduse Directivei 2002/87/CE

3.

Titlul secţiunii 3 se înlocuiește cu următorul text:
„MĂSURI DE FACILITARE A SUPRAVEGHERII SUPLIMENTARE ȘI
COMPENTENŢELE COMITETULUI COMUN”.

4.

Directiva 2002/87/CE se modifică după cum urmează:
1.
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În secţiunea 3 se introduce următorul articol:
„Articolul 9a

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

Rolul Comitetului comun

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Coordonatorul desemnat în conformitate cu arti
colul 10 informează întreprinderea-mamă care se află la
conducerea grupului sau, în absenţa unei întreprinderimamă, entitatea reglementată care prezintă bilanţul total
cel mai ridicat în sectorul financiar cel mai important al
grupului, cu privire la faptul că grupul a fost identificat
ca fiind un conglomerat financiar, precum și cu privire
la desemnarea coordonatorului.
Coordonatorul informează în acest sens și autorităţile
competente care au autorizat entităţile reglementate din
cadrul grupului și autorităţile competente ale statului
membru în care își are sediul central holdingul financiar
mixt, precum și Comitetul comun al autorităţilor euro
pene de supraveghere (AES) înfiinţat prin articolul 54
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
instituire a Autorităţii europene de supraveghere

Comitetul comun asigură o supraveghere și respectare trans
sectorială și transfrontalieră coerentă a legislaţiei Uniunii, în
conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respec
tiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”
5.

La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Pentru a asigura o supraveghere suplimentară adec
vată a entităţilor reglementate care aparţin unui conglomerat
financiar, se desemnează un coordonator unic, care răspunde
de coordonarea și realizarea supravegherii suplimentare, din
rândul autorităţilor competente din statele membre impli
cate, inclusiv cele din statul membru în care se află sediul
social al holdingului financiar mixt. Identitatea coordona
torului se publică pe site-ul internet al Comitetul comun.”
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La articolul 11 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește
cu următorul text:
„Pentru a facilita supravegherea suplimentară și pentru a-i
oferi o bază juridică mai vastă, coordonatorul și celelalte
autorităţi competente implicate și, după caz, celelalte autori
tăţi competente implicate încheie acorduri de coordonare.
Aceste acorduri pot acorda sarcini suplimentare coordona
torului și pot preciza procedurile care trebuie urmate de către
autorităţile competente implicate pentru a lua deciziile men
ţionate la articolele 3 și 4, articolul 5 alineatul (4), articolul 6,
articolul 12 alineatul (2) și articolele 16 și 18, precum și pen
tru a colabora cu alte autorităţi competente.
În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 și cu
procedura prevăzută la articolul 56 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respec
tiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, AES elaborează, prin
intermediul Comitetului comun, orientări în vederea conver
genţei practicilor de supraveghere cu privire la consistenţa
acordurilor de coordonare a supravegherii în conformitate cu
articolul 131a din Directiva 2006/48/CE și articolul 248 ali
neatul (4) din Directiva 2009/138/CE.”

7.

La articolul 12 alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește
cu următorul text:

9.
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La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre se asigură că nu există nici un obsta
col juridic care să împiedice, pe teritoriul lor, persoanele fizice
și juridice care intră sub incidenţa supravegherii suplimen
tare, fie că sunt entităţi reglementate sau nu, să facă schimb
între ele de orice informaţii care ar fi pertinente pentru
supravegherea suplimentară sau să facă schimb de informaţii
în conformitate cu prezenta directivă și cu AES, în conformi
tate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamen
tul (UE) nr. 1095/2010, prin intermediul Comitetul comun
când este cazul.”

10. La articolul 16, paragraful al doilea se înlocuiește cu următo
rul text:
„Fără a se aduce atingere articolului 17 alineatul (2), statele
membre pot stabili măsurile pe care autorităţile competente
le pot lua cu privire la holdingurile financiare mixte. În con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 16 și 56 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010, AES pot elabora, prin intermediul Comitetul
comun, orientări pentru măsuri referitoare la holdingurile
financiare mixte.”
11. Articolul 18 se modifică după cum urmează:

„Autorităţile competente pot, de asemenea, să facă schimb de
informaţii cu autorităţile enumerate în continuare, după cum
este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor respective, cu
privire la entităţile reglementate care aparţin conglomeratu
lui financiar, în conformitate cu normele sectoriale: băncile
centrale, Sistemul European al Băncilor Centrale, Banca Cen
trală Europeană și Comitetul european pentru risc sistemic în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului
din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macropruden
ţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de
instituire a Comitetului european pentru risc sistemic (*).
(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 1.”
8.

Se introduce următorul articol:
„Articolul 12a
Cooperarea și schimbul de informaţii cu Comitetul
comun
(1)
Autorităţile competente cooperează cu Comitetul
comun în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regu
lamentul (UE) nr. 1093/2010, cu Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 și cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Autorităţile competente furnizează fără întârziere
(2)
Comitetul comun toate informaţiile necesare pentru îndepli
nirea sarcinilor acestuia în conformitate articolul 35 din Regu
lamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010
și,
respectiv,
Regulamentul
(UE)
nr. 1095/2010.”

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Fără a se aduce atingere normelor sectoriale,
unde se aplică articolul 5 alineatul (3), autorităţile com
petente verifică dacă entităţile reglementate a căror
întreprindere-mamă are sediul central într-o ţară terţă
sunt supuse de către o autoritatea competentă a acelei
ţări terţe la o supraveghere echivalentă cu cea prevăzută
de prezenta directivă privind supravegherea suplimen
tară a entităţilor reglementate menţionate la articolul 5
alineatul (2). Verificarea este efectuată de autoritatea
competentă care ar avea rolul de coordonator în cazul în
care s-ar aplica criteriile prevăzute la articolul 10 aline
atul (2), la cererea întreprinderii-mamă sau a oricărei
entităţi reglementate autorizate în cadrul Uniunii sau din
proprie iniţiativă.
Autoritatea competentă în cauză consultă celelalte auto
rităţi competente implicate și face toate eforturile nece
sare pentru a respecta orice orientări aplicabile, elaborate
prin intermediul Comitetul comun, în conformitate
cu articolele 16 și 56 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și,
respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;
(b) se introduce următorul alineat:
„(1a) În cazul în care o autoritate competentă nu este
de acord cu decizia luată de altă autoritate competentă
în temeiul alineatului (1), se aplică articolul 19 din Regu
lamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
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(b) articolul 2 alineatul (17), pentru a stabili procedura sau
a preciza criteriile de stabilire a «autorităţilor competente
relevante»;

12. La articolul 19, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Fără a aduce atingere articolului 218 alineatele (1)
și (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
(TFUE), Comisia, sprijinită de Comitetul comun, de Comite
tul bancar european, de Comitetul de asigurări și pensii ocu
paţionale și de Comitetul conglomeratelor financiare,
examinează rezultatul negocierilor menţionate la alineatul (1)
și situaţia rezultată.”

(c) articolul 3 alineatul (5) pentru a preciza parametrii alter
nativi pentru identificarea unui conglomerat financiar.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.

13. La articolul 20 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:
„Aceste măsuri nu includ dispoziţiile care fac obiectul com
petenţei delegate și conferite Comisiei în ceea ce privește
elementele enumerate la articolul 21a.”

(2)
În vederea garantării condiţii uniforme de aplicare a
prezentei directive, AES, în conformitate cu articolul 56 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010, pot elabora proiecte de standarde tehnice de
punere în aplicare cu privire la:

14. Articolul 21 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
AES, prin intermediul Comitetului comun, pot
formula orientări generale pentru a stabili dacă regimu
rile de supraveghere suplimentară ale autorităţilor com
petente din ţările terţe pot atinge obiectivele urmărite de
supravegherea suplimentară, astfel cum sunt definite în
prezenta directivă, în ceea ce privește entităţile reglemen
tate dintr-un conglomerat financiar condus de o între
prindere care are sediul într-o ţară terţă. Comitetul
comun reexaminează periodic toate orientările de acest
tip și ţine seama de orice modificare a supravegherii
suplimentare exercitate de autorităţile competente men
ţionate anterior.”;

(a) articolul 6 alineatul (2) pentru a asigura aplicarea uni
formă a metodelor de calcul enumerate în anexa I
partea II, fără însă a aduce atingere articolului 6
alineatul (4);
(b) articolul 7 alineatul (2) pentru a asigura condiţii uni
forme de aplicare a procedurilor de includere a elemen
telor din sfera definiţiei «concentrării riscurilor» în
domeniul controlului prudenţial prevăzut la al doilea
paragraf al articolului 7 alineatul (2);

(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

(c) articolul 8 alineatul (2) pentru a asigura condiţii uni
forme de aplicare a procedurilor de includere a elemen
telor din sfera definiţiei «tranzacţiilor în interiorul
grupului» în domeniul controlului prudenţial prevăzut la
al treilea paragraf al articolului 8 alineatul (2);

„(5)
Până la 1 decembrie 2011, Comisia reexam
inează articolul 20 și prezintă orice propuneri legislative
adecvate pentru a permite aplicarea deplină a actelor del
egate în temeiul articolului 290 din TFUE și a actelor de
punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE în
ceea ce privește prezenta directivă. Fără a aduce atingere
măsurilor de punere în aplicare deja adoptate, compe
tenţele conferite Comisiei la articolul 21 de adoptare a
măsurilor de punere în aplicare rămase după intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona, încetează să se mai
aplice de la 1 decembrie 2012.”

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respec
tiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”
Articolul 3

15. Se introduce următorul articol:

Modificări aduse Directivei 2003/6/CE

„Articolul 21a
Standarde tehnice
(1)
În vederea garantării unei armonizări consecvente a
prezentei directive, AES, în conformitate cu articolul 56 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010, pot elabora proiecte de standarde tehnice de
reglementare cu privire la:
(a) articolul 2 alineatul (11), pentru a preciza aplicarea arti
colului 17 din Directiva 78/660/CEE a Consiliului în
contextul prezentei directive;

Directiva 2003/6/CE se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 1 punctul 5 se adaugă următoarele paragrafe:
„Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea euro
peană de valori mobiliare și pieţe) (denumită în continuare
AEVMP), înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2010 al
Parlamentului European și al Consiliului (*), poate elabora
proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
asigura condiţii uniforme de aplicare a actelor adoptate de
Comisie în conformitate cu prezentul articol în ceea ce pri
vește practicile de piaţă admise.
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Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al doilea paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.

6.

„Fără a aduce atingere articolului 258 din Tratatul pri
vind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), o autoritate
competentă a cărei cerere de informaţii nu primește un
răspuns într-un termen rezonabil sau este refuzată poate
sesiza AEVMP cu privire la respingerea sau inacţiunea în
cauză într-un termen rezonabil În situaţiile menţionate
în prima teză, AEVMP poate acţiona în conformitate cu
articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, fără
a aduce atingere posibilităţilor privind refuzul de a răs
punde unei cereri de informaţii, prevăzute la al doilea
paragraf al prezentului alineat și posibilităţii AEVMP de
a acţiona în conformitate cu articolul 17 din Regulamen
tul (UE) nr. 1095/2010.”;

La articolul 6 se adaugă următorul alineat:
„(11)
AEVMP poate elabora proiectele de standarde teh
nice de punere în aplicare pentru a asigura condiţii uniforme
de aplicare a actelor adoptate de Comisie în conformitate cu
alineatul (10) primul paragraf a șasea liniuţă.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”

3.

(b) la alineatul (4), al cincilea paragraf se înlocuiește cu
următorul text:

Articolul 8 se modifică după cum urmează:
(a) textul existent se numerotează ca alineatul (1);

„Fără a aduce atingere articolului 258 din TFUE, o autori
tate competentă a cărei cerere de a deschide o investiga
ţie sau de a permite agenţilor săi să îi însoţească pe cei ai
autorităţii competente a celuilalt stat membru nu pri
mește un răspuns într-un termen rezonabil sau este refu
zată poate sesiza AEVMP cu privire la respingerea sau
inacţiunea într-un termen rezonabil În situaţiile menţio
nate în ultima teză, AEVMP poate acţiona în conformi
tate cu articolul 19 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010 fără a aduce atingere posibilităţilor pri
vind refuzul de a răspunde unei cereri de informaţii, pre
văzute la paragraful al patrulea din prezentul alineat și
posibilităţii AES (AEVMP) de a acţiona în conformitate
cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(b) se adaugă următorul alineat:
„(2)
AEVMP poate elabora proiecte de standarde teh
nice de punere în aplicare pentru a asigura condiţii uni
forme de aplicare a actelor adoptate de Comisie în
conformitate cu alineatul (1).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
4.

La articolul 14 se adaugă următorul alineat:

(c) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)
Statele membre furnizează anual AEVMP informaţii
agregate cu privire la toate măsurile administrative și sanc
ţiunile aplicate în conformitate cu alineatele (1) și (2).

„(5)
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
aplicare a alineatelor (2) și (4), AEVMP poate elabora
proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pri
vind procedurile și formularele pentru schimbul de infor
maţii și pentru inspecţiile transfrontaliere, astfel cum
sunt menţionate în prezentul articol.

În cazul în care a făcut publică o măsură administrativă sau o
sancţiune, autoritatea competentă raportează în același
moment acest lucru AEVMP.
Dacă sancţiunea publicată are în vedere o societate de inves
tiţii autorizată în conformitate cu Directiva 2004/39/CE,
AEVMP adaugă o referinţă la sancţiunea publicată în regis
trul societăţilor de investiţii înfiinţat în temeiul articolului 5
alineatul (3) din Directiva 2004/39/CE.”
5.

Se introduce următorul articol:
„Articolul 15a
(1) Autorităţile competente cooperează cu AEVMP în sen
sul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
(2)
Autorităţile competente furnizează fără întârziere
AEVMP toate informaţiile necesare pentru ca aceasta să își
îndeplinească sarcinile care îi revin, în conformitate cu arti
colul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

Articolul 16 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (2), paragraful al patrulea se înlocuiește cu
următorul text:

(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”
2.

15.12.2010

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
7.

Se introduce următorul articol:
„Articolul 17a
Până la 1 decembrie 2011, Comisia reexaminează arti
colele 1, 6, 8, 14 și 16 și prezintă orice propuneri legislative
adecvate pentru a permite aplicarea deplină a actelor delegate
în temeiul articolului 290 din TFUE și a actelor de punere în
aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE în ceea ce pri
vește prezenta directivă. Fără a aduce atingere măsurilor de
punere în aplicare deja adoptate, competenţele conferite
Comisiei la articolul 17 de adoptare a măsurilor de punere în
aplicare rămase după intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, încetează să se mai aplice de la 1 decembrie 2012.”
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Articolul 4

Comisiei sau a unui stat membru, un raport asupra situaţiei
privind dezvoltarea activităţilor transfrontaliere.”

Modificări aduse Directivei 2003/41/CE
Directiva 2003/41/CE se modifică după cum urmează:
1.

5.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

„(a) instituţia să fie înregistrată într-un registru naţional
de către autoritatea competentă sau autorizată; în
cazul activităţilor transfrontaliere menţionate la arti
colul 20, registrul indică, de asemenea, statele mem
bre în care funcţionează instituţia, iar aceste
informaţii se comunică Autorităţii europene de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru asig
urări și pensii ocupaţionale) (denumită în conti
nuare «AEAPO»), instituită prin Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Con
siliului (*), care o publică pe site-ul său internet;

Statele membre actualizează aceste informaţii periodic și cel
puţin o dată la doi ani, iar AEAPO publică informaţiile res
pective pe site-ul său de internet.
În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului para
graf, AEAPO elaborează proiecte de standarde tehnice de
punere în aplicare care precizează procedurile de urmat, pre
cum și formatele și modelele care trebuie utilizate de autori
tăţile competente în momentul transmiterii informaţiilor
relevante către AEAPO și al actualizării acestora. AEAPO îna
intează aceste proiecte de standarde tehnice de punere în apli
care Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 48.”;
(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5)
În cazul activităţii transfrontaliere menţionate la
articolul 20, condiţiile de funcţionare a instituţiei fac
obiectul unei autorizări prealabile de către autorităţile
competente ale statului membru de origine. Atunci când
acordă o astfel de autorizaţie, statele membre infor
mează imediat AEAPO.”
Articolul 13 se modifică după cum urmează:
(a) textul existent se numerotează ca alineatul (1);
(b) se adaugă următorul alineat:
AEAPO poate elabora proiecte de standarde teh
„(2)
nice de punere în aplicare privind formularele și for
matele pentru documentele enumerate la alineatul (1)
litera (c) punctele (i)-(vi).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiectele
de standarde tehnice de punere în aplicare menţionate la
primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.”
3.

La articolul 14 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește
cu următorul text:
„Orice decizie de a interzice activităţile unei instituţii este
motivată cu argumente detaliate și este notificată instituţiei în
cauză. Decizia se notifică de asemenea AEAPO.”

4.

La articolul 15 alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu
următorul text:
„(6)
În vederea armonizării în continuare a regulilor pri
vind calculul provizioanelor tehnice care pot fi justificate – în
special ratele dobânzii și alte prognoze care influenţează
nivelul provizioanelor tehnice – Comisia, în urma consultării
cu AEAPO, întocmește, la fiecare doi ani sau la cererea

La articolul 20 se adaugă următorul alineat:
„(11)
Statele membre raportează AEAPO dispoziţiile
naţionale cu caracter prudenţial relevante pentru domeniul
sistemului de pensii ocupaţionale, care nu sunt cuprinse în
trimiterea la dreptul muncii și dreptul social naţional de la
alineatul (1).

(a) la alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

2.
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Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiectele de
standarde tehnice de punere în aplicare menţionate la al trei
lea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamen
tul (UE) nr. 1094/2010.”
6.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:
(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Cooperarea dintre statele membre, AEAPO și Comisie”;
(b) se introduce următorul alineat:
„(2a) Autorităţile competente cooperează cu AEAPO
în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regula
mentul (UE) nr. 1094/2010.
Autorităţile competente furnizează fără întârziere
AEAPO toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor care îi revin în temeiul prezentei directive și al
Regulamentului (UE) nr. 1094/2010, în conformitate cu
articolul 35 din regulamentul respectiv”;
(c) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Fiecare stat membru informează Comisia și
AEAPO cu privire la orice dificultate majoră care decurge
din aplicarea prezentei directive.
Comisia, AEAPO și autorităţile competente din statele
membre interesate examinează aceste dificultăţi în cel
mai scurt termen pentru a găsi o soluţie adecvată.”
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Articolul 5

5.

15.12.2010

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

Modificări aduse Directivei 2003/71/CE
(a) la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:
Directiva 2003/71/CE se modifică după cum urmează:
1.

„Autoritatea competentă notifică AEVMP aprobarea
prospectelor și a eventualelor suplimentele la acestea, în
același moment în care respectiva aprobare este notifi
cată emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită
admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,
după caz. Autoritatea competentă transmite în același
timp AEVMP o copie a prospectelor menţionate și a
eventualelor suplimente la acestea.”;

La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Pentru a asigura o armonizare consecventă a prezen
tei directive, Autoritatea europeană de supraveghere (Autori
tatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe) (denumită în
continuare «AEVMP») înfiinţată prin Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (*)
poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare
pentru a preciza excepţiile în legătură cu alineatul (1) lite
rele (a)-(e) și cu alineatul (2) literele (a)-(h).

(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.

„(5)
Autoritatea competentă a statului membru de
origine poate delega aprobarea unui prospect autorităţii
competente dintr-un alt stat membru, cu condiţia să
informeze în prealabil AEVMP și să obţină acordul auto
rităţii competente. O astfel de delegare se notifică emi
tentului, ofertantului sau persoanei care solicită
admiterea la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată în
următoarele trei zile lucrătoare de la data luării deciziei
de către autoritatea competentă a statului membru de
origine. Termenul stabilit la alineatul (2) începe să curgă
de la această dată. Articolul 28 alineatul (4) din Regula
mentul (UE) nr. 1095/2010 nu se aplică delegării apro
bării prospectului în conformitate cu prezentul alineat.

(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”
2.

La articolul 5 alineatul (2), se adaugă următoarele paragrafe:
„În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a
prezentei directive și a actelor delegate adoptate de Comisiei
în conformitate cu alineatul (5), AEVMP elaborează proiecte
de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a asigura
condiţii uniforme de aplicarea actelor delegate adoptate de
Comisie în conformitate cu alineatul (5) în legătură cu un for
mat comun uniform de prezentare a rezumatelor și pentru a
permite investitorilor să compare valorile mobiliare respec
tive cu alte produse relevante.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare
a prezentei directive și pentru a facilita comunicarea din
tre autorităţile competente și comunicarea autorităţilor
competente cu AEVMP, AEVMP poate elabora proiecte
de standarde tehnice de punere în aplicare în vederea sta
bilirii unor formulare, modele și proceduri standard pen
tru notificările prevăzute la prezentul alineat.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
3.

AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice
„(4)
de punere în aplicare pentru a asigura condiţii uniforme de
aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie în conformi
tate cu alineatul (1).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
4.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la al doilea
paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamen
tul (UE) nr. 1095/2010.”

La articolul 7 se adaugă următorul alineat:

La articolul 8 se adaugă următorul alineat:
„(5)
AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice
de punere în aplicare pentru a asigura condiţii uniforme de
aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie în conformi
tate cu alineatul (4).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”

6.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Odată aprobat, prospectul se depune la autori
tatea competentă a statului membru de origine, este
accesibil pentru AEVMP prin intermediul autorităţii
competente și se pune la dispoziţia publicului de către
emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la
tranzacţionarea pe o piaţă reglementată, cel mai devreme
posibil, și, în orice caz, într-un termen rezonabil înainte
de începerea sau cel mai târziu la începerea ofertei
publice sau a admiterii la tranzacţionare a valorilor
mobiliare respective. În plus, în cazul unei prime oferte
publice a unei categorii de acţiuni neadmise încă la tran
zacţionare pe o piaţă reglementată și care trebuie accep
tată pentru prima dată, prospectul este disponibil cu cel
puţin șase zile lucrătoare înaintea închiderii ofertei.”;
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(b) se introduce următorul alineat:
„(4a) AEVMP publică pe site-ul său internet lista pros
pectelor aprobate în conformitate cu articolul 13, intro
ducând, dacă este cazul, o legătură hipertext către
prospectul publicat pe site-ul internet al autorităţii com
petente din statul membru de origine, pe site-ul internet
al emitentului sau pe site-ul internet al pieţei reglemen
tate. Lista publicată se actualizează și fiecare element
rămâne pe site-ul internet pentru o perioadă de cel puţin
12 luni.”
7.

La articolul 16 se adaugă următorul alineat:
„(3)
Pentru a asigura o armonizare consecventă, pentru a
specifica cerinţele prevăzute la prezentul articol și pentru a
ţine seama de evoluţiile tehnice de pe pieţele financiare,
AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de regle
mentare pentru precizarea situaţiilor în care un nou factor
semnificativ, o eroare materială sau o inexactitate privind
informaţiile cuprinse în prospect necesită publicarea unui
supliment la prospect. AEVMP înaintează aceste proiecte de
standarde tehnice de reglementare Comisiei până la data de
1 ianuarie 2014.
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

8.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Fără a aduce atingere articolului 23, în cazul în
care se prevede o ofertă publică sau o admitere la tran
zacţionarea pe o piaţă reglementată în unul sau mai
multe state membre ori într-un stat membru, altul decât
statul membru de origine, prospectul aprobat de statul
membru de origine, precum și orice supliment eventual,
este valabil în cazul ofertei publice sau al admiterii la
tranzacţionarea în orice state membre gazdă, cu condi
ţia ca AEVMP și autoritatea competentă a fiecărui stat
membru gazdă să fie notificate în conformitate cu arti
colul 18. Autorităţile competente ale statelor membre
gazdă nu efectuează nicio procedură de aprobare sau
procedură administrativă în ceea ce privește
prospectele.”;
(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
În cazul în care noi fapte semnificative, erori sau
inexactităţi substanţiale în sensul articolului 16 survin
după aprobarea prospectului, autoritatea competentă a
statului membru de origine cere publicarea unui supli
ment, care trebuie aprobat în conformitate cu artico
lul 13 alineatul (1). AEVMP și autoritatea competentă a
statului membru gazdă pot informa autoritatea compe
tentă din statul membru de origine în legătură cu nece
sitatea unor informaţii noi.”

9.
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La articolul 18 se adaugă următoarele alineate:
„(3) Autoritatea competentă din statul membru de origine
trimite AEVMP o notificare privind certificatul de aprobare a
prospectului în momentul notificării autorităţii competente
din statul membru gazdă.
AEVMP și autoritatea competentă din statul membru gazdă
publică pe site-urile lor internet lista certificatelor de apro
bare a prospectelor și eventualele suplimente la acestea, care
sunt notificate în conformitate cu prezentul articol, intro
ducând, dacă este cazul, o legătură hipertext către respectivele
documente publicate pe site-ul internet al autorităţii compe
tente din statul membru de origine, pe site-ul internet al emi
tentului sau pe site-ul internet al pieţei reglementate. Lista
publicată se actualizează și fiecare element rămâne pe siteurile internet pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.
(4)
În vederea garantării unor condiţii uniforme de apli
care a prezentei directive și pentru a ţine seama de evoluţiile
tehnice de pe pieţele financiare, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru ela
borarea de formulare, modele și proceduri standard pentru
notificarea certificatului de aprobare, a copiei prospectului, a
suplimentului la prospect și a traducerii rezumatului.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”

10. Articolul 21 se modifică după cum urmează:
(a) se introduc următoarele alineate:
„(1a) Autorităţile competente cooperează cu AEVMP
în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regula
mentul (UE) nr. 1095/2010.
(1b)
Autorităţile competente furnizează fără întârzi
ere AEVMP toate informaţiile necesare pentru îndeplini
rea sarcinilor care îi revin în conformitate cu articolul 35
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;
(b) la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„Statele membre informează Comisia, AEVMP și autori
tăţile competente ale celorlalte state membre în legătură
cu orice acord încheiat în privinţa delegării de sarcini,
inclusiv în legătură cu condiţiile exacte care reglemen
tează această delegare.”;
(c) la alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:
„În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010, AEVMP are dreptul de a participa la
inspecţiile la faţa locului, menţionate la litera (d), în cazul
în care acestea sunt organizate în comun de către două
sau mai multe autorităţi competente.”
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11. Articolul 22 se modifică după cum urmează:
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12. Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

(a) la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:
„Articolul 23
„Autorităţile competente pot sesiza AEVMP cu privire la
situaţiile în care o cerere de cooperare, în special în vede
rea schimbului de informaţii, a fost respinsă sau nu i s-a
dat curs în termen rezonabil Fără a aduce atingere dis
poziţiilor articolului 258 din Tratatul privind funcţion
area Uniunii Europene (TFUE), în situaţiile menţionate la
prima teză, AEVMP poate acţiona în conformitate cu
competenţele care îi sunt conferite în temeiul articolului
19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

Măsuri preventive
(1)
În cazul în care autoritatea competentă a statului
membru gazdă constată că s-au comis nereguli de către emi
tent sau de către instituţiile financiare însărcinate cu oferta
publică sau că emitentul și-a încălcat obligaţiile care îi reve
neau ca urmare a acceptării valorilor mobiliare la tranzac
ţionare pe o piaţă reglementată, aceasta informează
autoritatea competentă a statului membru de origine și
AEVMP cu privire la aceste constatări.

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) Alineatul nu împiedică autorităţile competente să
facă schimb de informaţii confidenţiale sau să transmită
informaţii confidenţiale AEVMP sau Comitetului euro
pean pentru risc sistemic (denumit în continuare
«CERS»), sub rezerva restricţiilor privind informaţiile
referitoare la întreprinderi concrete și a efectelor asupra
ţărilor terţe, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliu
lui din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea
macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemu
lui financiar și de instituire a Comitetului european pen
tru risc sistemic (*). Schimbul de informaţii dintre
autorităţile competente și AEVMP sau CERS este acope
rit de obligaţia de păstrare a secretului profesional la care
sunt supuși angajaţii sau fșo tii angajaţi ai autorităţilor
competente care primesc informaţiile.
(*) OJ L 331, 15.12.2010, p. 1.”;
(c) se adaugă următorul alineat:
„(4) Pentru a asigura o armonizare consecventă a pre
zentului articol și a ţine seama de evoluţia pieţelor finan
ciare, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice
de reglementare pentru a preciza informaţiile cerute la
alineatul (2).
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf,
în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.
În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare
a alineatului (2) și pentru a ţine seama de evoluţiile teh
nice de pe pieţele financiare, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare în
vederea elaborării de formulare standard, modele și pro
ceduri pentru cooperarea și schimbul de informaţii din
tre autorităţile competente.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la al treilea
paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamen
tul (UE) nr. 1095/2010.”

(2) În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de către
autoritatea competentă a statului membru de origine sau
dacă aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau
instituţia financiară însărcinată cu oferta publică continuă să
încalce dispoziţiile legale sau administrative relevante, autori
tatea competentă a statului membru gazdă ia toate măsurile
care se impun pentru protecţia investitorilor, după ce a infor
mat autoritatea competentă a statului membru de origine și
AEVMP și informează cu prima ocazie Comisia și AEVMP.”

Articolul 6
Modificări aduse Directivei 2004/39/CE
Directiva 2004/39/CE se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Statele membre înregistrează toate societăţile de
investiţii. Registrul este accesibil publicului și conţine infor
maţii privind serviciile sau activităţile pentru care societatea
de investiţii este autorizată. Acest registru se actualizează în
mod regulat. Fiecare autorizaţie se notifică Autorităţii euro
pene de supraveghere (Autoritatea pentru valori mobiliare
și pieţe) (denumită în continuare «AEVMP»), înfiinţată prin
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului (*).
AEVMP întocmește o listă a tuturor societăţilor de investiţii
din Uniune. Lista conţine informaţii privind serviciile și activi
tăţile pentru care societatea de investiţii este autorizată și este
actualizată în mod regulat. AEVMP publică lista respectivă și
asigură actualizarea acesteia pe site-ul său internet.
În cazul în care o autoritate competentă retrage o autorizaţie
în conformitate cu articolul 8 literele (b)-(d), respectiva retra
gere se publică pe listă timp de cinci ani.
(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”

15.12.2010

2.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

AEVMP înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de
punere în aplicare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat:
„(4)
În vederea asigurării armonizării consecvente a pre
zentului articol și a articolului 9 alineatele (2)-(4), a articolu
lui 10 alineatele (1) și (2), AEVMP poate elabora proiecte de
standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:
(a) informaţiile ce urmează a fi furnizate autorităţilor com
petente, în temeiul articolului 7 alineatul (2), inclusiv
programul operaţiunilor;

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al patrulea paragraf,
în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
5.

(b) cerinţele aplicabile gestionării societăţilor de investiţii în
temeiul articolului 9 alineatul (4) și informaţiile pentru
notificarea în temeiul articolului 9 alineatul (2);

„(1)
Statele membre informează Comisia și AEVMP
despre dificultăţile de ordin general cu care se confruntă
societăţile lor de investiţii în a se stabili sau în a furniza
servicii de investiţii și a exercita activităţi de investiţii
într-o ţară terţă.”;
(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.

„(2) În cazul în care Comisia constată, pe baza infor
maţiilor care îi sunt comunicate în conformitate cu ali
neatul (1), că o ţară terţă nu acordă societăţilor de
investiţii din Uniune un acces efectiv la piaţă comparabil
cu cel oferit de Uniune întreprinderilor de investiţii din
ţara terţă respectivă, Comisia, ţinând seama de orientă
rile elaborate de AEVMP prezintă Consiliului propuneri
pentru a-i fi încredinţat un mandat de negociere adecvat
în vederea obţinerii unor posibilităţi de concurenţă com
parabile pentru întreprinderile de investiţii din Uniune.
Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a arti
colului 7 alineatul (2) și a articolului 9 alineatul (2), AEVMP
elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în apli
care pentru a stabili formularele, modelele și procedurile
standard pentru notificarea sau furnizarea de informaţii pre
văzută în articolele respective.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al treilea paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”

Parlamentul European este informat imediat și pe deplin
la toate stadiile procedurii, în conformitate cu artico
lul 217 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Euro
pene (TFUE).

La articolul 8 se adaugă următorul paragraf:

AEVMP sprijină Comisia în sensul prezentului articol.”

„Orice retragere a unei autorizaţii se notifică AEVMP.”
4.

La articolul 10a se adaugă următorul alineat:
„(8)
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
prezentului articol, AEVMP elaborează proiecte de standarde
tehnice de reglementare, pentru a stabili o listă exhaustivă a
informaţiilor, menţionate la alineatul (4), care urmează să fie
incluse de potenţialii achizitori în notificarea lor, fără a aduce
atingere alineatului (2).
AEVMP înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de
punere în aplicare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a arti
colelor 10, 10a și 10b, AEVMP elaborează proiecte de stan
darde tehnice de punere în aplicare, în scopul stabilirii unor
formulare, modele comune și proceduri, pentru procesele de
consultare între autorităţile competente relevante, așa cum se
menţionează la articolul 10 alineatul (4).

Articolul 15 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(c) cerinţele aplicabile acţionarilor și membrilor care deţin
participaţii calificate, precum și obstacolele care ar putea
împiedica exercitarea efectivă a funcţiilor de suprave
ghere ale autorităţii competente, în temeiul articolului
10 alineatele (1) și (2).

3.
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6.

La articolul 16 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:
„AEVMP poate elabora orientări referitoare la metodele de
supraveghere menţionate în prezentul alineat.”

7.

La articolul 19 alineatul (6), prima liniuţă se înlocuiește cu
următorul text:
„— serviciile menţionate în partea introductivă se referă la
acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
sau pe o piaţă echivalentă a unei ţări terţe, instrumente
ale pieţei monetare, obligaţiuni și alte titluri de creanţă
(cu excepţia obligaţiunilor și a altor titluri de creanţă care
presupun un instrument derivat), OPCVM și alte instru
mente financiare care nu sunt complexe. O piaţă a unei
ţări terţe este considerată ca fiind echivalentă cu o piaţă
reglementată în cazul în care respectă cerinţe echivalente
cu cele prevăzute la titlul III. Comisia și AEVMP publică
pe site-urile lor internet o listă a acestor pieţe conside
rate ca fiind echivalente. Lista respectivă este actualizată
periodic. AEVMP asistă Comisia în evaluarea pieţelor
ţărilor terţe.”
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La articolul 23 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu
următorul text:
„(3)
Statele membre care decid să autorizeze societăţile de
investiţii să apeleze la agenţi afiliaţi întocmesc un registru
public. Agenţii afiliaţi sunt înregistraţi în registru public din
statul membru în care aceștia sunt stabiliţi. AEVMP publică
pe site-ul său internet trimiterile sau legăturile hipertext către
toate registrele publice înfiinţate în temeiul prezentului arti
col de către statele membre care hotărăsc să permită societă
ţilor de investiţii să apeleze la agenţi afiliaţi.”

9.

Articolul 25 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
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11. Articolul 31 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„În cazul în care societatea de investiţii intenţionează să
apeleze la agenţi afiliaţi, autoritatea competentă a statu
lui membru de origine al societăţii de investiţii comu
nică, la cererea autorităţii competente a statului membru
gazdă și într-un termen rezonabil, identitatea agenţilor
afiliaţi la care societatea de investiţii intenţionează să
apeleze în acest stat membru. Statul membru gazdă
poate face publică această informaţie. AEVMP poate soli
cita acces la informaţiile respective, în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 35 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010 și în condiţiile prevăzute la articolul
respectiv.”;
(b) se adaugă următorul alineat:

„(1) Fără a aduce atingere repartizării responsabilită
ţilor aferente asigurării respectării dispoziţiilor Directi
vei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 28 ianuarie 2003 privind delictele de iniţiat și
manipulările de piaţă (abuzul de piaţă) (*), statele mem
bre coordonate de AEVMP în conformitate cu artico
lul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 se asigură
că sunt luate măsuri adecvate pentru ca autorităţile com
petente să poată controla activitatea societăţilor de inves
tiţii pentru a se asigura că acestea o exercită într-un mod
onest, echitabil și profesional, care să favorizeze integri
tatea pieţei.
(*) JO L 96, 12.4.2003, p. 16.”;
(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Statele membre solicită societăţilor de investiţii să
menţină la dispoziţia autorităţii competente, pe o peri
oadă de minimum 5 ani, datele pertinente referitoare la
toate tranzacţiile cu instrumente financiare pe care le-au
încheiat, fie în cont propriu, fie în numele clientului. În
cazul tranzacţiilor încheiate în numele unui client, aceste
înregistrări conţin toate informaţiile privind identitatea
acestui client, precum și informaţiile necesare în temeiul
Directivei 2005/60/CE a Consiliului.
AEVMP poate solicita acces la informaţiile respective, în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 35 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și în condiţiile prevă
zute la articolul respectiv.”
10. La articolul 27, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Pentru fiecare acţiune, autoritatea competentă a pie
ţei celei mai relevante în ceea ce privește lichiditatea, menţio
nată la articolul 25, stabilește, cel puţin anual, pe baza mediei
aritmetice a valorii ordinelor executate pe piaţa acestei acţi
uni, categoria de acţiuni căreia îi aparţine. Informaţiile res
pective sunt puse la dispoziţia tuturor participanţilor de pe
piaţă și sunt transmise AEVMP, care le publică pe site-ul său
internet.”

„(7) În vederea asigurării unei armonizări consecvente
a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de
standarde tehnice de reglementare pentru a preciza infor
maţiile care trebuie notificate în conformitate cu alinea
tele (2), (4) și (6).
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf,
în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare
a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de
standarde tehnice de punere în aplicare pentru a elabora
formulare standard, modele și proceduri pentru transmi
terea informaţiilor, în conformitate cu alineatele (3), (4)
și (6).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la al treilea
paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamen
tul (UE) nr. 1095/2010.”
12. La articolul 32 se adaugă următorul alineat:
„(10)
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare pentru a preciza informaţiile
care trebuie notificate în conformitate cu alineatele (2), (4)
și (9).
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a pre
zentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pentru a elabora formulare
standard, modele și proceduri pentru transmiterea informa
ţiilor, în conformitate cu alineatele (3) și (9).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al treilea paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
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13. La articolul 36 se adaugă următorul alineat:
„(6)

Orice retragere a unei autorizaţii se notifică AEVMP.”

14. La articolul 41, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Autoritatea competentă care solicită suspendarea sau
retragerea unui instrument financiar de la tranzacţionare pe
una sau mai multe pieţe reglementate comunică de îndată
decizia sa publicului, AEVMP și autorităţilor competente ale
celorlalte state membre. Cu excepţia situaţiilor în care intere
sele investitorilor sau funcţionarea ordonată a pieţei interne
ar putea fi afectate în mod semnificativ, autorităţile compe
tente ale celorlalte state membre solicită suspendarea sau
retragerea instrumentului financiar respectiv de la tranzac
ţionare pe pieţele reglementate și MTF care funcţionează sub
supravegherea lor.”
15. La articolul 42 alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește
cu următorul text:
„Piaţa reglementată comunică autorităţii competente a statu
lui său membru de origine numele statului membru în care
intenţionează să ofere astfel de facilităţi. În termen de o lună,
autoritatea competentă a statului membru de origine comu
nică această informaţie statului membru în care piaţa regle
mentată intenţionează să ofere astfel de facilităţi. AEVMP
poate solicita acces la informaţiile respective, în conformitate
cu procedura prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010 și în condiţiile prevăzute la articolul
respectiv.”
16. Articolul 47 se înlocuiește cu următorul text:
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(b) la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„Statele membre informează Comisia, AEVMP și autori
tăţile competente ale celorlalte state membre în legătură
cu orice acord încheiat în privinţa delegării de sarcini,
inclusiv în legătură cu condiţiile exacte care reglemen
tează această delegare.”;
(c) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) AEVMP publică o listă a autorităţilor competente
menţionate la alineatele (1) și (2) pe site-ul său internet
și asigură actualizarea acesteia.”
18. La articolul 51 se adaugă următoarele alineate:
Statele membre furnizează anual AEVMP informaţii
„(4)
agregate cu privire la toate măsurile administrative și sanc
ţiunile aplicate în conformitate cu alineatele (1) și (2).
(5) În cazul în care a făcut publică o măsură administra
tivă sau o sancţiune, autoritatea competentă raportează în
același moment acest lucru AEVMP.
(6) Dacă sancţiunea publicată are în vedere o societate de
investiţii autorizată în conformitate cu prezenta directivă,
AEVMP adaugă o referinţă la sancţiunea publicată în regis
trul cu firmele de investiţii, înfiinţat în baza articolului 5
alineatul (3).”
19. La articolul 53 se adaugă următorul alineat:
„(3)
Autoritatea competentă informează AEVMP în legă
tură cu procedurile de reclamaţii și recurs menţionate la ali
neatul (1), care există în cadrul jurisdicţiei sale.

„Articolul 47
Lista pieţelor reglementate
Fiecare stat membru întocmește o listă cu pieţele reglemen
tate pentru care este stat membru de origine și comunică
această listă celorlalte state membre și AEVMP. Fiecare modi
ficare a acestei liste presupune o comunicare similară. AEVMP
publică o listă a tuturor pieţelor reglementate pe site-ul său
internet și asigură actualizarea acesteia.”
17. Articolul 48 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Fiecare stat membru desemnează autorităţile
competente care trebuie să îndeplinească fiecare dintre
atribuţiile prevăzute de prezenta directivă. Statele mem
bre comunică identitatea autorităţilor competente res
ponsabile cu îndeplinirea atribuţiilor respective Comisiei,
AEVMP și autorităţilor competente ale celorlalte state
membre și le informează, de asemenea, în legătură cu
orice repartizare a atribuţiilor menţionate anterior.”;

AEVMP publică o listă a tuturor mecanismelor extrajudiciare
pe site-ul său internet și asigură actualizarea acesteia.”
20. Titlul capitolului II se înlocuiește cu următorul text:
„Cooperarea dintre autorităţile competente din statele mem
bre și AEVMP”.
21. Articolul 56 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește cu
următorul text:
„Pentru a facilita și a accelera cooperarea și, în special,
schimbul de informaţii, statele membre desemnează o
autoritate competentă unică, pentru a servi ca punct de
contact în sensul prezentei directive. Statele membre
comunică Comisiei, AEVMP și celorlalte state membre
numele autorităţilor însărcinate să primească cererile de
schimb de informaţii sau de cooperare în temeiul pre
zentului alineat. AEVMP publică o listă a acestor autori
tăţi pe site-ul său internet și asigură actualizarea
acesteia.”;
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(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
În cazul în care autoritatea competentă are
motive întemeiate să bănuiască faptul că anumite acte
care încalcă dispoziţiile prezentei directive sunt comise
sau au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru de
către entităţi care nu sunt supuse supravegherii sale, ea
informează autoritatea competentă a celuilalt stat mem
bru și AEVMP într-un mod cât mai detaliat posibil.
Autoritatea competentă notificată adoptă măsurile nece
sare. Ea comunică rezultatele intervenţiei sale autorităţii
competente care a informat-o și AEVMP și, în măsura
posibilului, le comunică elementele importante apărute
între timp. Prezentul alineat nu aduce atingere compe
tenţei autorităţii competente notificatoare.”;
(c) se adaugă următorul alineat:
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de
„(6)
aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
elabora formulare standard, modele și proceduri pentru
modalităţile de cooperare menţionate la alineatul (2).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
22. Articolul 57 se modifică după cum urmează:
(a) textul existent se renumerotează ca alineatul (1);
(b) se adaugă următoarele alineate:
„(2)
În scopul realizării convergenţei practicilor de
supraveghere, AEVMP are posibilitatea de a participa la
activităţile colegiilor de supraveghetori, inclusiv la veri
ficări sau investigaţii la faţa locului, efectuate în comun
de două sau mai multe autorităţi competente, în confor
mitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
(3)
În vederea asigurării unei armonizări consecvente
a alineatului (1), AEVMP poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare, pentru a preciza infor
maţiile care trebuie furnizate autorităţilor competente
atunci când cooperează în cadrul activităţilor de supra
veghere, al activităţilor de verificare la faţa locului și al
investigaţiilor.
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf,
în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.
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23. Articolul 58 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de
aplicare a alineatelor (1) și (2), AEVMP poate elabora
proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în
vederea stabilirii de formulare standard, modele și pro
ceduri pentru schimbul de informaţii.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”;
(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5) Dispoziţiile prezentului articol și dispoziţiile arti
colelor 54 și 63 nu împiedică autoritatea competentă să
transmită AEVMP, Comitetului european pentru risc
sistemic (denumit în continuare «CERS»), băncilor cen
trale, Sistemului European al Băncilor Centrale și Băncii
Centrale Europene care acţionează în calitate de autori
tăţi monetare și, după caz, altor autorităţi publice însăr
cinate cu supervizarea sistemelor de plăţi și de decontare
informaţii confidenţiale destinate îndeplinirii atribuţiilor
acestora; de asemenea, nu li se interzice acestor autori
tăţi sau organisme să comunice autorităţilor competente
orice informaţie de care acestea ar putea avea nevoie în
scopul exercitării funcţiilor prevăzute în prezenta
directivă.”
24. Se introduce următorul articol:
„Articolul 58a
Medierea cu caracter obligatoriu
Autorităţile competente pot sesiza AEVMP cu privire la situa
ţiile în care a fost respinsă sau nu a primit răspuns într-un ter
men rezonabil o solicitare:
(a) de efectuare a unei activităţi de supraveghere, a unei veri
ficări la faţa locului sau a unei investigaţii, astfel cum se
prevede la articolul 57; sau
(b) de schimb de informaţii conform prevederilor de la
articolul 58.
În situaţiile menţionate la primul paragraf, AEVMP poate
acţiona în conformitate cu articolul 19 din Regulamen
tul (UE) nr. 1095/2010 fără a aduce atingere posibilită
ţilor privind refuzul de a răspunde unei cereri de
informaţii, prevăzute la articolul 59a și posibilităţii
AEVMP de a acţiona în conformitate cu articolul 17 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare
a alineatului (1), AEVMP poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili for
mulare standard, modele și proceduri destinate
autorităţilor competente pentru cooperarea dintre auto
rităţile competente în cadrul activităţilor de suprave
ghere, al activităţilor de verificare la faţa locului și de
investigaţii.

25. La articolul 59, paragraful al doilea se înlocuiește cu următo
rul text:

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la al treilea
paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamen
tul (UE) nr. 1095/2010.”

„În caz de refuz întemeiat pe aceste motive, autoritatea com
petentă căreia i-a fost adresată invitaţia de cooperare infor
mează autoritatea competentă care a adresat invitaţia și
AEVMP într-un mod cât mai detaliat.”
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26. La articolul 60 se adaugă următorul alineat:
„(4)
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de apli
care a alineatelor (1) și (2), AEVMP poate elabora proiecte de
standarde tehnice de punere în aplicare în vederea elaborării
de formulare standard, modele și proceduri pentru consul
tarea altor autorităţi competente înainte de acordarea unei
autorizaţii.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
27. Articolul 62 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„În cazul în care, în pofida măsurilor adoptate de autori
tatea competentă a statului membru de origine sau din
cauza faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadec
vate, societatea de investiţii respectivă continuă să acţio
neze aducând prejudicii în mod clar intereselor
investitorilor statului membru gazdă sau funcţionării
ordonate a pieţelor, se aplică următoarele:
(a) după ce a informat autoritatea competentă a statu
lui membru de origine, autoritatea competentă a
statului membru gazdă ia toate măsurile adecvate
necesare pentru a proteja investitorii sau pentru a
menţine buna funcţionare a pieţelor, ceea ce include
posibilitatea de a împiedica societăţile de investiţii
care încalcă normele să efectueze alte operaţiuni pe
teritoriul său. Comisia și AEVMP sunt informate fără
întârziere cu privire la aceste măsuri;
(b) în plus, autoritatea competentă a statului membru
gazdă poate sesiza AEVMP cu privire la chestiune,
care poate acţiona în conformitate cu competenţele
care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;
(b) la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de statul mem
bru gazdă, societatea de investiţii continuă să încalce
actele cu putere de lege sau actele administrative men
ţionate la primul paragraf care sunt în vigoare în statul
membru gazdă, se aplică următoarele:
(a) după ce a informat autoritatea competentă a statu
lui membru de origine, autoritatea competentă a
statului membru gazdă ia toate măsurile adecvate
necesare pentru a proteja investitorii sau pentru a
menţine buna funcţionare a pieţelor. Comisia și
AEVMP sunt informate fără întârziere cu privire la
aceste măsuri;
(b) în plus, autoritatea competentă a statului membru
gazdă poate sesiza AEVMP cu privire la chestiune,
care poate acţiona în conformitate cu competenţele
care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;
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(c) la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„În cazul în care, în pofida măsurilor adoptate de autori
tatea competentă a statului membru de origine sau din
cauza faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadec
vate, piaţa reglementată menţionată sau MTF continuă să
acţioneze aducând prejudicii în mod clar intereselor
investitorilor statului membru gazdă sau funcţionării
ordonate a pieţelor, se aplică următoarele:
(a) după ce a informat autoritatea competentă a statu
lui membru de origine, autoritatea competentă a
statului membru gazdă ia toate măsurile adecvate
necesare pentru a proteja investitorii sau pentru a
menţine buna funcţionare a pieţelor, ceea ce include
posibilitatea de a împiedica piaţa reglementată men
ţionată sau MTF să își pună facilităţile la dispoziţia
membrilor la distanţă sau a participanţilor stabiliţi
în statul membru gazdă. Comisia și AEVMP sunt
informate fără întârziere cu privire la aceste măsuri;
(b) În plus, autoritatea competentă a statului membru
gazdă poate sesiza AEVMP cu privire la chestiune,
care poate acţiona în conformitate cu competenţele
care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”
28. Se introduce următorul articol:
„Articolul 62a
Cooperarea și schimbul de informaţii cu AEVMP
(1) Autorităţile competente cooperează cu AEVMP în sen
sul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
(2)
Autorităţile competente furnizează fără întârziere
AEVMP toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarci
nilor care îi revin în temeiul prezentei directive și în confor
mitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”
29. La articolul 63, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre și, în conformitate cu articolul 33 din
Regulamentul(UE) nr. 1095/2010, AEVMP pot încheia acor
duri de cooperare care prevăd schimbul de informaţii cu
autorităţile competente din ţări terţe, cu condiţia ca infor
maţiile comunicate să beneficieze de garanţii ale secretului
profesional cel puţin echivalente cu cele solicitate în temeiul
articolului 54. Acest schimb de informaţii trebuie să fie des
tinat îndeplinirii sarcinilor autorităţilor competente
respective.
Statele membre și AEVMP pot transfera date cu caracter per
sonal unei ţări terţe în conformitate cu capitolul IV din Direc
tiva 95/46/CE.
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De asemenea, statele membre și AEVMP pot încheia acorduri
de cooperare care prevăd schimbul de informaţii cu autori
tăţi, organisme și persoane fizice sau juridice din ţări terţe,
însărcinate cu una sau mai multe din atribuţiile următoare:

la alineatul (1), în conformitate cu procedurile menţio
nate la articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în con
diţiile prevăzute la articolele 27a și 27b.”;
(b) paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

(a) supravegherea instituţiilor de credit, a altor instituţii
financiare și a întreprinderilor de asigurări și cu
supravegherea pieţelor financiare;

„Măsurile menţionate la al doilea paragraf literele (a) și (b)
se stabilesc prin intermediul actelor delegate în confor
mitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în
condiţiile prevăzute la articolele 27a și 27b.”

(b) procedurile de lichidare sau de faliment al societăţilor de
investiţii și cu orice alte proceduri similare;
(c) efectuarea auditului legal al societăţilor de investiţii și al
altor instituţii financiare, al instituţiilor de credit și al
întreprinderilor de asigurări, în cadrul exercitării funcţi
ilor lor de supraveghere sau al exercitării funcţiilor lor în
cazul gestionarilor sistemelor de compensare;
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2.

La articolul 5, alineatul (6) se modifică după cum urmează:
(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(d) supravegherea organismelor care intervin în procedurile
de lichidare sau de faliment ale societăţilor de investiţii
sau în orice alte proceduri similare;

„(6)
Pentru a ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor
financiare, a stabili cerinţele și a asigura aplicarea uni
formă a alineatelor (1)-(5) din prezentul articol, Comisia
adoptă măsuri în conformitate articolul 27 alineatul (2)
sau cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c).”;

(e) supravegherea persoanelor însărcinate cu auditul legal al
conturilor întreprinderilor de asigurări, al instituţiilor de
credit, al societăţilor de investiţii și al altor instituţii
financiare.

(b) paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

Acordurile de cooperare menţionate la al treilea paragraf pot
fi încheiate numai dacă informaţiile comunicate beneficiază
de garanţii ale secretului profesional cel puţin echivalente cu
cele solicitate în temeiul articolului 54. Acest schimb de
informaţii este destinat îndeplinirii sarcinilor autorităţilor,
organismelor sau persoanelor fizice sau juridice respective.”

„Măsurile menţionate la litera (a) se adoptă în conformi
tate cu procedura de reglementare menţionată la artico
lul 27 alineatul (2). Măsurile menţionate la literele (b)
și (c) se stabilesc prin intermediul actelor delegate în con
formitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c), și în
condiţiile prevăzute la articolele 27a și 27b.”;

30. Se introduce următorul articol:
(c) paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 64a
Clauza privind încetarea de drept a efectelor juridice
Până la 1 decembrie 2011, Comisia reexaminează arti
colele 2, 4, 10b, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 și 25, arti
colele 27-30 și articolele 40, 44, 45, 56 și 58 și prezintă orice
propunere legislativă adecvată pentru a permite aplicarea
deplină a actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE
și a actelor de punere în aplicare în temeiul articolului 291
din TFUE în ceea ce privește prezenta directivă. Fără a aduce
atingere măsurilor de punere în aplicare deja adoptate, com
petenţele conferite Comisiei la articolul 64 de adoptare a
măsurilor de executare rămase după intrarea în vigoare a Tra
tatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, încetează să se
mai aplice de la 1 decembrie 2012.”
Articolul 7
Modificări aduse Directivei 2004/109/CE
Directiva 2004/109/CE se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 2, alineatul (3) se modifică după cum urmează:
(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Pentru a se ţine seama de evoluţiile tehnice din
cadrul pieţelor financiare, pentru a stabili condiţiile și
pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatului (1),
Comisia adoptă măsuri referitoare la definiţiile prevăzute

„După caz, Comisia poate, de asemenea, să adapteze
perioada de cinci ani, prevăzută la alineatul (1) printr-un
act delegat în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a),
(2b) și (2c) și în condiţiile prevăzute la articolele 27a
și 27b.”
3.

La articolul 9, alineatul (7) se modifică după cum urmează:
(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(7)
Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pie
ţelor financiare și a se preciza cerinţele stabilite la aline
atele (2) (4) și (5), Comisia adoptă măsuri, prin
intermediul actelor delegate, în conformitate cu artico
lul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condiţiile prevă
zute la articolele 27a și 27b.”;
(b) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Comisia precizează, prin intermediul actelor delegate, în
conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c)
și în condiţiile prevăzute la articolele 27a și 27b, durata
maximă a «ciclului de reglare pe termen scurt» prevăzut
la alineatul (4) din prezentul articol și mecanismele adec
vate de control efectuat de către autoritatea competentă
a statului membru de origine.”
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punere în aplicare pentru elaborarea de formulare stan
dard, modele și proceduri care să fie utilizate la notifi
carea emitentului cu privire la informaţiile solicitate în
temeiul alineatului (1) din prezentul articol sau la depu
nerea informaţiilor în temeiul articolului 19 alineatul (3).

Articolul 12 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (8):
(i)

la primul paragraf, partea introductivă se înlocuiește
cu următorul text:
„(8) Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a
pieţelor financiare și a se preciza cerinţele stabilite la
alineatele (1), (2), (4), (5) și (6) din prezentul articol,
Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 27 ali
neatele (2a), (2b) și (2c) și în condiţiile prevăzute la
articolele 27a și 27b, măsuri pentru:”;

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiectele
de standarde tehnice de punere în aplicare menţionate la
primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”
6.

(ii) litera (a) se elimină;

(b) se adaugă următorul alineat:

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta proiectele
de standarde tehnice de punere în aplicare menţionate la
primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

7.

8.

(a) la alineatul (2):
primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a
pieţelor financiare și a se preciza cerinţele stabilite la
alineatul (1), Comisia adoptă măsuri, prin interme
diul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27
alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condiţiile prevăzute
la articolele 27a și 7b. Aceasta stabilește în special:”;
(ii) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) conţinutul notificării care trebuie efectuată;”;
(iii) al doilea paragraf se elimină;
(b) se adaugă următorul alineat:
„(3)
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
aplicare a alineatului (1) din prezentul articol și pentru a
ţine seama de evoluţiile tehnice de pe pieţele financiare,
AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de

La articolul 18, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5) Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în
conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în
condiţiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri cores
punzătoare pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pie
ţelor financiare și de progresul din domeniul tehnologiei
informaţiei și comunicaţiilor, precum și în scopul precizării
cerinţelor stabilite la alineatele (1)-(4). În special, Comisia pre
cizează tipurile de instituţii financiare pe lângă care un deţi
nător de titluri de creanţă poate să își exercite drepturile
financiare prevăzute la alineatul (2) litera (c).”

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(i)

La articolul 17, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4) Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în
conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în
condiţiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri pentru a
se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare și de
progresul din domeniul tehnologiei informaţiei și comuni
caţiilor, precum și în scopul precizării cerinţelor stabilite la
alineatele (1), (2) și (3). În special, Comisia precizează tipurile
de instituţii financiare pe lângă care un deţinător de acţiuni
poate să își exercite drepturile financiare prevăzute la alinea
tul (2) litera (c).”

(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”
5.

La articolul 14, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Pentru a se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor
financiare și a se preciza cerinţele stabilite la alineatul (1),
Comisia adoptă măsuri, prin intermediul actelor delegate, în
conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în
condiţiile prevăzute la articolele 27a și 27b.”

(iii) al doilea paragraf se elimină;

„(9)
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
aplicare a prezentului articol și pentru a ţine seama de
evoluţiile tehnice de pe pieţele financiare, Autoritatea
europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pen
tru valori mobiliare și pieţe) (denumită în continuare
«AEVMP»), înfiinţată prin Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliu
lui (*) poate elabora proiecte de standarde tehnice de
punere în aplicare pentru elaborarea de formulare stan
dard, modele și proceduri care să fie utilizate la notifi
carea emitentului cu privire la informaţiile solicitate în
temeiul alineatului (1) din prezentul articol sau la depu
nerea informaţiilor în temeiul articolului 19 alineatul (3).

L 331/139

9.

La articolul 19, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4) Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în
conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în
condiţiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri pentru a
preciza cerinţele stabilite la alineatele (1), (2) și (3).
În special, Comisia stabilește procedura conform căreia emi
tentul, un deţinător de acţiuni sau alte instrumente financi
are sau o persoană menţionată la articolul 10 trebuie să
depună informaţii la autoritatea competentă a statului mem
bru de origine în conformitate cu alineatul (1), respectiv (3),
în scopul de a permite depunerea, pe cale electronică, în statul
membru de origine.”
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10. La articolul 21, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în
conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în
condiţiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri pentru a
se ţine seama de evoluţia tehnică a pieţelor financiare și de
progresul din domeniul tehnologiei informaţiei și comuni
caţiilor, precum și în scopul precizării cerinţelor stabilite la
alineatele (1), (2) și (3).
În special, Comisia stabilește:
(a) standarde minime pentru difuzarea informaţiilor regle
mentate, menţionată la alineatul (1);
(b) standarde minime pentru mecanismul de stocare central
izată, menţionat la alineatul (2).
Comisia poate stabili și actualiza o listă a mijloacelor media
pentru difuzarea informaţiilor la adresa publicului.”
11. La articolul 22 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu
următorul text
„(1)
AEVMP elaborează orientări, în conformitate cu arti
colul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în vederea
facilitării accesului public la informaţiile ce urmează a fi
făcute publice în conformitate cu Directiva 2003/6/CE, Direc
tiva 2003/71/CE și în conformitate cu prezenta directivă.”
12. Articolul 23 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) În cazul în care sediul social al emitentului se află
într-o ţară terţă, autoritatea competentă a statului mem
bru de origine poate exonera emitentul de obligaţiile
prevăzute la articolele 4-7, la articolul 12 alineatul (6) și
la articolele 14-18, cu condiţia ca legislaţia ţării terţe în
cauză să stabilească obligaţii echivalente sau emitentul să
respecte obligaţiile legislative dintr-o ţară terţă pe care
autoritatea competentă a statului membru de origine le
consideră echivalente.
Autoritatea competentă informează apoi AEVMP cu pri
vire la exonerarea acordată.”;
(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Pentru a asigura condiţii uniforme de aplicarea
alineatului (1), Comisia adoptă, în conformitate cu pro
cedura menţionată la articolul 27 alineatul (2), măsuri de
punere în aplicare prin care:
(i)

stabilește un mecanism de garantare a echivalenţei
informaţiilor impuse de prezenta directivă, impuse
de actele cu putere de lege și actele administrative
dintr-o ţară terţă;

(ii) indică, în conformitate cu actele cu putere de lege și
actele administrative de drept intern sau cu practi
cile sau procedurile bazate pe standardele stabilite
de organismele internaţionale, că ţara terţă în care se
află sediul social al emitentului asigură echivalenţa
obligaţiilor de informare prevăzute de prezenta
directivă.
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În contextul menţionat la punctul (ii) de la primul para
graf, Comisia adoptă, de asemenea, prin intermediul
actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alinea
tele (2a), (2b) și (2c), și în condiţiile prevăzute la arti
colele 27a și 27b, măsuri referitoare la evaluarea
standardelor care privesc emitenţii din mai multe ţări.
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura menţio
nată la articolul 27 alineatul (2), deciziile necesare pen
tru echivalarea standardelor contabile aplicate de
emitenţii din ţări terţe, în condiţiile prevăzute la artico
lul 30 alineatul (3). În cazul în care Comisia decide că
normele contabile dintr-o ţară terţă nu sunt echivalente,
aceasta poate autoriza emitenţii în cauză să continue
aplicarea acestor standarde într-o perioadă de tranziţie
adecvată.
În contextul menţionat la al treilea paragraf, Comisia
adoptă, de asemenea, prin intermediul actelor delegate,
în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c),
și în condiţiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri
care urmăresc stabilirea unor criterii generale de echiva
lenţă referitoare la standardele contabile care privesc
emitenţii din mai multe ţări.”;
(c) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5) Pentru a preciza cerinţele stabilite la alineatul (2),
Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte del
egate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b)
și (2c), și în condiţiile prevăzute la articolele 27a și 27b,
măsuri care definesc tipul de informaţii revelate, într-o
ţară terţă, care prezintă importanţă pentru publicul din
Uniune.”;
(d) la alineatul (7), al doilea paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„Comisia adoptă, de asemenea, prin intermediul actelor
delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a)
(2b) și (2c), și în condiţiile prevăzute la articolele 27a
și 27b, măsuri care urmăresc stabilirea unor criterii gen
erale de echivalenţă în sensul primului paragraf.”;
(e) se adaugă următorul alineat:
„(8) AEVMP asistă Comisia la efectuarea sarcinilor
prevăzute în prezentul articol, în conformitate cu artico
lul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”
13. Articolul 24 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„(1) Fiecare stat membru desemnează autoritatea cen
trală menţionată la articolul 21 alineatul (1) din Direc
tiva 2003/71/CE ca autoritatea administrativă
competentă centrală a cărei sarcină este de a se achita de
obligaţiile prevăzute de prezenta directivă și de a pro
ceda astfel încât dispoziţiile adoptate în conformitate cu
prezenta directivă să fie aplicate. Statele membre infor
mează Comisia și AEVMP în consecinţă.”;
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(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Statele membre informează Comisia, AEVMP în
conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Regula
mentul (UE) nr. 1095/2010 și autorităţile competente
ale celorlalte state membre cu privire la orice acorduri
încheiate în ceea ce privește delegarea sarcinilor, inclu
siv cu privire la condiţiile precise de reglementare a aces
tor delegări.”

L 331/141

comunică fără acordul expres al autorităţilor competente
care le-au comunicat iniţial și, după caz, exclusiv în
scopul pentru care acestea din urmă și-au dat acordul.”
15. Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 26
Măsuri preventive

14. Articolul 25 se modifică după cum urmează:
(a) se introduc următoarele alineate:
Autorităţile competente pot sesiza AEVMP cu
„(2a)
privire la situaţiile în care o cerere de cooperare a fost
respinsă sau nu i s-a dat curs în termen rezonabil. Fără a
aduce atingere dispoziţiilor articolului 258 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în situa
ţiile menţionate în prima teză, AEVMP poate acţiona în
conformitate cu competenţele care îi sunt atribuite în
temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
(2b)
Autorităţile competente cooperează cu AEVMP
în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regula
mentul (UE) nr. 1095/2010.
(2c)
Autorităţile competente furnizează imediat
AEVMP toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor care îi revin în temeiul prezentei directive și al
Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, în conformitate cu
articolul 35 din regulamentul respectiv.”;
(b) la alineatul (3), prima teză se înlocuiește cu următorul
text:
„(3)
Dispoziţiile de la alineatul nu împiedică autorită
ţile competente să facă schimb de informaţii confidenţi
ale sau să transmită informaţii altor autorităţi
competente, AEVMP și Comitetului european pentru risc
sistemic (CERS), înfiinţat prin Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliu
lui din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea mac
roprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului
financiar și de instituire a Comitetului european pentru
risc sistemic (*).
(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 1.”;
(c) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Statele membre și AEVMP, în conformitate cu
articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pot
încheia acorduri de cooperare privind schimbul de infor
maţii cu autorităţile sau organismele competente din
ţările terţe, abilitate de propria lor legislaţie să ducă la
îndeplinire orice sarcină impusă de prezenta directivă, în
conformitate cu articolul 24. Statele membre notifică
AEVMP atunci când încheie acordurile de cooperare.
Acest schimb de informaţii se supune unor garanţii de
secret profesional cel puţin echivalente cu cele prevăzute
la prezentul articol. Acest schimb de informaţii este des
tinat executării misiunilor de supraveghere ale autorită
ţilor sau organismelor menţionate anterior. În cazul în
care provin din alt stat membru, informaţiile nu se

(1) În cazul în care autoritatea competentă a unui stat
membru gazdă constată că un emitent sau un deţinător de
acţiuni sau alte instrumente financiare sau persoana sau enti
tatea menţionată la articolul 10 a comis nereguli sau și-a
încălcat obligaţiile, aceasta aduce la cunoștinţă aceste consta
tări autorităţii competente a statului membru de origine și
AEVMP.
(2)
În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de autoritatea
competentă a statului membru de origine sau din cauză că
aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau deţină
torul de valori mobiliare continuă să încalce actele cu putere
de lege sau actele administrative aplicabile, autoritatea com
petentă a statului membru gazdă, după ce a informat autori
tatea competentă a statului membru de origine, ia toate
măsurile necesare pentru protejarea investitorilor, în confor
mitate cu articolul 3 alineatul (2), informând cu prima oca
zie Comisia și AEVMP.”
16. Titlul capitolului VI se înlocuiește cu următorul text:
„ACTE DELEGATE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE”.

17. Articolul 27 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:
„(2a) Competenţa de a adopta actele delegate menţio
nate la articolul 2 alineatul (3), articolul 5 alineatul (6),
articolul 9 alineatul (7), articolul 12 alineatul (8), artico
lul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (2), articolul 17
alineatul (4), articolul 18 alineatul (5), articolul 19 aline
atul (4), articolul 21 alineatul (4), articolul 23 alinea
tul (4), articolul 23 alineatul (5) și articolul 23
alineatul (7) este conferită Comisiei pentru o perioadă de
patru ani de la 4 ianuarie 2011. Comisia redactează un
raport cu privire la competenţa delegată cu cel puţin șase
luni înaintea perioadei de patru ani. Delegarea compe
tenţei se extinde automat pentru perioade de o durată
identică, cu excepţia cazului în care Parlamentul Euro
pean sau Consiliul o revocă în conformitate cu
articolul 27a.”;
(b) se introduc următoarele alineate:
„(2b) Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia
înștiinţează simultan Parlamentul European și Consiliul
cu privire la acesta.
(2c) Competenţa de a adopta acte delegate conferită
Comisiei este supusă condiţiilor prevăzute la arti
colele 27a și 27b.”
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European și al Consiliului (*), Autoritatea europeană de supra
veghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii
ocupaţionale) (denumită în continuare «AEAPO»), înfiinţată
prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului (**) și Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare
și pieţe) (denumită în continuare «AEVMP»), înfiinţată prin
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului (***) (denumite colectiv «AES») cu privire
la elementele relevante în sensul prezentei directive și în con
formitate cu dispoziţiile pertinente din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010 Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regula
mentul (UE) nr. 1095/2010 și informează Comisia, cu pri
vire la cazurile în care consideră că o ţară terţă îndeplinește
condiţiile stabilite la alineatele și sau la alte situaţii în care
sunt îndeplinite criteriile tehnice stabilite în conformitate cu
articolul 40 alineatul litera (b).

18. Se introduc următoarele articole:
„Articolul 27a
Revocarea delegării
(1)
Delegarea de competenţe menţionată la articolul 2 ali
neatul (3), articolul 5 alineatul (6), articolul 9 alineatul (7),
articolul 12 alineatul (8), articolul 13 alineatul (2), artico
lul 14 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 18 ali
neatul (5), articolul 19 alineatul (4), articolul 21 alineatul (4),
articolul 23 alineatul (4), articolul 23 alineatul (5) și artico
lul 23 alineatul (7) poate fi revocată în orice moment de Par
lamentul European sau de Consiliu.
(2)
Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a
decide dacă să fie revocate o competenţă delegată întreprinde
măsuri pentru a informa cealaltă instituţie și Comisia, într-un
interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, men
ţionând competenţa delegată care ar putea face obiectul
revocării.
(3)
Decizia de revocare pune capăt delegării competenţei
specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare ime
diat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia.
Decizia nu aduce atingere valabilităţii actelor delegate care
sunt deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(**) JO L 331, 15.12.2010, p. 48.
(***) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”
2.

Obiecţiuni la actele delegate
(1)
Parlamentul European sau Consiliul pot formula
obiecţiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la
data înștiinţării. La iniţiativa Parlamentului European sau a
Consiliului, respectiva perioadă poate fi prelungită cu trei
luni.
3.

La articolul 28, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:
„(7)
Statele membre se informează reciproc, informează
AES cu privire la elementele relevante în sensul prezentei
directive și în conformitate cu dispoziţiile pertinente din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr.
1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și infor
mează Comisia cu privire la cazurile în care consideră că o
ţară terţă îndeplinește condiţiile stabilite la alineatele (3), (4)
sau (5).”

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene și intră în vigoare înaintea expirării perioadei respec
tive în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consi
liul informează Comisia cu privire la intenţia lor de a nu
formula obiecţiuni.
(3)
În cazul în care fie Parlamentul European, fie Consiliul
formulează obiecţiuni la un act delegat în termenul menţio
nat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformi
tate cu articolul 296 TFUE, instituţia care formulează
obiecţiuni prezintă motivele obiecţiunilor la actul delegat.”

La articolul 16, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Statele membre se informează reciproc, informează
AES cu privire la elementele relevante în sensul prezentei
directive și în conformitate cu dispoziţiile pertinente din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și infor
mează Comisia cu privire la cazurile în care consideră că o
ţară terţă îndeplinește condiţiile stabilite la alineatul (1)
litera (b).”

Articolul 27b

(2)
În cazul în care nici Parlamentul European, nici Con
siliul nu formulează, până la expirarea termenului menţionat
la alineatul (1), obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data
menţionată în cuprinsul său.

15.12.2010

4.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 8
Modificări aduse Directivei 2005/60/CE
Directiva 2005/60/CE se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 11, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Statele membre se informează reciproc, informează
Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară
europeană) (denumită în continuare «ABE»), înfiinţată
prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului

„(2)
Statele membre, AES în măsura în care este rele
vant în sensul prezentei directive și în conformitate cu
dispoziţiile pertinente din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, și Comisia se infor
mează între ele cu privire la cazurile în care legislaţia ţării
terţe nu permite aplicarea măsurilor care se impun în
temeiul primului paragraf sau al alineatului (1) și în care
pot fi luate măsuri coordonate pentru a ajunge la o
soluţie.”;
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(b) se adaugă următorul alineat:

7.
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Titlul capitolului VI se înlocuiește cu următorul text:
„ACTE DELEGATE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE”.

Pentru a asigura armonizarea consecventă a pre
„(4)
zentului articol și a ţine seama de evoluţiile tehnice din
domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanţării
terorismului, AES, luând în considerare cadrul existent și
cooperând, după caz, cu alte organisme relevante ale
Uniunii din acest domeniu, pot elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare în conformitate cu artico
lul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regula
mentul (UE) nr. 1095/2010, pentru a preciza tipul de
măsuri suplimentare menţionate la alineatul (3) din
prezentul articol și acţiunile minime care trebuie între
prinse de instituţiile de credit și de instituţiile financiare
în cazul în care legislaţia ţării terţe nu permite aplicarea
măsurilor necesare în temeiul alineatului (1) primul para
graf din prezentul articol.

8.

(a) la alineatul (1):
(i)

(ii) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Măsurile se adoptă prin intermediul actelor del
egate, în conformitate cu articolul 41 alineatele (2a),
(2b) și (2c) și sub rezerva condiţiilor prevăzute la
articolele 41a și 41b.”;

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.”
6.

(b) la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„Măsurile se adoptă prin intermediul actelor delegate, în
conformitate cu articolul 41 alineatele (2a), (2b) și (2c)
și sub rezerva condiţiilor prevăzute la articolele 41a
și 41b.”

La articolul 34 se adaugă următorul alineat:
„(3)
În vederea garantării unei armonizări consecvente și
pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice din domeniul luptei
împotriva spălării banilor și finanţării terorismului, AES,
luând în considerare cadrul existent și cooperând, după caz,
cu alte organisme relevante ale Uniunii din acest domeniu,
pot elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în
conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respec
tiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pentru a preciza con
ţinutul minim al comunicării menţionate la alineatul (2).

Se introduce următorul articol:
„Articolul 37a
(1)
Autorităţile competente cooperează cu AES în sensul
prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, res
pectiv, cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
(2)
Autorităţile competente transmit AES toate informaţi
ile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul prezen
tei directive și în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, res
pectiv, cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

la primul paragraf, teza introductivă se înlocuiește
cu următorul text:
„(1) Pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice din
domeniul luptei împotriva spălării banilor și finan
ţării terorismului și pentru a preciza cerinţele stabi
lite în prezenta directivă, Comisia poate adopta
următoarele măsuri:”;

Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf,
în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul
(UE) nr. 1093/2010.”
5.

Articolul 40 se modifică după cum urmează:

9.

Articolul 41 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat,
se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE,
având în vedere articolul 8 din decizia menţionată ante
rior și cu condiţia ca măsurile adoptate în conformitate
cu procedura respectivă să nu modifice dispoziţiile esen
ţiale ale prezentei directive.”;
(b) alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:
„(2a) Se conferă Comisiei competenţa de a adopta
acte delegate menţionate la articolul 40 pentru o peri
oadă de patru ani de la 4 ianuarie 2011. Comisia redac
tează un raport cu privire la competenţa delegată cu cel
puţin șase luni înaintea perioadei de patru ani. Delegarea
competenţei se extinde automat pentru perioade de o
durată identică, cu excepţia cazului în care Parlamentul
European sau Consiliul o revocă în conformitate cu
articolul 41a.”;
(c) se introduc următoarele alineate:
„(2b) Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia
înștiinţează simultan Parlamentul European și Consiliul
cu privire la acesta.
(2c) Competenţa de a adopta acte delegate se acordă
Comisiei sub rezerva condiţiilor stabilite la articolele 41a
și 41b.”;
(d) alineatul (3) se elimină.
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le comunică Comisiei și Autorităţii europene de supra
veghere (Autoritatea bancară europeană) înfiinţată prin
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului (*) (denumită în continuare
«ABE»).

10. Se introduc următoarele articole:
„Articolul 41a
Revocarea delegării
(1)
Delegarea competenţei menţionată la articolul 40
poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European
sau de Consiliu.

(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.”;
(b) se introduc următoarele alineate:

Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a
(2)
decide dacă să fie revocate o competenţă delegată întreprinde
măsuri pentru a informa cealaltă instituţie și Comisia, într-un
interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, men
ţionând competenţa delegată care ar putea face obiectul
revocării.

„(2)
În vederea asigurării armonizării consecvente a
prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare:
(a) privind informaţiile care trebuie furnizate autorită
ţilor competente în cererea de autorizare a institu
ţiilor de credit, inclusiv programul operaţiunilor
menţionat la articolul 7;

(3)
Decizia de revocare pune capăt delegării competenţe
lor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare
imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul aces
teia. Decizia nu aduce atingere valabilităţii actelor delegate
care sunt deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene.

(b) de specificare a condiţiilor de respectare a cerinţei
menţionate la articolul 8;
(c) de specificare a cerinţelor aplicabile acţionarilor și
membrilor care deţin participaţii calificate, precum
și pentru a identifica obstacolele care ar putea împie
dica exercitarea efectivă a funcţiilor de supraveghere
ale autorităţii competente, conform dispoziţiilor
articolului 12.

Articolul 41b
Obiecţiuni la actele delegate
(1)
Parlamentul European sau Consiliul pot formula
obiecţiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la
data înștiinţării. La iniţiativa Parlamentului European sau a
Consiliului, respectiva perioadă se prelungește cu trei luni.

Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf
literele (a), (b) și (c) în conformitate cu procedura prevă
zută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.

(2)
În cazul în care nici Parlamentul European, nici Con
siliul nu formulează, până la expirarea termenului menţionat
la alineatul (1), obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data
menţionată în cuprinsul său.

(3)
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de
aplicare a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte
de standarde tehnice de punere în aplicare privind for
mulare, modele și proceduri standard pentru transmite
rea acestor informaţii.

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene și intră în vigoare înaintea expirării perioadei respec
tive în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consi
liul informează Comisia cu privire la intenţia lor de a nu
formula obiecţiuni.
(3)
În cazul în care fie Parlamentul European, fie Consiliul
formulează obiecţiuni la un act delegat în termenul menţio
nat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformi
tate cu articolul 296 TFUE, instituţia care formulează
obiecţiuni prezintă motivele obiecţiunilor la actul delegat.”
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Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1093/2010.”
2.

Articolul 9

La articolul 9 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu urmă
torul text:
„(b) statele membre în cauză notifică Comisia și ABE în legă
tură cu motivele pentru care au recurs la opţiunea res
pectivă; și”.

Modificări aduse Directivei 2006/48/CE
Directiva 2006/48/CE se modifică după cum urmează:
3.
1.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 6 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul existent se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre solicită instituţiilor de credit să
obţină autorizaţii înainte de începerea propriu-zisă a
activităţilor lor. Fără a aduce atingere articolelor 7-12,
acestea stabilesc cerinţele pentru acordarea autorizaţiei și

„Articolul 14
Fiecare autorizaţie este notificată autorităţii ABE.
Denumirea fiecărei instituţii de credit autorizate se înscrie pe
o listă ABE publică lista respectivă și asigură actualizarea
acesteia pe site-ul său internet.”
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Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Articolul 17 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Retragerea autorizaţiei se notifică Comisiei și ABE,
prezentând motivele care stau la baza acesteia. Persoanelor în
cauză li se comunică motivele respective.”

5.

Se conferă de asemenea Comisiei competenţa de a adopta
standardele tehnice de punere în aplicare menţionate la al
doilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regula
mentul (UE) nr. 1093/2010.”

La articolul 19 se adaugă următorul alineat:
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
„(9)
prezentei directive, ABE poate elabora proiecte de standarde
tehnice de reglementare, pentru a stabili o listă exhaustivă a
informaţiilor menţionate la articolul 19a alineatul (4), care
urmează să fie incluse de potenţialii achizitori în notificarea
lor, fără a aduce atingere alineatului (3) din prezentul articol.

8.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a pre
zentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde teh
nice de punere în aplicare pentru a stabili formulare, modele
și proceduri standard pentru transmiterea acestor informaţii.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a pre
zentei directive, ABE poate elabora proiecte de standarde teh
nice de punere în aplicare, în scopul stabilirii unor proceduri,
formulare și modele comune pentru procesul de consultare
între autorităţile competente relevante, așa cum se menţio
nează la articolul 19b.

ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice
până la data de 1 ianuarie 2014.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al treilea paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.”

Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”
7.

Se conferă de asemenea Comisiei competenţa de a adopta
standardele tehnice de punere în aplicare menţionate la al
doilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regula
mentul (UE) nr. 1093/2010.”

La articolul 22 se adaugă următorul alineat:
„(3)
Pentru a preciza cerinţele prevăzute în prezentul arti
col și pentru a asigura convergenţa practicilor de suprave
ghere, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de
reglementare în vederea stabilirii dispoziţiilor, proceselor și
mecanismelor menţionate la alineatul (1), în conformitate cu
principiul proporţionalităţii și caracterul cuprinzător prevă
zute la alineatul (2).

La articolul 25 se adaugă următorul alineat:
„(5)
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde
tehnice de reglementare pentru a preciza informaţiile de noti
ficat în conformitate cu prezentul articol.
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a pre
zentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde teh
nice de punere în aplicare pentru a stabili formulare, modele
și proceduri standard pentru transmiterea acestor informaţii;
ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei
până la data de 1 ianuarie 2014.

La articolul 26 se adaugă următorul alineat:
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
„(5)
prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde
tehnice de reglementare pentru a preciza informaţiile de noti
ficat în conformitate cu prezentul articol.

Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.

6.

L 331/145

9.

La articolul 28 se adaugă următorul alineat:
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
„(4)
prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde
tehnice de reglementare pentru a preciza informaţiile de noti
ficat în conformitate cu prezentul articol.
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a pre
zentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde teh
nice de punere în aplicare pentru a stabili formulare, modele
și proceduri standard pentru transmiterea acestor informaţii.
ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice
până la data de 1 ianuarie 2014.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.
Se conferă de asemenea Comisiei competenţa de a adopta
standardele tehnice de punere în aplicare menţionate la al
doilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regula
mentul (UE) nr. 1093/2010.”
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10. La articolul 33, primul paragraf se înlocuiește cu următorul
text:
„Înainte de a urma procedura prevăzută la articolul 30, auto
rităţile competente din statul membru gazdă pot lua, în situa
ţii de urgenţă, orice măsuri preventive necesare pentru
protecţia intereselor deponenţilor, ale investitorilor și ale
celorlalte persoane cărora li se prestează servicii. Comisia,
ABE și autorităţile competente ale celorlalte state membre
implicate sunt informate cu privire la astfel de măsuri în cel
mai scurt timp.”
11. Articolul 36 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 36
Statele membre informează Comisia și ABE în legătură cu
numărul și tipul de cazuri în care s-a refuzat eliberarea unei
autorizaţii în conformitate cu articolul 25 și cu articolul 26
alineatele (1), (2) și (3) sau cazuri în care s-au luat măsuri în
conformitate cu articolul 30 alineatul (3).”
12. La articolul 38, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Autorităţile competente notifică Comisiei, ABE și
Comitetului bancar european toate autorizaţiile de sucursală
acordate instituţiilor de credit cu sediul central într-o ţară
terţă.”
13. Articolul 39 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (2) se adaugă următoarea literă:
„(c) ABE să poată obţine informaţiile pe care autorităţile
competente ale statelor membre le-au obţinut de la
autorităţile naţionale ale statelor terţe, în conformi
tate cu articolul 35 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010;”;
(b) se adaugă următorul alineat:
ABE asistă Comisia în sensul prezentului articol,
„(4)
în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.”
14. La articolul 42 se adaugă următoarele alineate:
„Autorităţile competente pot sesiza ABE cu privire la situaţi
ile în care o cerere de colaborare, în special în vederea schim
bului de informaţii, a fost respinsă sau nu i s-a dat curs în
termen rezonabil. Fără a aduce atingere dispoziţiilor artico
lului 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
(TFUE), în situaţiile menţionate la prima teză ABE poate
acţiona în conformitate cu competenţele care îi sunt atribu
ite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.
În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului
articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de
reglementare care să precizeze informaţiile conţinute în
acesta.
Pentru a asigura condiţii uniforme de aplicarea prezentului
articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de
punere în aplicare prin care să se stabilească formulare,
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modele și proceduri pentru cerinţele referitoare la schimbul
de informaţii, care pot facilita monitorizarea instituţiilor de
credit.
ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice
până la data de 1 ianuarie 2014.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la al treilea paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
Se conferă de asemenea Comisiei competenţa de a adopta
standardele tehnice de punere în aplicare menţionate la al
patrulea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regu
lamentul (UE) nr. 1093/2010.”
15. Articolul 42a se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1) următorul paragraf se introduce după cel
de al patrulea paragraf:
„Dacă, la finalul perioadei iniţiale de două luni, oricare
dintre autorităţile competente în cauză a înaintat pro
blema ABE în conformitate cu articolul 19 din Regula
mentul (UE) nr. 1093/2010, autorităţile competente din
statul membru gazdă amână decizia lor și așteaptă ca
ABE să adopte o decizie în conformitate cu articolul 19
alineatul (3) din regulamentul menţionat. Autorităţile
competente ale statului membru gazdă hotărăsc în con
formitate cu decizia ABE. Perioada de două luni se con
sideră a reprezenta etape de conciliere în sensul
articolului 19 din regulamentul menţionat. ABE adoptă
decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează
ABE după expirarea perioadei iniţiale de două luni sau
după ce s-a ajuns la o decizie comună.”;
(b) la alineatul (3), se adaugă următoarele paragrafe:
„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a pre
zentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde
tehnice de reglementare pentru a preciza condiţiile gen
erale de funcţionare a colegiilor de supraveghere.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de reglementare menţionate la al patrulea para
graf, în conformitate cu procedura prevăzută la arti
colele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare
a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de punere în aplicare privind funcţionarea
operaţională a colegiilor de supraveghere.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la al șaselea
paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la arti
colul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”
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16. Articolul 42b se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
În exercitarea atribuţiilor care le revin, autorită
ţile competente iau în considerare convergenţa în ceea ce
privește instrumentele de supraveghere și practicile de
supraveghere în punerea în aplicare a actelor cu putere
de lege și a actelor administrative adoptate în temeiul
prezentei directive. În acest scop, statele membre se asi
gură că:
(a) autorităţile competente participă la activităţile ABE;
(b) autorităţile competente respectă orientările și reco
mandările ABE sau prezintă motivele pentru care nu
fac acest lucru;
(c) mandatele naţionale conferite autorităţilor compe
tente nu împiedică îndeplinirea atribuţiilor care le
revin în calitate de membre ale ABE sau în temeiul
prezentei directive.”;
(b) alineatul (2) se elimină.
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(a) băncilor centrale din Sistemul European al Băncilor
Centrale și altor organisme cu o funcţie similară în
calitate de autorităţi monetare, în cazul în care
aceste informaţii sunt relevante pentru exercitarea
atribuţiilor lor statutare, incluzând coordonarea
politicii monetare și furnizarea de lichidităţi asoci
ate, supravegherea sistemelor de plăţi, de compen
sare și de decontare și menţinerea stabilităţii
sistemului financiar;
(b) după caz, celorlalte autorităţi publice responsabile
cu supravegherea sistemelor de plăţi;
(c) Comitetului european pentru risc sistemic (denumit
în continuare «CERS»), în cazul în care aceste infor
maţii sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor
sale statutare în temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Con
siliului din 24 noiembrie 2010 privind supraveg
herea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene
a sistemului financiar și de instituire a Comitetului
european pentru risc sistemic (*).

17. La articolul 44, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Dispoziţiile de la alineatul (1) nu împiedică autorită
ţile competente din diferite state membre să facă schimb de
informaţii sau să transmită informaţii ABE în conformitate cu
prezenta directivă, cu alte directive aplicabile instituţiilor de
credit, și cu articolele 31 și 35 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010. Informaţiile respective sunt supuse condiţii
lor privind secretul profesional prevăzute la alineatul (1).”
18. Articolul 46 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 46
În conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, statele membre și ABE pot încheia acorduri
de cooperare care să prevadă schimburi de informaţii cu
autorităţile competente din ţări terţe sau cu autorităţi sau
organisme din ţări terţe, după cum se prevede la articolul 47
și articolul 48 alineatul (1) din prezenta directivă, cu condiţia
ca informaţiile furnizate să beneficieze de garanţii de respec
tare a secretului profesional care să fie cel puţin echivalente
cu cele prevăzute la articolul 44 alineatul (1) din prezenta
directivă. Un astfel de schimb de informaţii are drept scop
îndeplinirea responsabilităţilor de supraveghere ale acestor
autorităţi sau organisme.
În cazul în care informaţiile provin dintr-un alt stat membru,
acestea nu sunt divulgate fără acordul explicit al autorităţilor
care le-au transmis și, după caz, numai în scopurile pentru
care autorităţile în cauză și-au dat acordul.”
19. Articolul 49 se modifică după cum urmează:
(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Dispoziţiile prezentei secţiuni nu pot împiedica o
autoritate competentă să transmită următoarelor entităţi
informaţiile de care acestea au nevoie în exercitarea sar
cinilor lor:

Dispoziţiile prezentei secţiuni nu pot împiedica
autorităţile sau organismele respective să comunice
autorităţilor competente informaţiile de care aces
tea au nevoie în sensul articolului 45.
(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 1.”;
(b) paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:
„Într-o situaţie de urgenţă, astfel cum se menţionează la
articolul 130 alineatul (1), statele membre permit auto
rităţilor competente să comunice fără întârziere infor
maţii băncilor centrale din Sistemul European al Băncilor
Centrale atunci când aceste informaţii sunt relevante
pentru exercitarea atribuţiilor lor statutare, incluzând
coordonarea politicii monetare și furnizarea de lichidi
tăţi asociate, supravegherea sistemelor de plăţi, de com
pensare și a celor de decontare a valorilor mobiliare și
menţinerea stabilităţii sistemului financiar, precum și
CERS, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010, atunci când aceste informaţii sunt rele
vante pentru exercitarea atribuţiilor sale statutare.”
20. Articolul 63a se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4) Dispoziţiile care reglementează instrumentul pre
văd că principalul, dobânda neplătită sau dividendul tre
buie să fie de așa natură încât să acopere pierderile și să
nu împiedice recapitalizarea instituţiei de credit prin
intermediul unor mecanisme corespunzătoare, astfel
cum au fost elaborate de ABE în temeiul alineatului (6).”;
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(b) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:
„(6)
Pentru a asigura o armonizare consecventă și
convergenţa practicilor de supraveghere, ABE elaborează
proiecte de standarde tehnice de reglementare în vede
rea stabilirii cerinţelor aplicabile instrumentelor menţio
nate la alineatul (1) de la prezentul articol. ABE
înaintează proiectele de standarde tehnice de reglemen
tare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014. Se deleagă
Comisiei competenţa de a adopta standardele tehnice de
reglementare menţionate la primul paragraf, în confor
mitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
De asemenea, ABE emite orientări cu privire la instru
mentele menţionate la articolul 57 primul paragraf
litera (a).
ABE monitorizează aplicarea acestor orientări.”
21. La articolul 74 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește
cu următorul text:
„În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a
prezentei directive, pentru comunicarea acestor calcule de
către instituţiile de credit, autorităţile competente aplică de la
31 decembrie 2012 formate, frecvenţe și date de raportare
uniforme. În vederea garantării unor condiţii uniforme de
aplicare a prezentei directive, ABE elaborează proiecte de
standarde tehnice de punere în aplicare pentru a introduce în
cadrul Uniunii formate (cu caracteristicile asociate), frecvenţe
și date de raportare uniforme înainte de 1 ianuarie 2012. For
matele de raportare sunt proporţionale cu natura, amploarea
și complexitatea activităţilor instituţiilor de credit.
Pentru a asigura condiţii uniforme de aplicarea prezentei
directive, ABE elaborează, de asemenea, proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare privind soluţiile de tehnologia
informaţiei care trebuie aplicate unor astfel de rapoarte.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al doilea și al treilea
paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1093/2010.”
22. La articolul 81 alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:
„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezen
tului articol, ABE, în consultare cu Autoritatea europeană de
supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare
și pieţe) (denumită în continuare «AEVMP»), înfiinţată prin
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului (*), elaborează proiecte de standarde
tehnice de reglementare pentru a preciza metodologia de eva
luare legată de evaluarea creditelor. ABE înaintează aceste
proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până
la data de 1 ianuarie 2014.
Se delegă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la al doilea paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”
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23. La articolul 84 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:
„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezen
tului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice
de reglementare pentru a stabili metodologia de evaluare prin
care autorităţile competente permit instituţiilor de credit să
utilizeze abordarea bazată pe rating intern.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf litera (a),
în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”
24. La articolul 97 alineatul (2), se adaugă următoarele paragrafe:
„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezen
tului articol, ABE, în consultare cu AEVMP, elaborează pro
iecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza
metodologia de evaluare legată de evaluarea creditelor. ABE
înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de reglemen
tare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la al doilea paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”
25. La articolul 105 alineatul (1), se adaugă următoarele
paragrafe:
„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezen
tului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice
de reglementare pentru a stabili metodologia de evaluare prin
care autorităţile competente permit instituţiilor de credit să
utilizeze abordările de evaluare avansată.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la al doilea paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”
26. La articolul 106 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește
cu următorul text:
„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezen
tului alineat, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de
reglementare pentru a preciza excepţiile de la literele (c) și (d),
precum și pentru a preciza condiţiile utilizate pentru a stabili
existenţa unui grup de clienţi aflaţi în legătură, astfel cum se
menţionează la alineatul (3). ABE înaintează aceste proiecte
de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la data
de 1 ianuarie 2014.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la al doilea paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”
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27. La articolul 110, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

31. La articolul 126, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)
Statele membre adoptă dispoziţii care prevăd că
raportarea are loc cel puţin de două ori pe an. Autorităţile
competente aplică, de la 31 decembrie 2012, formate, frec
venţe și date de raportare uniforme. În vederea garantării
unor condiţii uniforme de aplicare a prezentei directive, ABE
elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în apli
care pentru a introduce în cadrul Uniunii formate (cu carac
teristicile asociate), frecvenţe și date de raportare uniforme
înainte de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare sunt pro
porţionale cu natura, amploarea și complexitatea activităţi
lor instituţiilor de credit.

„(4)
Autorităţile competente adresează o notificare
Comisiei și ABE cu privire la orice acord care intră sub inci
denţa alineatului (3).”

Pentru a asigura condiţii uniforme de aplicare a prezentei
directive, ABE elaborează, de asemenea, proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare privind soluţiile de tehnologia
informaţiei care trebuie aplicate unor astfel de rapoarte.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul și al doilea
paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la artico
lul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

32. Articolul 129 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), după primul paragraf se introduce urmă
torul paragraf:
„Atunci când autoritatea responsabilă cu supravegherea
consolidată nu îndeplinește sarcinile menţionate la
primul paragraf sau atunci când autorităţile competente
nu cooperează cu autoritatea de supraveghere consoli
dată într-o măsură corespunzătoare în realizarea sarci
nilor menţionate la primul paragraf, oricare dintre
autorităţile competente în cauză poate sesiza ABE cu pri
vire la chestiune, care are posibilitatea de a acţiona în
conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.”;

28. La articolul 111 alineatul (1), paragraful al patrulea se înlo
cuiește cu următorul text:

(b) la alineatul (2) al cincilea paragraf se adaugă următorul
text:

„Statele membre pot stabili o limită mai mică de 150 de mil
ioane EUR și informează ABE și Comisia în legătură cu
aceasta.”

„Dacă, la finalul perioadei de șase luni, oricare dintre
autorităţile competente implicate înaintează problema
ABE în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul
(UE) nr. 1093/2010, autoritatea responsabilă cu
supravegherea consolidată își amână decizia șișa teaptă
decizia pe care ABE o poate lua asupra propriei decizii
în conformitate cu articolul 19 alineatul (4) din regula
mentul menţionat și, ulterior, adoptă decizia sa în con
formitate cu decizia ABE. Perioada de șase luni se
consideră perioada de conciliere în sensul respectivului
regulament. ABE adoptă o decizie în termen de o lună.
Problema nu se înaintează ABE după expirarea perioa
dei de șase luni sau după ce s-a ajuns la o decizie
comună.”;

29. La articolul 122a, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul
text:
„(10)
ABE înaintează un raport anual Comisiei cu privire
la respectarea prezentului articol de către autorităţile
competente.
În vederea garantării armonizării consecvente a prezentului
articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de
reglementare pentru convergenţa practicilor de supraveghere
în ceea ce privește prezentul articol, inclusiv măsurile luate în
caz de încălcare a obligaţiilor referitoare la diligenţa necesară
și la gestionarea riscurilor. ABE înaintează aceste proiecte de
standarde tehnice de reglementare Comisiei până la data de
1 ianuarie 2014.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la al doilea paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

(c) la alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:
„ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de
punere în aplicare în vederea asigurării unor condiţii uni
forme de aplicare pentru procesele decizionale comune
menţionate la prezentul alineat, în ceea ce privește cere
rile de autorizare menţionate la articolul 84 alineatul (1),
articolul 87 alineatul (9), articolul 105 și în anexa III
partea 6, în scopul de a facilita adoptarea deciziilor
comune.

30. La articolul 124 se adaugă următorul alineat:
„(6)
În vederea asigurării armonizării consecvente a pre
zentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde teh
nice de reglementare pentru a preciza dispoziţiile prezentului
articol, precum și o procedură și o metodologie comună de
evaluare a riscurilor.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la al șaselea și
al șaptelea paragraf, în conformitate cu procedura pre
văzută la articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.”;
(d) alineatul (3) se modifică după cum urmează:
(i)

la al treilea paragraf, termenul „Comitetul european
al inspectorilor bancari” se înlocuiește cu „ABE”;
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(ii) paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul
text:
„În absenţa unei astfel de decizii comune a autori
tăţilor competente în termen de patru luni, autori
tatea responsabilă cu supravegherea consolidată
adoptă o decizie pe bază consolidată privind apli
carea articolelor 123 și 124 și a articolului 136 ali
neatul (2), după ce aceasta a luat în considerare în
mod adecvat evaluarea riscurilor filialelor efectuată
de către autorităţile competente relevante. Dacă, la
finalul perioadei de patru luni, oricare dintre auto
rităţile competente implicate înaintează problema
ABE în conformitate cu articolul 19 din Regulamen
tul (UE) nr. 1093/2010, autoritatea responsabilă cu
supravegherea consolidată își amână decizia și
așteaptă decizia pe care ABE o poate lua în confor
mitate cu articolul 19 alineatul (3) din regulamen
tul menţionat și, ulterior, adoptă decizia sa în
conformitate cu decizia ABE. Perioada de patru luni
se consideră a reprezenta etapa de conciliere în sen
sul regulamentului menţionat. ABE adoptă o deci
zie în termen de o lună. Problema nu este adusă în
atenţia ABE după expirarea perioadei de patru luni
sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.”;
(iii) al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Decizia de aplicare a articolelor 123 și 124 și a arti
colului 136 alineatul (2) se adoptă de către autori
tăţile competente responsabile cu supravegherea
filialelor unei instituţii de credit mamă din Uniune
sau a unui holding financiar mamă din Uniune pe
bază individuală sau subconsolidată, după luarea în
considerare a opiniilor și rezervelor exprimate de
autoritatea responsabilă cu supravegherea consoli
dată. Dacă, la finalul perioadei de patru luni, oricare
dintre autorităţile competente implicate aduce pro
blema în atenţia ABE în conformitate cu articolul 19
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autorităţile
competente își amână decizia șișa teaptă decizia pe
care ABE o poate lua în conformitate cu articolul 19
alineatul (3) din regulamentul menţionat și, ulterior,
adoptă decizia lor în conformitate cu decizia ABE.
Perioada de patru luni se consideră a reprezenta
etapa de conciliere în sensul regulamentului men
ţionat. ABE adoptă o decizie în termen de o lună.
Problema nu este adusă în atenţia ABE după expi
rarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns
la o decizie comună.”;
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Se conferă Comisiei competenţa de a adopta stan
dardele tehnice de punere în aplicare menţionate la
al zecelea paragraf, în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.”
33. La articolul 130 alineatul (1), primul și al doilea paragraf se
înlocuiesc cu următorul text:
„(1)
În cazul în care survine o situaţie de urgenţă, inclusiv
o situaţie definită la articolul 18 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010 sau o situaţie în care se manifestă evoluţii
negative ale pieţelor, care ar putea pune în pericol lichiditatea
pieţei și stabilitatea sistemului financiar din oricare din statele
membre în care au fost autorizate entităţi ale unui grup sau
în care s-au înfiinţat sucursale cu relevanţă în conformitate cu
articolul 42a, autoritatea responsabilă cu supravegherea con
solidată avertizează cât mai curând posibil, cu respectarea
capitolului 1 secţiunea 2, ABE, CERS și autorităţile menţio
nate la articolul 49 al patrulea paragraf și la articolul 50 și
comunică toate informaţiile esenţiale pentru îndeplinirea atri
buţiilor acestora. Aceste obligaţii se aplică în cazul autorită
ţilor competente menţionate în articolele 125 și 126, precum
și în partea introductivă din articolul 129 alineatul (1).
În cazul în care autoritatea menţionată la articolul 49 al
patrulea paragraf constată prezenţa unei situaţii descrise la
primul paragraf, aceasta avertizează cât mai curând posibil
autorităţile competente menţionate la articolele 125 și 126,
precum și ABE.”
34. La articolul 131, paragraful al treilea se înlocuiește cu urmă
torul text:
„Autorităţile competente responsabile cu autorizarea filialei
unei întreprinderi-mamă care este o instituţie de credit își pot
delega responsabilitatea de supraveghere, prin acord bilateral
și în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, autorităţilor competente care au autorizat și
care supraveghează întreprinderea-mamă, astfel încât acestea
să își asume responsabilitatea de supraveghere a filialei în
conformitate cu prezenta directivă. ABE este informată cu
privire la existenţa și conţinutul unor astfel de acorduri. ABE
transmite aceste informaţii autorităţilor competente din alte
state membre și Comitetului bancar european.”

(iv) al șaptelea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„În cazul în care ABE a fost consultată, toate auto
rităţile competente ţin seama de avizul acesteia și
explică orice deviaţie semnificativă de la acest aviz.”;
(v) paragraful al zecelea se înlocuiește cu următorul
text:
„ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de
punere în aplicare în vederea garantării unor con
diţii uniforme de aplicare pentru procesul deciz
ional comun menţionat la prezentul alineat, în ceea
ce privește aplicarea articolelor 123 și 124 și a arti
colului 136 alineatul (2) în scopul facilitării decizi
ilor comune.

35. Articolul 131a se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Autoritatea responsabilă cu supravegherea con
solidată instituie colegii de supraveghere pentru a faci
lita îndeplinirea sarcinilor menţionate la articolul 129 și
la articolul 130 alineatul (1) și condiţionate de cerinţele
de confidenţialitate menţionate la alineatul (2) din
prezentul articol și de compatibilitatea cu dreptul Uni
unii, pentru a garanta, atunci când este cazul, o coordo
nare și o colaborare adecvate cu autorităţile competente
relevante din ţări terţe.
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ABE contribuie la promovarea și monitorizează func
ţionarea eficientă, efectivă și coerentă a colegiilor de
supraveghere menţionate la prezentul articol, în confor
mitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010. În acest scop, ABE participă în modul pe
care îl consideră adecvat și este considerată ca autoritate
competentă în acest scop.
Colegiile de supraveghere elaborează un cadru pentru
responsabilul cu supravegherea consolidată, pentru ABE
și pentru alte autorităţi competente implicate în realiza
rea următoarelor sarcini:
(a) schimbul de informaţii între acestea și cu ABE, în
conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010;
(b) acordul privind încredinţarea pe bază de voluntariat
a sarcinilor și delegarea pe bază de voluntariat a res
ponsabilităţilor atunci când este cazul;
(c) stabilirea unor programe de supraveghere pruden
ţială pe baza unei evaluări a riscului grupului în con
formitate cu articolul 124;
(d) creșterea eficienţei supravegherii prin înlăturarea
suprapunerilor nenecesare a cerinţelor, inclusiv cele
legate de cererile de informaţii menţionate la artico
lul 130 alineatul (2) și articolul 132 alineatul (2);
(e) aplicarea consecventă a cerinţelor prudenţiale în
temeiul prezentei directive între toate entităţile din
cadrul unui grup bancar, fără a aduce atingere opţiu
nilor și posibilităţilor discreţionare oferite în legis
laţia Uniunii;
(f) aplicarea articolului 129 alineatul (1) litera (c),
ţinând seama de activităţile pe care alte foruri le-ar
putea desfășura în acest domeniu.
Autorităţile competente, în cadrul participării lor la
colegiile de supraveghere, și ABE cooperează
îndeaproape. Cerinţa de confidenţialitate consacrată la
capitolul 1 secţiunea 2 nu împiedică autorităţile compe
tente să facă schimburi de informaţii confidenţiale în
cadrul colegiilor de supraveghetori. Înfiinţarea și func
ţionarea colegiilor de supraveghetori nu afectează drep
turile și responsabilităţile autorităţilor competente în
conformitate cu prezenta directivă.”;
(b) la alineatul (2):
(i)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
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În vederea asigurării unor condiţii uniforme de apli
care a prezentului articol, ABE poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare
privind funcţionarea operaţională a colegiilor de
supraveghere.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta stan
dardele tehnice de punere în aplicare menţionate la
al patrulea paragraf, în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.”;
(ii) al șaselea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Autoritatea responsabilă cu supravegherea conso
lidată informează ABE, cu respectarea cerinţelor de
confidenţialitate de la capitolul 1 secţiunea 2, cu pri
vire la activităţile colegiului de supraveghere, inclu
siv în situaţii de urgenţă, și comunică ABE toate
informaţiile care prezintă o relevanţă deosebită în
scopul convergenţei supravegherii.”
36. La articolul 132, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) după primul paragraf se introduc următoarele paragrafe:
„Autorităţile competente cooperează cu ABE în sensul
prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 1093/2010.
Autorităţile competente furnizează ABE toate informaţi
ile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în
temeiul prezentei directive și al Regulamentului (UE)
nr. 1093/2010, în conformitate cu articolul 35 din regu
lamentul respectiv.”;
(b) se adaugă următoarele paragrafe:
„Autorităţile competente pot sesiza ABE cu privire la
situaţiile în care:
(a) o autoritate competentă nu a comunicat informaţii
esenţiale, sau
(b) o cerere de cooperare, în special în vederea schim
bului de informaţii relevante, a fost respinsă sau nu
i s-a dat curs într-un termen rezonabil.
Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 258 din
TFUE, în situaţiile menţionate la al șaptelea paragraf ABE
poate acţiona în conformitate cu competenţele care îi
sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamen
tul (UE) nr. 1093/2010.”

„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de
standarde tehnice de reglementare pentru a preciza
condiţiile generale de funcţionare a colegiilor de
supraveghere.

37. La articolul 140, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta stan
dardele tehnice de reglementare menţionate la al
doilea paragraf, în conformitate cu procedura pre
văzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.

„(3)
Autorităţile competente responsabile cu supraveg
herea pe bază consolidată stabilesc listele cu holdingurile
financiare menţionate la articolul 71 alineatul (2). Listele sunt
comunicate autorităţilor competente din celelalte state mem
bre, ABE și Comisiei.”
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ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de
punere în aplicare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

38. Articolul 143 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(i)

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

la sfârșitul primului paragraf se adaugă următoarea
teză:
„ABE asistă Comisia și Comitetul bancar european
la îndeplinirea respectivelor atribuţii, inclusiv în
ceea ce privește necesitatea actualizării respective
lor recomandări.”;

41. Articolul 156 se modifică după cum urmează:
(a) termenul „Comitetul european al inspectorilor bancari”
se înlocuiește cu „ABE”;

(ii) paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

(b) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritatea competentă care efectuează verificarea
menţionată la alineatul (1) primul paragraf ţine
seama de recomandările menţionate anterior. În
acest scop, autoritatea competentă consultă ABE
înainte de a adopta o decizie.”;

„Comisia, în cooperare cu ABE și statele membre și
ţinând seama de contribuţia Băncii Centrale Europene,
controlează în mod periodic dacă prezenta directivă,
împreună cu Directiva 2006/49/CE, au efecte semnifica
tive asupra ciclului economic și analizează, în acest scop,
dacă se justifică măsuri corective.”

(b) la alineatul (3), al patrulea paragraf se înlocuiește cu
următorul text:
„Tehnicile de control urmăresc să atingă obiectivele
supravegherii consolidate definite de prezentul capitol și
sunt notificate celorlalte autorităţi competente în cauză,
ABE și Comisiei.”
39. La articolul 144 se adaugă următoarele paragrafe:

15.12.2010

Articolul 10
Modificări aduse Directivei 2006/49/CE
Directiva 2006/49/CE se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 18 se adaugă următorul alineat:

„În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a
prezentului articol, ABE elaborează standarde tehnice de
punere în aplicare pentru a stabili formatul, structura, conţi
nutul și data publicării anuale a informaţiilor prevăzute în
prezentul articol. ABE înaintează aceste proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare Comisiei până la data de 1 ianu
arie 2014.

„(5)
Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea
bancară europeană) (denumită în continuare «ABE»), înfiin
ţată prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului (*), poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare pentru a stabili metodologia
de evaluare pe baza căreia autorităţile competente permit
instituţiilor să utilizeze modele interne în scopul calculării
cerinţelor de capital în temeiul prezentei directive.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al treilea paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.”

Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.”

40. La articolul 150 se adaugă următorul alineat:
ABE elaborează standarde tehnice de punere în apli
„(3)
care pentru a asigura condiţii uniforme de aplicarea prezen
tei directive în ceea ce privește condiţiile de aplicare a:

2.

„Atunci când autorităţile competente renunţă la aplicarea
cerinţelor de capital pe bază consolidată prevăzute la prezen
tul articol, acestea notifică Comisia și ABE.”

(a) punctelor 15-17 din anexa V;
(b) punctului 23 litera (l) din anexa V în ceea ce privește sta
bilirea criteriilor de determinare a ratelor adecvate între
componenta fixă și cea variabilă a remuneraţiei totale și
ale punctului 23 litera (o) subpunctul (ii) din anexa V în
ceea ce privește specificarea claselor de instrumente care
îndeplinesc condiţiile prevăzute la punctul respectiv;
(c) părţii 2 din anexa VI în ceea ce privește stabilirea facto
rilor cantitativi menţionaţi la punctul 12, a factorilor
calitativi menţionaţi la punctul 13 și a valorii reper men
ţionată la punctul 14;

La articolul 22 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

3.

La articolul 32, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Autorităţile competente notifică aceste proceduri ABE,
Consiliului și Comisiei.”;
(b) se adaugă următorul paragraf:
„ABE elaborează orientări în legătură cu procedurile
menţionate la prezentul alineat.”

15.12.2010

4.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

La articolul 36, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(c) cerinţele aplicabile acţionarilor și membrilor care deţin
participaţii calificate, precum și pentru a clarifica obsta
colele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a func
ţiilor de supraveghere ale autorităţii competente,
conform dispoziţiilor articolului 8 alineatul (1) din pre
zenta directivă și articolului 10 alineatele (1) și (2) din
Directiva 2004/39/CE, în conformitate cu articolul 11
din prezenta directivă.

„(1)
Statele membre desemnează autorităţile competente
pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute de prezenta directivă.
Statele membre informează ABE și Comisia în acest sens,
indicând orice separare a funcţiilor.”
5.

L 331/153

La articolul 38 alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe:
„Autorităţile competente cooperează cu ABE în sensul pre
zentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010.

Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul alineat, în confor
mitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.

Autorităţile competente furnizează fără întârziere ABE toate
informaţiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în teme
iul prezentei directive și al Regulamentului (UE)
nr. 1093/2010, în conformitate cu articolul 35 din regula
mentul respectiv.”

În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a pre
zentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formularele,
modele și procedurile standard pentru notificarea sau furni
zarea de informaţii prevăzută la literele (a) și (b) de la primul
paragraf.

Articolul 11
Modificări aduse Directivei 2009/65/CE

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al treilea paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”

Directiva 2009/65/CE se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 5 se adaugă următorul alineat:
„(8)
În vederea asigurării armonizării consecvente a pre
zentului articol, Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și pieţe)
(denumită în continuare «AEVMP»), înfiinţată prin Regula
mentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului (*), poate elabora proiecte de standarde tehnice de
reglementare pentru a preciza informaţiile ce urmează a fi
furnizate autorităţilor competente în cererea de autorizare a
OPCVM-urilor.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”

2.

La articolul 6 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
„AEVMP este informată cu privire la fiecare autorizaţie acor
dată, și publică și actualizează pe site-ul său internet o listă a
societăţilor de administrare autorizate.”

3.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat:
„(6)
În vederea asigurării armonizării consecvente a pre
zentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde
tehnice de reglementare pentru a preciza:
(a) informaţiile care trebuie furnizate autorităţii competente
în cadrul cererii de autorizare a societăţii de adminis
trare, inclusiv programul de activitate;
(b) cerinţele aplicabile societăţii de administrare în temeiul
alineatului (2) și informaţiile pentru notificarea prevă
zută la alineatul (3);

4.

La articolul 9, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Statele membre informează AEVMP și Comisia asu
pra oricărei dificultăţi de ordin general întâlnite de OPCVMuri în cadrul comercializării titlurilor lor de participare în
orice ţară terţă.
Comisia examinează cât mai rapid aceste dificultăţi pentru a
găsi soluţia adecvată. AEVMP o asistă în realizarea acestei
sarcini.”

5.

La articolul 11 se adaugă următorul alineat:
În vederea asigurării armonizării consecvente a pre
„(3)
zentei directive, AEVMP elaborează proiecte de standarde
tehnice de implementare pentru a întocmi o listă exhaustivă
de informaţii, prevăzută în prezentul articol, cu referire la
articolul 10b alineatul (4) din Directiva 2004/39/CE, care să
fie incluse de eventualii achizitori în notificare, fără a aduce
atingere articolului 10a alineatul (2) din directiva respectivă.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a pre
zentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formularele,
modelele și procedurile standard legate de modalităţile pro
cesului de consultare dintre autorităţile competente relevante,
așa cum se prevede în prezentul articol, cu referire la artico
lul 10 alineatul (4) din Directiva 2004/39/CE.
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Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al treilea paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
6.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

8.

(a) alineatul (3) se modifică după cum urmează:
(i)

„(3) Fără a aduce atingere articolului 116, Comi
sia adoptă prin intermediul actelor delegate, în con
formitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4) și
în condiţiile prevăzute la articolele 112a și 112b,
măsuri care să specifice procedurile și mecanismele
menţionate la alineatul (1) al doilea paragraf lit
era (a) și cerinţele structurale și organizatorice pen
tru evitarea conflictelor de interese în conformitate
cu alineatul (1) al doilea paragraf litera (b).”;

Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a pre
zentului articol AEVMP poate elabora proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pentru a elabora formulare
standard, modele și proceduri pentru transmiterea informa
ţiilor, în conformitate cu alineatele (3) și (9).

(ii) al doilea paragraf se elimină;
(b) se adaugă următorul alineat:

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
7.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(i)

la primul paragraf, partea introductivă se înlocuiește
cu următorul text:
„(2) Fără a aduce atingere articolului 116, Comi
sia adoptă măsuri, prin intermediul actelor delegate,
în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3)
și (4), și în condiţiile prevăzute la articolele 112a
și 112b, cu scopul de a garanta că societatea de
administrare respectă obligaţiile prevăzute la aline
atul (1), în special pentru:”;

La articolul 17 se adaugă următorul alineat:
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
„(10)
prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare pentru a preciza informaţiile
de notificat în conformitate cu alineatele (1), (2), (3), (8) și (9).

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(4)
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
determina condiţiile de aplicare a actelor delegate adop
tate de Comisie privind procedurile, mecanismele, cerin
ţele structurale și organizatorice menţionate la
alineatul (3).
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Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al treilea paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
9.

La articolul 18 se adaugă următorul alineat:
„(5)
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare pentru a preciza informaţiile
de notificat în conformitate cu alineatele (1), (2) și (4).
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a pre
zentului articol AEVMP poate elabora proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pentru a elabora formulare
standard, modele și proceduri pentru transmiterea informa
ţiilor, în conformitate cu alineatele (2) și (4).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al treilea paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”

10. La articolul 20 se adaugă următorul alineat:

(ii) al doilea paragraf se elimină;
(b) se adaugă următorul alineat:
„(3)
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
determina actele delegate adoptate de Comisie privind
procedurile, mecanismele, cerinţele structurale și organi
zatorice menţionate la alineatul (2).

În vederea asigurării armonizării consecvente a pre
„(5)
zentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde
tehnice de reglementare pentru a preciza informaţiile ce
urmează a fi furnizate autorităţilor competente în cererea de
administrare a OPCVM-urilor cu sediul în alt stat membru.
Comisia poate adopta standardele tehnice de reglementare
menţionate la primul paragraf în conformitate cu arti
colele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
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În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a pre
zentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde
tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare,
modele și proceduri standard pentru transmiterea acestor
informaţii.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la al treilea paragraf, în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”
11. Articolul 21 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5) În cazul în care, în pofida măsurilor luate de către
autorităţile competente ale statului membru de origine al
societăţii de administrare sau din cauza faptului că aceste
măsuri se dovedesc inadecvate sau nu sunt disponibile în
statul membru respectiv, societatea de administrare
refuză în continuare să furnizeze informaţiile solicitate
de statul membru gazdă al societăţii de administrare în
conformitate cu alineatul (2) sau persistă în încălcarea
actelor cu putere de lege sau a normelor administrative
menţionate la același alineat și aflate în vigoare în statul
membru gazdă al societăţii de administrare, autorităţile
competente ale statului membru gazdă al societăţii de
administrare pot lua oricare dintre următoarele măsuri:
(a) după ce au informat autorităţile competente ale sta
tului membru de origine al societăţii de adminis
trare, pot lua măsuri adecvate, inclusiv în
conformitate cu articolele 98 și 99, pentru a preveni
sau sancţiona neregulile viitoare și, după caz, să
împiedice societatea de administrare în cauză să
efectueze noi operaţiuni pe teritoriul său. Statele
membre se asigură că, pe teritoriul lor, este posibilă
notificarea actelor legale necesare pentru astfel de
măsuri societăţilor de administrare. În cazul în care
serviciul prestat în statul membru gazdă al societă
ţii de administrare este administrarea unui OPCVM,
statul membru gazdă al societăţii de administrare
poate cere societăţii de administrare să înceteze
administrarea OPCVM-ului respectiv; sau
(b) în cazul în care consideră că autoritatea competentă
a statului membru de origine al societăţii de admi
nistrare nu a acţionat în mod adecvat, pot aduce
chestiunea în atenţia AEVMP, care poate acţiona în
conformitate cu competenţele care îi sunt atribuite
în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”;
(b) la alineatul (7), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc
cu următorul text:
„(7)
Înainte de a aplica procedura prevăzută la aline
atele (3), (4) sau (5), autorităţile competente ale statului
membru gazdă al societăţii de administrare pot, în caz de
urgenţă, să ia toate măsurile de precauţie necesare pen
tru a proteja interesele investitorilor și ale altor persoane
cărora le sunt furnizate serviciile. Comisia, AEVMP și
autorităţile competente ale celorlalte state membre
implicate sunt informate cu privire la astfel de măsuri în
cel mai scurt timp.
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După consultarea autorităţilor competente ale statelor
membre în cauză, Comisia poate decide că statul mem
bru în cauză trebuie să modifice sau să abroge aceste
măsuri, fără a aduce atingere competenţelor AEVMP în
temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”;
(c) la alineatul (9), primul paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„(9)
Statele membre informează AEVMP și Comisia
asupra numărului și tipului cazurilor în care au refuzat
autorizarea în temeiul articolului 17 sau în care au
respins cererea în temeiul articolului 20, precum și cu
privire la orice măsuri luate în conformitate cu alinea
tul (5) al prezentului articol.”
12. La articolul 23, alineatul (6) se modifică după cum urmează:
(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(6)
Comisia poate adopta, prin intermediul actelor
delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2),
(3) și (4) și în condiţiile prevăzute la articolele 112a
și 112b, măsuri referitoare la măsurile pe care trebuie să
le ia depozitarul pentru a-și îndeplini obligaţiile privind
un OPCVM administrat de o societate de administrare
stabilită într-un alt stat membru, inclusiv informaţiile
care trebuie incluse în acordul standard ce urmează a fi
utilizat de depozitar și de societatea de administrare în
conformitate cu alineatul (5).”;
(b) al doilea paragraf se elimină.
13. La articolul 29 se adaugă următoarele alineate:
„(5)
În vederea asigurării armonizării consecvente a pre
zentei directive, AEVMP poate elabora proiecte de standarde
tehnice de reglementare pentru a preciza:
(a) informaţiile care trebuie furnizate autorităţii competente
în cadrul cererii de autorizare a societăţii de investiţii,
inclusiv programul operaţiunilor; și
(b) obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a
funcţiilor de supraveghere ale autorităţii competente în
temeiul alineatului (1) litera (c).
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
(6)
În vederea asigurării unor condiţii uniforme de apli
care a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de
standarde tehnice de punere în aplicare pentru a elabora for
mulare, modele și proceduri standard pentru transmiterea
informaţiilor, în conformitate cu alineatul (5) primul paragraf
litera (a).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
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14. La articolul 32, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:
„(6) Statele membre informează AEVMP și Comisia cu pri
vire la identitatea societăţilor de investiţii care beneficiază de
derogările prevăzute la alineatele (4) și (5).”
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Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
18. Articolul 51 se modifică după cum urmează:

15. La articolul 33, alineatul (6) se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(6)
Comisia poate adopta, prin intermediul actelor
delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2),
(3) și (4) și în condiţiile prevăzute la articolele 112a
și 112b, măsuri referitoare la măsurile pe care trebuie să
le ia depozitarul pentru a-și îndeplini obligaţiile privind
un OPCVM administrat de o societate de administrare
stabilită într-un alt stat membru, inclusiv informaţiile
care trebuie incluse în acordul standard ce urmează a fi
utilizat de depozitar și de societatea de administrare în
conformitate cu alineatul (5).”;
(b) al doilea paragraf se elimină.
16. Articolul 43 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (5) se modifică după cum urmează:
(i)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(5) Comisia poate adopta, prin intermediul acte
lor delegate în conformitate cu articolul 112 aline
atele (2), (3) și (4) și în condiţiile prevăzute la
articolele 112a și 112b, măsuri care să specifice în
detaliu conţinutul, formatul și mijlocul de transmi
tere a informaţiilor menţionate la alineatele (1)
și (3).”;

(ii) al doilea paragraf se elimină;
(b) se adaugă următorul alineat:
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
„(6)
aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
determina condiţiile de aplicare a actelor delegate adop
tate de Comisie privind conţinutul, formatul și metoda
prin care trebuie furnizate informaţiile menţionate ali
neatele (1) și (3) de la prezentul articol.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
17. La articolul 50 se adaugă următorul alineat:
„(4)
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare pentru a preciza dispoziţiile
referitoare la categoriile de active în care OPCVM poate
investi, în conformitate cu prezentul articol și actele delegate
adoptate de Comisie în legătură cu dispoziţiile respective.

„Autorităţile competente se asigură că toate informaţiile
primite în temeiul celui de-al treilea paragraf, agregate cu
privire la toate societăţile de administrare sau de inves
tiţii pe care le supraveghează, sunt accesibile AEVMP în
conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010 și Comitetului european pentru risc
sistemic («CERS») înfiinţat prin Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliu
lui din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macro
prudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului
financiar și de instituire a Comitetului european pentru
risc sistemic (*) în conformitate cu articolul 15 din regu
lamentul respectiv în vederea monitorizării riscurilor
sistemice la nivelul Uniunii.
(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 1.”;
(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Fără a aduce atingere articolului 116, Comisia
adoptă, prin intermediul actelor delegate în conformitate
cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4), și în condiţiile
prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri în care
precizează:
(a) criteriile de evaluare a gradului de adecvare a siste
mului de gestionare a riscurilor utilizat de societatea
de administrare, în conformitate cu alineatul (1)
primul paragraf;
(b) normele detaliate privind evaluarea precisă și inde
pendentă a valorii instrumentelor derivate negoci
ate în afara pieţei reglementate; precum și
(c) normele detaliate privind conţinutul și procedura
care trebuie urmată în transmiterea informaţiilor
menţionate la alineatul (1) al treilea paragraf către
autorităţile competente ale statului membru de
origine al societăţii de administrare.”;
(c) se adaugă următorul alineat:
„(5)
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
determina condiţiile de aplicare a actelor delegate adop
tate de Comisie privind criteriile și normele menţionate
la alineatul (4).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
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19. La articolul 52 alineatul (4), al treilea paragraf se înlocuiește
cu următorul text:
„Statele membre comunică AEVMP și Comisiei o listă a cate
goriilor de obligaţiuni menţionate la primul paragraf și cat
egoriile de emitenţi autorizaţi, conform legislaţiei și
dispoziţiilor privind controlul menţionate la paragraful res
pectiv, să emită obligaţiuni conforme cu criteriile enunţate în
prezentul articol. Aceste liste sunt însoţite de o notă de pre
cizare a statutului de garanţii oferite. Comisia și AEVMP
transmit imediat aceste informaţii celorlalte state membre,
împreună cu orice comentarii pe care le consideră adecvate,
și pun informaţiile la dispoziţia publicului pe siturile lor
internet. Această transmitere poate face obiectul unor schim
buri de opinii în cadrul Comitetului european pentru valori
mobiliare menţionat la articolul 112 alineatul (1).”
20. Articolul 60 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (6):
(i)

la primul paragraf partea introductivă se înlocuiește
cu următorul text:
„(6) Comisia poate adopta, prin intermediul acte
lor delegate, în conformitate cu articolul 112 aline
atele (2), (3) și (4), și sub în condiţiile prevăzute la
articolele 112a și 112b, măsuri privind:”;

(ii) al doilea paragraf se elimină;
(b) se adaugă următorul alineat:
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
„(7)
aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
determina condiţiile de aplicare a actelor delegate adop
tate de Comisie privind acordul, măsurile și procedurile
menţionate la alineatul (6).
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(b) se adaugă următorul alineat:
„(4)
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
determina condiţiile de aplicare a actelor delegate adop
tate de Comisie privind acordul, măsurile și tipurile de
nereguli menţionate la alineatul (3).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
22. La articolul 62, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Comisia poate adopta, prin intermediul actelor del
egate în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4),
și în condiţiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri
care să precizeze conţinutul acordului menţionat la alinea
tul (1) primul paragraf.”
23. Articolul 64 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Comisia poate adopta, prin intermediul actelor
delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2),
(3) și (4), în condiţiile prevăzute la articolele 112a
și 112b, măsuri privind:
(a) formatul și modalitatea de transmitere a informaţi
ilor menţionate la alineatul (1); sau
(b) în cazul în care OPCVM-ul de tip «feeder» își trans
feră toate activele, sau o parte din ele, către
OPCVM-ul de tip «master» în schimbul titlurilor de
participare, procedura de evaluare și control al unei
astfel de contribuţii în natură, precum și rolul depo
zitarului OPCVM-ului de tip «feeder» în procesul
respectiv.”;
(b) se adaugă următorul alineat:

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
21. Articolul 61 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Comisia poate adopta, prin intermediul actelor
delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2),
(3) și (4), și în condiţiile prevăzute la articolele 112a
și 112b, măsuri care să precizeze:
(a) elementele care trebuie incluse în acordul menţio
nat la alineatul (1); și
(b) tipurile de nereguli menţionate la alineatul (2) care
se consideră că au un impact negativ asupra
OPCVM-ului de tip «feeder».”;

În vederea garantării unor condiţii uniforme de
„(5)
aplicare în care sunt furnizate informaţiile, AEVMP poate
elabora proiecte de standarde tehnice de punere în apli
care pentru a determina condiţiile de aplicare a actelor
delegate adoptate de Comisie privind formatul și moda
litatea de furnizare a informaţiilor, precum și procedura,
astfel cum se menţionează la alineatul (4).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
24. La articolul 69 se adaugă următorul alineat:
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
„(5)
prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare pentru a preciza dispoziţiile
referitoare la conţinutul prospectului, raportul anual și
raportul semestrial prevăzute în anexa I, precum și la for
matul acestor documente.
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Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
25. La articolul 75, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Comisia poate adopta, prin intermediul actelor del
egate în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4)
și în condiţiile prevăzute la articolele 122a și 112b, măsuri
care definesc condiţiile specifice care trebuie îndeplinite în
momentul în care prospectul se transmite pe suport durabil,
altul decât hârtia, sau prin intermediul unei pagini de inter
net care nu constituie un suport durabil.”
26. Articolul 78 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:
„(7)
Comisia poate adopta, prin intermediul actelor
delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2),
(3) și (4), și în condiţiile prevăzute la articolele 112a
și 112b, măsuri privind:
(a) conţinutul detaliat și complet al informaţiilor cheie
destinate investitorilor care trebuie furnizate inves
titorilor în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4);
(b) conţinutul detaliat și complet al informaţiilor cheie
destinate investitorilor care trebuie furnizate inves
titorilor în următoarele cazuri specifice:
(i)

pentru OPCVM-urile cu diferite compartimente
de investiţii, informaţiile cheie destinate inves
titorilor care trebuie furnizate investitorilor
care investesc într-un anumit compartiment de
investiţii, inclusiv modalităţile de transfer de la
un compartiment la altul și costurile aferente;

(ii) pentru OPCVM-urile care oferă diferite cat
egorii de acţiuni, informaţiile cheie destinate
investitorilor care trebuie furnizate investitori
lor care investesc într-o anumită categorie de
acţiuni;
(iii) pentru fondurile de fonduri, informaţiile cheie
destinate investitorilor care trebuie furnizate
investitorilor care investesc într-un OPCVM
care, la rândul său, investește într-un OPCVM
sau în unul dintre organismele de plasament
colectiv menţionate la articolul 50 alineatul (1)
litera (e);
(iv) pentru structurile de tip «master-feeder», infor
maţiile de bază pentru investitori care trebuie
furnizate investitorilor care investesc într-un
OPCVM de tip «feeder»; și
(v) pentru OPCVM-urile structurate, cu capital
protejat, sau pentru OPCVM-uri similare, infor
maţiile cheie destinate investitorilor care tre
buie furnizate investitorilor în legătură cu
caracteristicile speciale ale unor astfel de
OPCVM-uri; și
(c) detaliile specifice privind formatul și prezentarea
informaţiilor cheie destinate investitorilor care tre
buie furnizate investitorilor în conformitate cu
alineatul (5).”;
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(b) se adaugă următorul alineat:
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
„(8)
aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
determina condiţiile de aplicare a actelor delegate adop
tate de Comisie în conformitate cu alineatul (7) privind
informaţiile menţionate la alineatul (3).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
27. La articolul 81, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Comisia poate adopta, prin intermediul actelor del
egate în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4)
și în condiţiile prevăzute la articolele 122a și 112b, măsuri
prin care să precizeze condiţiile specifice care trebuie respec
tate la furnizarea unor informaţii cheie destinate investitori
lor pe un alt tip de suport durabil decât pe hârtie sau prin
intermediul unei pagini de internet care nu constituie un
suport durabil.”
28. La articolul 83 se adaugă următorul alineat:
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
„(3)
prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare pentru a preciza cerinţele din
prezentul articol cu privire la împrumuturi.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
29. La articolul 84 se adaugă următorul alineat:
În vederea asigurării unei armonizări consecvente a
„(4)
prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de stan
darde tehnice de reglementare pentru a stabili condiţiile care
trebuie îndeplinite de OPCVM după adoptarea suspendării
provizorii a răscumpărării sau rambursării titlurilor de parti
cipare ale OPCVM, menţionate la alineatul (2) litera (a), după
ce s-a luat decizia de suspendare.
Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de reglementare menţionate la primul paragraf, în con
formitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
30. Articolul 95 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 95
(1)
Comisia poate adopta, prin intermediul actelor del
egate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4),
și în condiţiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri
privind:
(a) sfera informaţiilor prevăzute la articolul 91 alineatul (3);
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(b) facilitarea accesului autorităţilor competente ale statului
membru gazdă al OPCVM-ului la informaţiile și/sau
documentele prevăzute la articolul 93 alineatele (1), (2)
și (3) în conformitate cu articolul 93 alineatul (7).

(c) prin care se solicita ca personalul să fie autorizat să
însoţească personalul autorităţii competente a celui
lalt stat membru a fost respinsă sau nu i s-a dat curs
într-un termen rezonabil de timp.

(2)
Pentru a asigura condiţii uniforme de aplicare a uni
forme a articolului 93, AEVMP poate elabora proiecte de
standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili:

Fără a aduce atingere articolului 258 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în
situaţiile menţionate la primul paragraf AEVMP
poate acţiona în conformitate cu competenţele care
îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regu
lamentul (UE) nr. 1095/2010, fără a aduce atingere
posibilităţilor de a refuza să dea curs unei cereri de
informaţii sau unei cereri de investigare, prevăzute
la alineatul (6) de la prezentul articol și capacităţii
AEVMP de a acţiona în conformitate cu articolul 17
din regulamentul respectiv în aceste cazuri.

(a) forma și conţinutul modelului standard de scrisoare de
notificare care urmează a fi utilizat de un OPCVM în
scopul notificării menţionate la articolul 93 alineatul (1),
inclusiv o indicaţie privind documentele la care se referă
traducerile;
(b) forma și conţinutul modelului standard de atestare care
urmează a fi utilizat de autorităţile competente ale sta
tului membru, menţionată la articolul 93 alineatul (3);
(c) procedura de schimb de informaţii și utilizarea comuni
caţiilor electronice între autorităţile competente în
scopul notificării conform articolului 93.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”
31. La articolul 97, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre desemnează autorităţile competente
care trebuie să îndeplinească atribuţiile prevăzute de prezenta
directivă. Statele membre informează AEVMP și Comisia cu
privire la aceasta, precizând împărţirea eventuală a
atribuţiilor.”
32. Articolul 101 se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următorul alineat:
Autorităţile competente cooperează cu AEVMP
„(2a)
în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regula
mentul (UE) nr. 1095/2010.
Autorităţile competente furnizează fără întârziere
AEVMP toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor care îi revin în conformitate cu articolul 35 din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;
(b) alineatele (8) și (9) se înlocuiesc cu următorul text:
„(8)
Autorităţile competente pot sesiza AEVMP cu
privire la situaţiile în care o cerere:
(a) de schimb de informaţii conform prevederilor de la
articolul 109 a fost respinsă sau nu a primit răspuns
într-un termen rezonabil;
(b) de efectuare a unei investigaţii sau a unei verificări
la faţa locului conform prevederilor de la artico
lul 110 a fost respinsă sau nu a primit răspuns
într-un termen rezonabil; sau

(9)
În vederea garantării unor condiţii uniforme de
aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora pro
iecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a
stabili proceduri comune pentru cooperarea dintre auto
rităţile competente în cadrul verificărilor la faţa locului
și al investigaţiilor, conform dispoziţiilor de la alinea
tele (4) și (5).
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele
tehnice de punere în aplicare menţionate la primul para
graf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.”
33. Articolul 102 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„(2) Dispoziţiile de la alineatul (1) nu împiedică auto
rităţile competente din statele membre să facă schimb de
informaţii în conformitate cu prezenta directivă sau cu
alte acte din legislaţia Uniunii aplicabile OPCVM sau
societăţilor care contribuie la activitatea economică a
acestora sau să transmită aceste informaţii AEVMP în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010sau
CERS. Informaţiile în cauză fac obiectul condiţiilor pri
vind secretul profesional prevăzute la alineatul (1)”;
(b) la alineatul (5) se adaugă următoarea literă:
„(d) AEVMP, Autoritatea europeană de supraveghere
(Autoritatea bancară europeană) înfiinţată prin
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului
European și al Consiliulu (*), Autoritatea europeană
de supraveghere (Autoritatea europeană pentru
asigurări și pensii ocupaţionale), înfiinţată prin
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului (**) și CERS.
(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(**) JO L 331, 15.12.2010, p. 48.”
34. Articolul 103 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Statele membre comunică AEVMP, Comisiei și
celorlalte state membre identitatea autorităţilor care pot
primi informaţii în temeiul alineatului (1).”;
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(b) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:
„(7)
Statele membre comunică AEVMP, Comisiei și
celorlalte state membre identitatea autorităţilor sau orga
nismelor care pot primi informaţii în temeiul
alineatului (4).”
35. Articolul 105 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 105
În vederea garantării unor condiţii uniforme de aplicare a dis
poziţiilor prezentei directive privind schimbul de informaţii,
AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de
punere în aplicare pentru a stabili condiţiile de aplicare referi
toare la procedurile de schimb de informaţii între autorităţile
competente, precum și între autorităţile competente și
AEVMP.

15.12.2010

39. Articolul 112 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 112
(1)
Comisia este asistată de Comitetul european pentru
valori mobiliare, instituit prin Decizia 2001/528/CE a
Comisiei.
(2) Competenţa de a adopta acte delegate, menţionată la
articolele 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81,
95 și 111, este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru
ani de la 4 ianuarie 2011. Comisia întocmește un raport cu
privire la competenţele delegate cu cel puţin șase luni înain
tea perioadei de patru ani. Delegarea competenţei se extinde
automat pentru perioade de o durată identică, cu excepţia
cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă
în conformitate cu articolul 112a.

Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele teh
nice de punere în aplicare menţionate la primul paragraf, în
conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”

(3) Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia înști
inţează simultan Parlamentul European și Consiliul cu privire
la acesta.

36. La articolul 108, alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(4)
Competenţa de a adopta acte delegate se acordă
Comisiei în condiţiile stabilite la articolele 112a și 112b.”

(a) la primul paragraf litera (b) se înlocuiește cu următorul
text:
„(b) dacă este necesar, sesiza AEVMP, care poate acţiona
în conformitate cu competenţele care îi sunt atribu
ite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.”;
(b) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Comisia și AEVMP sunt informate fără întârziere cu pri
vire la orice măsuri luate în temeiul primului paragraf
litera (a).”
37. Titlul capitolului XIII se înlocuiește cu următorul text:
„ACTE DELEGATE ȘI COMPETENŢE DE EXECUTARE”.

38. Articolul 111 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 111
Comisia poate adopta modificări tehnice ale prezentei direc
tive în următoarele domenii:
(a) clarificarea definiţiilor pentru a asigura armonizarea con
secventă și aplicarea uniformă a prezentei directive pe
întreg teritoriul Uniunii; sau
(b) alinierea terminologiei și reformularea definiţiilor în con
formitate cu actele ulterioare privind OPCVM-urile și
aspectele conexe.
Măsurile menţionate în primul paragraf se adoptă prin inter
mediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 ali
neatele (2), (3) și (4), și în condiţiile prevăzute la
articolele 112a și 112b.”

40. Se introduc următoarele articole:
„Articolul 112a
Revocarea delegării
(1) Delegarea de competenţe menţionată la articolele 12,
14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 și 111
poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European
sau de Consiliu.
Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a
(2)
decide dacă să fie revocată o anumită competenţă delegată
întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituţie și
Comisia, într-un interval de timp rezonabil înaintea luării
deciziei finale, menţionând competenţa delegată care ar putea
face obiectul revocării.
(3)
Decizia de revocare pune capăt delegării competenţei
specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare ime
diat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia.
Decizia nu aduce atingere valabilităţii actelor delegate care
sunt deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Articolul 112b
Obiecţiuni la actele delegate
(1)
Parlamentul European sau Consiliul pot formula
obiecţiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la
data înștiinţării. La iniţiativa Parlamentului European sau a
Consiliului, respectiva perioadă poate fi prelungită cu trei
luni.
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(2)
În cazul în care nici Parlamentul European, nici Con
siliul nu formulează, până la expirarea termenului menţionat
la alineatul (1), obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data
menţionată în cuprinsul său.
Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene și intră în vigoare înaintea expirării perioadei respec
tive în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consi
liul informează Comisia cu privire la intenţia lor de a nu
formula obiecţiuni.
(3)
În cazul în care fie Parlamentul European, fie Consiliul
formulează obiecţiuni la un act delegat în termenul menţio
nat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformi
tate cu articolul 296 din TFUE, instituţia care formulează
obiecţiuni prezintă motivele obiecţiunilor la actul delegat.”
Articolul 12
Reexaminarea
Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului, până la
1 ianuarie 2014, un raport în care precizează dacă AES au pre
zentat proiectele de standarde tehnice de reglementare și proiec
tele de standarde tehnice de punere în aplicare prevăzute în
prezenta directivă, dacă prezentarea acestora este obligatorie sau
facultativă, împreună cu propunerile corespunzătoare.
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alineatul (21) literele (a) și (b), articolului 6 alineatul (23) litera (b),
articolului 6 alineatele (24), (25) și (27), articolului 7 alineatul (12)
litera (a), articolului 7 alineatele (13), (14), (15) și (16), articolului
9 alineatul (1) litera (a), articolului 9 alineatele (2), (3), (4), (10),
(11) și (12), (15), (16), (17), (18), (20), (29) și (32), articolului 9
alineatul (33) literele (a) și (b), articolului 9 alineatul (33) litera (d)
punctele (ii)-(iv), articolului 9 alineatele (34) și (35), articolului 9
alineatul (36) litera (b) punctul (ii), articolului 9 alineatul (37) lit
era (b), articolului 9 alineatele (38) și (39), articolului 10 alinea
tul (2), articolului 10 alineatul (3) litera (a), articolului 10
alineatul (4), articolului 11 alineatele (2), (4), (11), (14), (19)
și (31), articolul 11 alineatul (32) litera (b) privind articolul 101
alineatul (8) din Directiva 2009/65/CE și articolul 11 alineatele
(33), (34) și (36) din prezenta directivă, până la 31 decembrie
2011. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele aces
tor acte, precum și un tabel de corespondenţă între respectivele
acte și prezenta directivă.
Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conţin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimi
tere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc moda
litatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2)
Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre tex
tele principalelor dispoziţii de drept intern, pe care le adoptă în
domeniul reglementat de prezenta directivă.
Articolul 14

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Transpunerea
(1)
Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu
putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se con
forma articolului 1 alineatele (1) și (2), articolului 2 alineatul (1)
litera (a), articolului 2 alineatele (2), (5), (7) și (9), articolului 2 ali
neatul (11) litera (b), articolului 3 alineatul (4), articolului 3 aline
atul (6) literele (a) și (b), articolului 4 alineatul (1) litera (a),
articolului 4 alineatul (3), articolului 5 alineatul (5) litera (a), arti
colului 5 alineatul (5) litera (b) primul paragraf, articolului 5 ali
neatele (6), (8) și (9) [în legătură cu articolul 18 alineatul (3) din
Directiva 2003/71/CE], articolului 5 alineatul (10), articolului 5
alineatul (11) literele (a) și (b), articolului 5 alineatul (12), artico
lului 6 alineatul (1) [în legătură cu primul paragraf al articolului 5
alineatul (3) din Directiva 2004/39/CE], articolului 6 alineatul (3),
articolului 6 alineatul (5) litera (a), articolului 6 alineatele (10),
(13), (14) și (16), articolului 6 alineatul (17) literele (a) și (b), arti
colului 6 alineatele (18) și (19) [în legătură cu articolul 53 aline
atul (3) primul paragraf din Directiva 2004/39/CE], articolului 6

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 15
Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 24 noiembrie 2010.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

O. CHASTEL
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(Acte fără caracter legislativ)


REGULAMENTE




REGULAMENTUL (UE) NR. 1096/2010 AL CONSILIULUI
din 17 noiembrie 2010
privind acordarea unor competenţe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea
Comitetului european pentru risc sistemic
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(3)

În raportul său final, prezentat la 25 februarie 2009, gru
pul de Larosière a recomandat, printre altele, înfiinţarea
unui organism la nivelul Uniunii care să fie însărcinat cu
supravegherea riscurilor din sistemul financiar în ansam
blul său.

(4)

În comunicarea sa din 4 martie 2009 intitulată „Stimularea
redresării economice europene”, Comisia a salutat și a ofe
rit o largă susţinere recomandărilor formulate de grupul de
Larosière. În cadrul reuniunii sale din 19 și 20 martie 2009,
Consiliul European a convenit asupra necesităţii de a îmbu
nătăţi reglementarea și supravegherea instituţiilor financi
are din cadrul Uniunii și de a utiliza raportului grupului de
Larosière ca bază de acţiune.

(5)

În comunicarea sa din 27 mai 2009 intitulată „Supraveghe
rea financiară europeană”, Comisia a prezentat o serie de
reforme ale mecanismelor actuale de protejare a stabilităţii
financiare la nivelul Uniunii, incluzând în special crearea
unui „comitet european pentru risc sistemic”, responsabil
cu supravegherea macroprudenţială. Consiliul, la 9 iunie
2009, și Consiliul European, în cadrul reuniunii sale din 18
și 19 iunie 2009, au susţinut punctul de vedere al Comisiei
și au salutat intenţia Comisiei de a înainta propuneri legis
lative astfel încât noul cadru să poată fi instituit pe deplin.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului (3) a instituit o supraveghere macro
prudenţială a sistemului financiar la nivelul Uniunii și un
comitet european pentru risc sistemic (CERS).

(7)

Date fiind competenţele sale în materie de chestiuni mac
roprudenţiale, Banca Centrală Europeană (BCE) poate
aduce o contribuţie semnificativă la supravegherea macro
prudenţială efectivă a sistemului financiar al Uniunii.

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
în special articolul 127 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

întrucât:

(1)

(2)

Criza financiară a pus în evidenţă deficienţe importante în
domeniul supravegherii financiare, care nu a reușit să
anticipeze evoluţiile macroprudenţiale negative și să pre
vină acumularea de riscuri excesive în sectorul financiar și
a subliniat în special punctele slabe la nivelul supraveghe
rii macroprudenţiale existente.

În noiembrie 2008, Comisia a însărcinat un grup la nivel
înalt prezidat de domnul Jacques de Larosière („„grupul de
Larosière”) să formuleze recomandări cu privire la modul
în care pot fi consolidate mecanismele europene de supra
veghere, pentru a proteja mai bine cetăţenii și pentru a
reinstaura încrederea în sistemul financiar.

(1) Avizul din 22 septembrie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) JO C 270, 11.11.2009, p. 1.

(3) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.
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Secretariatul CERS („secretariatul”) ar trebui să fie asigurat
de către BCE și, în acest scop, BCE ar trebui să furnizeze
suficiente resurse umane și financiare. Personalul secretar
iatului ar trebui, în consecinţă, să facă obiectul condiţiilor
de angajare a personalului BCE. În special, în conformitate
cu preambulul Deciziei BCE din 9 iunie 1998 privind
adoptarea condiţiilor de angajare a personalului Băncii
Centrale Europene, astfel cum a fost modificată la 31 mar
tie 1999 (BCE/1998/4) (1), personalul BCE ar trebui să fie
recrutat pe o bază geografică cât mai largă, din rândul
resortisanţilor statelor membre.
La 9 iunie 2009, Consiliul a concluzionat că BCE ar trebui
să furnizeze sprijin analitic, statistic, administrativ și logis
tic pentru CERS. Întrucât CERS are sarcina de a acoperi
toate aspectele și domeniile care ţin de stabilitatea financi
ară, BCE ar trebui să implice băncile centrale și autorităţile
de supraveghere naţionale pentru ca acestea să contribuie
cu expertiza lor specifică. Ar trebui, prin urmare, să se
recurgă la opţiunea de a încredinţa BCE misiuni specifice
privind politicile în domeniul supravegherii prudenţiale,
prevăzută de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Euro
pene, încredinţându-se BCE misiunea de a asigura
secretariatul.
Ar trebui să se încredinţeze BCE sarcina de a oferi sprijin
statistic CERS. Colectarea și prelucrarea informaţiilor, ast
fel cum se prevede în prezentul regulament și astfel cum
sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor CERS, ar tre
bui, prin urmare, să intre sub incidenţa articolului 5 din
Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE,
precum și a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliu
lui din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţii
lor statistice de către Banca Centrală Europeană (2). În
consecinţă, informaţiile statistice confidenţiale colectate de
BCE sau de Sistemul European al Băncilor Centrale ar tre
bui să fie puse în comun cu CERS. Mai mult, prezentul
regulament nu ar trebui să aducă atingere Regulamentului
(CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consi
liului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (3).
Secretariatul ar trebui să pregătească reuniunile CERS și să
susţină activitatea Consiliului general, a Comitetului direc
tor, a Comitetului consultativ tehnic și a Comitetului con
sultativ știinţific al CERS. În numele CERS, secretariatul ar
trebui să colecteze toate informaţiile necesare pentru înde
plinirea atribuţiilor CERS,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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Articolul 2
Sprijinul acordat CERS
BCE asigură secretariatul, furnizând astfel sprijin analitic, statistic,
logistic și administrativ pentru CERS. Misiunea secretariatului, ast
fel cum este definită la articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul
(UE) nr. 1092/2010, include în special:
(a) pregătirea reuniunilor CERS;
(b) în conformitate cu articolul 5 din Statutul Sistemului Euro
pean al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene și cu
articolul 5 din prezentul regulament, colectarea și prelucrarea
de informaţii, inclusiv informaţii statistice, în numele CERS și
în vederea îndeplinirii atribuţiilor CERS;
(c) pregătirea analizelor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor
CERS, bazându-se pe consiliere tehnică din partea băncilor
centrale și a autorităţilor de supraveghere naţionale;
(d) sprijinirea CERS în cooperarea internaţională la nivel admin
istrativ cu alte organisme relevante în materie de chestiuni
macroprudenţiale;
(e) sprijinirea activităţii Consiliului general, a Comitetului direc
tor, a Comitetului consultativ tehnic și a Comitetului consul
tativ știinţific.
Articolul 3
Organizarea secretariatului
(1) BCE furnizează suficiente resurse umane și financiare pen
tru îndeplinirea misiunii sale de a asigura secretariatul.
(2) Șeful secretariatului este numit de către BCE, cu consultarea
Consiliului general al CERS.
Articolul 4
Conducerea
(1)
Președintele CERS și Comitetul director transmit instrucţi
uni șefului secretariatului în numele CERS.
(2)
Șeful secretariatului sau reprezentantul său participă la
reuniunile Consiliului general, ale Comitetului director, ale Comi
tetului consultativ tehnic și ale Comitetului consultativ știinţific al
CERS.

Articolul 1
Calitatea de membri
Președintele și viceprșe edintele Băncii Centrale Europene (BCE)
sunt membri ai Consiliului general al Comitetului european pen
tru risc sistemic (CERS), astfel cum este instituit prin Regulamen
tul (UE) nr. 1092/2010.
(1) JO L 125, 19.5.1999, p. 32.
(2) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
(3) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

Articolul 5
Colectarea de informaţii în numele CERS
(1)
CERS stabilește care sunt informaţiile necesare în scopul
îndeplinirii atribuţiilor sale, astfel cum sunt prevăzute la artico
lul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010. Având în vedere
aceasta, secretariatul colectează, periodic și ad-hoc, toate infor
maţiile necesare în numele CERS, în conformitate cu articolul 15
din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 și sub rezerva articolului 6
din prezentul regulament.
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(2) În numele CERS, secretariatul pune la dispoziţia autorităţi
lor europene de supraveghere informaţiile referitoare la riscuri
care le sunt necesare acestora pentru îndeplinirea atribuţiilor
acestora.
Articolul 6
Confidenţialitatea informaţiilor și a documentelor
(1) Fără a aduce atingere aplicării dreptului penal, nicio infor
maţie confidenţială primită de secretariat în îndeplinirea atribuţi
ilor sale nu poate fi divulgată niciunei persoane sau autorităţi din
afara CERS decât în formă sintetică sau agregată, astfel încât insti
tuţiile financiare individuale să nu poată fi identificate.
(2) Secretariatul se asigură că documentele sunt înaintate CERS
într-un mod care garantează confidenţialitatea acestora.
(3) BCE asigură confidenţialitatea informaţiilor primite de sec
retariat pentru îndeplinirea atribuţiilor BCE în temeiul prezentu
lui regulament. BCE instituie mecanisme interne și adoptă norme
interne pentru a asigura protecţia informaţiilor colectate de sec
retariat în numele CERS. Personalul BCE respectă normele aplica
bile în materie de secret profesional.
(4) Informaţiile obţinute de BCE ca urmare a aplicării prezen
tului regulament se utilizează exclusiv în scopurile menţionate la
articolul 2.
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Articolul 7
Accesul la documente
(1)
Secretariatul asigură aplicarea Deciziei Băncii Centrale
Europene din 4 martie 2004 privind accesul public la documen
tele Băncii Centrale Europene (BCE/2004/3) (1).
(2) Modalităţile practice privind aplicarea Deciziei BCE/2004/3
documentelor referitoare la CERS se adoptă până la 17 iunie
2011.
Articolul 8
Reexaminarea
Până la 17 decembrie 2013, Consiliul examinează prezentul regu
lament, pe baza unui raport al Comisiei. După primirea unor
avize din partea BCE și a autorităţilor europene de supraveghere,
Consiliul stabilește dacă este necesară revizuirea prezentului
regulament.
Articolul 9
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 16 decembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2010.
Pentru Consiliu
Președintele
D. REYNDERS

(1) JO L 80, 18.3.2004, p. 42.
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