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Amendamentul 3
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0440/2018
Esther de Lange
Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante
(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 47c – alineatul 3 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) 1 pentru partea garantată a unei 
expuneri neperformante - se aplică 
începând din prima zi a celui de al 
optulea an după clasificarea expunerii 
drept neperformantă, în cazul în care 
întârzierea la plată a debitorului depășește 
90 de zile;

eliminat

Or. en

Justificare

Expunerile garantate printr-o garanție reală arată că ratele de recuperare depășesc în 
continuare 30 % din valoarea contabilă brută chiar și după mai mulți ani de la clasificarea 
creditului drept expunere neperformantă, ceea ce sugerează că cerința unei acoperiri 
complete a expunerilor respective ar fi disproporționată și nejustificată din punct de vedere 
prudențial. Prin urmare, constituirea de provizioane pentru expunerile neperformante 
garantate în cursul celui de al optulea an nu depășește 75 %.
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Amendamentul 4
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0440/2018
Esther de Lange
Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante
(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 47c – alineatul 3 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) 0,8 pentru partea garantată a unei 
expuneri neperformante - se aplică 
începând din prima zi a celui de al 
optulea an după clasificarea expunerii 
drept neperformantă, în cazul în care 
întârzierea la plată a debitorului nu 
depășește 90 de zile.

eliminat

Or. en


