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Amendamentul 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2013/36/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului8 și 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului9

au fost adoptate ca răspuns la criza 
financiară din perioada 2007-2008. Aceste 
măsuri legislative au contribuit în mare 
măsură la consolidarea sistemului financiar 
din Uniune și au conferit instituțiilor o mai 
mare reziliență la șocurile care s-ar putea 
produce în viitor. Chiar dacă sunt extrem 
de cuprinzătoare, aceste măsuri nu au 
abordat toate deficiențele identificate care 
afectează instituțiile. De asemenea, unele 
dintre măsurile propuse inițial au făcut 
obiectul unor clauze de revizuire sau nu au 
fost detaliate suficient pentru a putea fi 
puse în aplicare fără probleme.

(1) Directiva 2013/36/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului8 și 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului9

au fost adoptate ca răspuns la criza 
financiară din perioada 2007-2008. Aceste 
măsuri legislative au contribuit în mare 
măsură la consolidarea sistemului financiar 
din Uniune și au conferit instituțiilor o mai 
mare reziliență la șocurile care s-ar putea 
produce în viitor. Chiar dacă sunt extrem 
de cuprinzătoare, aceste măsuri nu au 
abordat toate deficiențele identificate care 
afectează instituțiile. Constituirea de 
depozite ar fi trebuit să fie separată de 
activitățile bancare riscante sau 
activitățile pe cont propriu ori alte 
activități de tranzacționare cu grad ridicat 
de risc ar fi trebuit să fie transferate către 
o entitate separată, în care acestea să fi 
reprezentat o cotă importantă din 
activitatea unei bănci. Dacă ar fi alocate 
propriei lor entități, activitățile riscante 
nu ar mai fi sprijinite de depozite. De 
asemenea, unele dintre măsurile propuse 
inițial au făcut obiectul unor clauze de 
revizuire sau nu au fost detaliate suficient 
pentru a putea fi puse în aplicare fără 
probleme.

__________________ __________________

8Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
cu privire la accesul la activitatea 
instituțiilor de credit și supravegherea 
prudențială a instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 
(JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

8Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
cu privire la accesul la activitatea 
instituțiilor de credit și supravegherea 
prudențială a instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 
(JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

9 Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 9 Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și 
societățile de investiții și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 
176, 27.6.2013, p. 1).

Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și 
societățile de investiții și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 
176, 27.6.2013, p. 1).

Or. fi

Amendamentul 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Una dintre principalele lecții ale 
crizei financiare din Europa a fost 
incapacitatea cadrului său instituțional și 
politic de a preveni și soluționa 
dezechilibrele în cadrul UE. Având în 
vedere cele mai recente evoluții 
instituționale din Uniunea Europeană, 
este necesară o revizuire cuprinzătoare a 
cadrului de politică macroprudențială. 
Este important să se raționalizeze 
mecanismul de coordonare între 
autorități, să se simplifice activarea 
instrumentelor de politică 
macroprudențială și să se extindă setul de 
instrumente macroprudențiale pentru a se 
asigura faptul că autoritățile sunt 
capabile să abordeze în timp util și 
eficient riscurile sistemice. Modificările 
legislative ar trebui, printre altele, să 
includă revizuirea competențelor 
autorităților macroprudențiale la nivel 
național și la nivelul UE pentru a delimita 
mai bine responsabilitățile în domeniile 
evaluării riscurilor și al elaborării 
politicilor, inclusiv procedurile de 
coordonare și notificare între autorități. 
CERS ar trebui să joace un rol central în 
coordonarea măsurilor macroprudențiale, 
precum și în transmiterea de informații 
privind măsurile macroprudențiale 
planificate în statele membre, în special 
prin publicarea pe site-ul său a măsurilor 
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macroprudențiale adoptate și prin 
schimbul de informații între autorități în 
urma notificărilor privind măsurile 
macroprudențiale planificate.

Or. en

Amendamentul 50
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4 a) Reglementarea și supravegherea 
unei instituții de credit, precum și 
cerințele de fonduri proprii și obligațiile 
de raportare aferente, ar trebui să fie 
condiționate în continuare doar de riscul 
pe care îl prezintă instituția de credit. 
Astfel, la stabilirea cerințelor de fonduri 
proprii, se exclude luarea în considerare a 
criteriilor irelevante, de exemplu a 
considerațiilor referitoare la politica 
socială și de mediu și a obligațiilor de 
raportare corespunzătoare din aceste 
domenii.

Or. de

Amendamentul 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Principiul egalității de remunerare 
între lucrătorii de sex masculin și cei de 
sex feminin, pentru aceeași muncă sau 
pentru o muncă de aceeași valoare, este 
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prevăzut la articolul 157 din TFUE. Acest 
lucru trebuie aplicat în mod consecvent de 
către instituțiile de credit și firmele de 
investiții. Prin urmare, acestea ar trebui 
să pună în aplicare o politică de 
remunerare neutră din punctul de vedere 
al genului.

Or. en

Amendamentul 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Valoarea majorării fondurilor 
proprii impuse de către autoritățile 
competente ar trebui stabilită pe baza 
situației specifice a instituției și ar trebui 
justificată în mod corespunzător. Aceste 
cerințe nu ar trebui utilizate pentru a 
aborda riscurile macroprudențiale și, în 
ierarhia cerințelor de fonduri proprii, ar 
trebui să se situeze înainte de cerințele 
minime de fonduri proprii și după cerința 
privind amortizorul combinat.

(9) Valoarea majorării fondurilor 
proprii impuse de către autoritățile 
competente ar trebui stabilită pe baza 
situației specifice a instituției și ar trebui 
justificată în mod corespunzător. În 
ierarhia cerințelor de fonduri proprii, 
aceste cerințe ar trebui să se situeze înainte 
de cerințele minime de fonduri proprii și 
după cerința privind amortizorul combinat.

Or. en

Amendamentul 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Instituțiile bine capitalizate susțin 
creșterea economică, nu o împiedică. 
Reducerea semnificativă a riscurilor 
poate fi realizată numai atunci când 
instituțiile nu pot constitui amenințări 
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sistemice la adresa economiilor Uniunii 
sau ale statelor membre și atunci când 
lichidarea ordonată este posibilă fără 
socializarea pierderilor. Prin urmare, este 
necesar să se mărească amortizoarele de 
capital pentru instituțiile care sunt 
clasificate ca O-SII și G-SII, astfel încât 
eventualele pierderi să poată fi absorbite 
de către proprietarii acestor instituții.

Or. en

Amendamentul 54
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pe lângă amortizoarele de capital, 
la calculul indicatorului efectului de 
levier ar trebui luate în considerare și 
riscurile asociate cu relevanța sistemică a 
unei instituții, în conformitate cu decizia 
Comitetului de la Basel privind un 
amortizor pentru băncile de importanță 
sistemică globală. Din acest motiv, ar 
trebui introdusă o ajustare a indicatorului 
efectului de levier pentru instituțiile de 
importanță sistemică globală (G-SII), care 
ar trebui stabilit la 50 % din cerințele de 
absorbție mai mare a pierderilor 
ponderate la risc ale unei G-SII.

Or. en

Justificare

Comitetul de la Basel a prezentat ghidul său final privind indicatorul efectului de levier 
pentru G-SII. Acesta sugerează o cerință suplimentară privind efectul de levier pentru G-SII, 
dar nu și pentru O-SII. Nu există niciun motiv ca UE să extindă cerințele Comitetului de la 
Basel mai mult decât ceea ce a fost convenit la Basel, întrucât UE a susținut cu fermitate, în 
general, cerințe bazate pe riscuri, mai degrabă decât cerințe categorice de efect de levier.
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Amendamentul 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Instituțiile funcționează în 
conformitate cu un set de cerințe și 
standarde de reglementare care urmăresc 
să asigure protecția clienților și a 
consumatorilor cu amănuntul, condiții de 
concurență echitabile în cadrul pieței 
unice, protecția drepturilor omului, 
justiția fiscală și evitarea spălării banilor. 
Nerespectarea acestor cerințe și standarde 
de către instituții are consecințe societale 
negative semnificative, dar poate afecta, 
de asemenea, cerințele de capital ale 
acestor instituții și, eventual, stabilitatea 
financiară globală. Prin urmare, este 
necesar să se evidențieze comportamentul 
ca un parametru distinct al riscului 
operațional și să se asigure că instituțiile 
și autoritățile competente identifică, 
evaluează și monitorizează în mod adecvat
acest risc în contextul capitalului intern al 
instituțiilor. De asemenea, este necesar să 
se stabilească faptul că autoritățile 
responsabile cu monitorizarea conduitei 
în afaceri, a spălării banilor, a 
consumatorilor, a concurenței și a altor 
cadre comunică prompt autorităților 
responsabile cu supravegherea 
prudențială informații referitoare la 
investigațiile privind abaterile săvârșite de 
instituții.

Or. en

Justificare

Este necesar să se evidențieze abaterile ca un parametru distinct al riscului operațional și, 
prin urmare, să se adauge un nou articol 85A privind riscul în materie de conduită.



AM\1144242RO.docxx 9/180 PE616.798v01-00

RO

Amendamentul 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Propunere de directivă
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Nu numai că numeroase instituții 
s-au dovedit a fi extrem de subcapitalizate 
în fața crizei financiare, dar, zece ani mai 
târziu, preocupări semnificative cu privire 
la fiabilitatea și variabilitatea excesivă a 
abordărilor interne utilizate de instituții 
pentru a determina cerințele de capital 
pentru o varietate de expuneri la riscul de 
piață și de credit persistă și au fost 
menționate, printre altele, de BCBS, 
MUS, precum și de ABE în cadrul 
exercițiilor de evaluare comparativă 
efectuate în conformitate cu articolul 78 
din prezenta directivă. Este deosebit de 
important pentru stabilitatea sistemului 
financiar, precum și pentru credibilitatea 
instituțiilor în fața supraveghetorilor, a 
investitorilor, a clienților și a 
contrapartidelor și a publicului larg, să se 
adopte cât mai curând posibil măsuri 
pentru a aborda aceste preocupări. O 
astfel de măsură o reprezintă acordarea 
de competențe explicite autorităților 
competente pentru a lua măsuri corective 
în cadrul prezentei directive, cum ar fi 
aplicarea multiplicatorilor pentru a 
modela performanțele, nivelurile minime 
standardizate, moratoriile privind 
modificările modelelor și prezentarea 
diferențelor dintre abordările 
standardizate și cele interne pentru 
aceleași expuneri. O astfel de măsură o 
reprezintă acordarea de competențe 
explicite autorităților competente pentru a 
lua măsuri corective în cadrul prezentei 
directive, cum ar fi aplicarea 
multiplicatorilor pentru rezultatele 
modelului, nivelurile minime 
standardizate, moratoriile privind 
modificările modelelor și prezentarea 
diferențelor dintre abordările 
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standardizate și cele interne pentru 
aceleași expuneri. Cu toate acestea, pe 
termen mediu, întregul cadru de adecvare 
a capitalului ar trebui reformat pentru a 
asigura existența unor mecanisme de 
supraveghere credibile, atât pentru 
contribuțiile, cât și pentru rezultatele 
aferente modelelor interne ale instituțiilor 
pentru toate riscurile care fac obiectul 
abordărilor interne și, după caz, să se 
retragă complet posibilitatea unor 
abordări interne acolo unde există puține 
motive sau nu există motive să se 
considere că o abordare internă poate 
depăși o abordare standardizată. În 
această privință, Comisia ar trebui să 
examineze cât mai curând posibil 
propunerile legislative pentru a pune în 
aplicare aceste garanții, lăsând 
posibilitatea, în propunerile sale, de a 
integra, atunci când este necesar și 
adecvat și pe măsură ce acestea devin 
disponibile, evoluțiile standardelor 
internaționale în acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a oferi orientări 
autorităților competente în ceea ce 
privește identificarea situațiilor în care ar 
trebui impuse majorări de capital unei 
anumite instituții, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte standarde tehnice 
de reglementare, prin intermediul unor 
acte delegate în temeiul articolului 290 
din TFUE și în conformitate cu articolele 
10-14 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010, referitoare la modul în care ar 
trebui măsurate acele riscuri sau elemente 

eliminat
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de risc care fie nu sunt acoperite, fie nu 
sunt acoperite suficient de cerințele de 
fonduri proprii prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Or. en

Amendamentul 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Directiva 2009/138/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(Solvabilitate II), care armonizează 
normele aplicabile întreprinderilor de 
asigurare și de reasigurare, a introdus 
modificări care vizează stabilitatea 
financiară și echitatea, urmărind 
obiectivul fundamental de stabilizare a 
piețelor. Cu toate acestea, ar trebui să se 
țină seama de prezența, în statele membre, 
a întreprinderilor de asigurare care dețin 
acțiuni cotate pe o piață reglementată, sub 
controlul autorităților de supraveghere 
competente ale statelor membre, care 
desfășoară activități de asigurare în 
conformitate cu un model de afaceri cu 
risc scăzut care implică o exploatare 
moderată a efectului de levier financiar 
(nu mai mult de 5 ori), o atitudine de 
asumare a unor riscuri reduse în investiții 
și un procent ridicat al profiturilor 
reprezentate de activitatea de bază a 
asigurărilor; prin urmare, astfel de 
întreprinderi ajung să aibă un profil de 
risc mai limitat comparativ cu instituțiile 
similare cu o varietate largă de modele de 
afaceri, de asemenea cu conținut 
financiar. S-a observat că, în Uniunea 
Europeană, asigurările sunt mai puțin 
expuse riscului sistemic, inclusiv datorită 
unei politici de investiții mai 
conservatoare, și că efectele crizei 
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financiare și a piețelor de după 2008, care 
au determinat o scădere a venitului 
instituțiilor financiare, nu au afectat 
substanțial companiile de asigurări, 
acestea rămânând, în general, cu o 
balanță pozitivă și cu marje de profit 
relativ stabile. Această stabilitate a fost 
reflectată de performanțele de pe piața 
titlurilor de capital ale companiilor de 
asigurări din ultimii ani în ceea ce 
privește acțiunile cotate pe piețele 
reglementate din Uniunea Europeană, 
care, în comparație cu instituțiile 
financiare, deși s-au aflat în contextul 
unei tendințe generale recesive a piețelor 
după 2008, au redus semnificativ 
tendințele descendente ale valorii 
acțiunilor. Participările care nu 
controlează în astfel de companii de 
asigurări care operează în conformitate 
cu un model de afaceri cu risc scăzut pot 
fi asimilate, prin urmare, altor participări 
la capital/exploatații agricole și, în 
consecință, disciplinei specifice în materie 
de deducere a elementelor din fondurile 
proprii de nivel 1 de bază, furnizate de 
autoritățile de supraveghere ale statelor 
membre cu referire la alte întreprinderi 
industriale.

Or. en

Amendamentul 59
Thierry Cornillet

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Comitetul de la Basel pentru 
supraveghere bancară, Grupul 
guvernatorilor băncilor centrale și al 
șefilor autorităților de supraveghere, a 
aprobat, la 7 decembrie 2017, un set de 
măsuri pentru consolidarea cadrului 
Basel III. Acest set de măsuri revizuiește 
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abordările pentru calcularea valorilor 
ponderate la risc ale expunerilor pentru 
riscul de credit, riscul operațional și 
cerințele de fonduri proprii pentru riscul 
de ajustare a evaluării creditelor și 
introducerea unui nivel de performanță 
agregat. Acest set de măsuri revizuiește, 
de asemenea, măsurarea indicatorului 
efectului de levier și introduce un nou 
amortizor al efectului de levier pentru 
instituțiile de importanță sistemică 
globală. Dispozițiile cadrului finalizat 
Basel II ar trebui încorporate în timp util 
în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, 
pentru a spori sensibilitatea la risc a 
cerințelor de capital pentru băncile care 
utilizează abordări standardizate și pentru 
a reduce variabilitatea valorilor 
expunerilor ponderate la risc, în special 
pentru băncile care utilizează abordările 
interne sau avansate. Alinierea la aceste 
noi norme ar trebui, de asemenea, să 
consolideze condițiile de concurență 
echitabile la nivel internațional pentru 
instituțiile UE care operează în afara 
Uniunii. Pentru a se asigura că punerea 
în aplicare a acestui set de măsuri în UE 
nu ar avea consecințe negative asupra 
sectorului bancar sau asupra finanțării 
economiei și pentru a se asigura că 
specificitățile sectorului bancar din UE 
sunt luate în considerare în mod adecvat, 
ar trebui efectuată, cât mai curând 
posibil, o evaluare cuprinzătoare a 
impactului de către ABE, pentru a 
informa Comisia înainte de a se formula o 
propunere legislativă.

Or. en

Justificare

Având în vedere că numeroși parametri continuă să evolueze, este important ca ABE să 
înceapă să analizeze cât mai curând posibil sugestiile Comitetului de la Basel. Va fi esențial 
să putem transforma aceste sugestii în legislație UE care să sporească stabilitatea, să ajute 
băncile din UE să fie mai bine pregătite pentru a face față concurenței internaționale și să le 
permită să finanțeze în mod corespunzător economia.
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Amendamentul 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – punctul -1 (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) La articolul 2 alineatul (5), partea 
introductivă se modifică în modul 
următor:

Prezenta directivă nu se aplică 
următoarelor:

Prezenta directivă nu se aplică numai 
următoarelor:

Or. en

Justificare

O listă exhaustivă stabilă a instituțiilor scutite este mai potrivită.

Amendamentul 61
Alfred Sant

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – punctul 2 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5 – punctul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) se introduce următorul punct 
(24a):

„(24a) în Malta, «Malta Development 
Bank»;”

Or. en

Amendamentul 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – partea introductivă
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatele 5a și 5b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se introduc următoarele alineate 
(5a) și (5b):

(b) se introduce următorul alineat 
(5a):

5a. Comisia poate verifica periodic 
dacă lista prevăzută la alineatul (5) poate 
fi extinsă la alte instituții printr-un act 
delegat adoptat în temeiul articolului 148.

Or. en

Amendamentul 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Prezenta directivă nu se aplică 
unei instituții atunci când, pe baza 
informațiilor de care dispune, Comisia 
stabilește printr-un act delegat adoptat în 
temeiul articolului 148 că instituția 
respectivă îndeplinește toate condițiile 
următoare, fără a aduce atingere aplicării 
normelor privind ajutoarele de stat:

eliminat

(a) a fost înființată în temeiul 
dreptului public de către o administrație 
centrală, o administrație regională sau o 
autoritate locală a unui stat membru;

(b) actele cu putere de lege și 
dispozițiile care reglementează instituția 
în cauză confirmă faptul că activitatea 
acesteia este limitată la realizarea 
anumitor obiective de politică publică 
financiară, socială sau economică, în 
conformitate cu actele cu putere de lege și 
cu dispozițiile care reglementează 
instituția respectivă, pe bază 
neconcurențială și nonprofit. În aceste 
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scopuri, obiectivele de politică publică pot 
include furnizarea de finanțare în scopuri 
de promovare sau de dezvoltare pentru 
anumite activități economice sau zone 
geografice ale statului membru relevant;

(c) face obiectul unor cerințe 
prudențiale adecvate și eficace, inclusiv al 
unor cerințe minime de fonduri proprii, 
precum și al unui cadru de supraveghere 
adecvat care are un efect similar celui 
instituit în temeiul dreptului Uniunii;

(d) administrația centrală, 
administrația regională sau autoritatea 
locală, după caz, are obligația de a proteja 
viabilitatea instituției sau garantează în 
mod direct sau indirect cel puțin 90 % din 
cerințele de fonduri proprii, cerințele de 
finanțare sau expunerile instituției;

(e) instituția nu poate să accepte 
depozite acoperite, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/49/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului12;

(f) activitățile instituției sunt limitate 
la statul membru în care este situat sediul 
său social;

(g) valoarea totală a activelor 
instituției este mai mică de 30 de miliarde 
EUR;

(h) raportul dintre activele totale ale 
instituției și PIB-ul statului membru în 
cauză este mai mic de 20 %;

(i) instituția nu are o importanță 
semnificativă pentru economia națională 
a statului membru în cauză.

Comisia verifică periodic dacă o instituție 
care face obiectul unui act delegat adoptat 
în temeiul articolului 148 îndeplinește în 
continuare condițiile prevăzute la primul 
paragraf.

__________________

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
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2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Amendamentul 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Prezenta directivă nu se aplică 
unei instituții atunci când, pe baza 
informațiilor de care dispune, Comisia 
stabilește printr-un act delegat adoptat în 
temeiul articolului 148 că instituția 
respectivă îndeplinește toate condițiile 
următoare, fără a aduce atingere aplicării 
normelor privind ajutoarele de stat:

eliminat

(a) a fost înființată în temeiul 
dreptului public de către o administrație 
centrală, o administrație regională sau o 
autoritate locală a unui stat membru;

(b) actele cu putere de lege și 
dispozițiile care reglementează instituția 
în cauză confirmă faptul că activitatea 
acesteia este limitată la realizarea 
anumitor obiective de politică publică 
financiară, socială sau economică, în 
conformitate cu actele cu putere de lege și 
cu dispozițiile care reglementează 
instituția respectivă, pe bază 
neconcurențială și nonprofit. În aceste 
scopuri, obiectivele de politică publică pot 
include furnizarea de finanțare în scopuri 
de promovare sau de dezvoltare pentru 
anumite activități economice sau zone 
geografice ale statului membru relevant;

(c) face obiectul unor cerințe 
prudențiale adecvate și eficace, inclusiv al 
unor cerințe minime de fonduri proprii, 
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precum și al unui cadru de supraveghere 
adecvat care are un efect similar celui 
instituit în temeiul dreptului Uniunii;

(d) administrația centrală, 
administrația regională sau autoritatea 
locală, după caz, are obligația de a proteja 
viabilitatea instituției sau garantează în 
mod direct sau indirect cel puțin 90 % din 
cerințele de fonduri proprii, cerințele de 
finanțare sau expunerile instituției;

(e) instituția nu poate să accepte 
depozite acoperite, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/49/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului12;

(f) activitățile instituției sunt limitate 
la statul membru în care este situat sediul 
său social;

(g) valoarea totală a activelor 
instituției este mai mică de 30 de miliarde 
EUR;

(h) raportul dintre activele totale ale 
instituției și PIB-ul statului membru în 
cauză este mai mic de 20 %;

(i) instituția nu are o importanță 
semnificativă pentru economia națională 
a statului membru în cauză.

Comisia verifică periodic dacă o instituție 
care face obiectul unui act delegat adoptat 
în temeiul articolului 148 îndeplinește în 
continuare condițiile prevăzute la primul 
paragraf.

__________________

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.6.2014, p. 149).

Or. en
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Amendamentul 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Prezenta directivă nu se aplică 
unei instituții atunci când, pe baza 
informațiilor de care dispune, Comisia 
stabilește printr-un act delegat adoptat în 
temeiul articolului 148 că instituția 
respectivă îndeplinește toate condițiile 
următoare, fără a aduce atingere aplicării 
normelor privind ajutoarele de stat:

eliminat

(a) a fost înființată în temeiul 
dreptului public de către o administrație 
centrală, o administrație regională sau o 
autoritate locală a unui stat membru;

(b) actele cu putere de lege și 
dispozițiile care reglementează instituția 
în cauză confirmă faptul că activitatea 
acesteia este limitată la realizarea 
anumitor obiective de politică publică 
financiară, socială sau economică, în 
conformitate cu actele cu putere de lege și 
cu dispozițiile care reglementează 
instituția respectivă, pe bază 
neconcurențială și nonprofit. În aceste 
scopuri, obiectivele de politică publică pot 
include furnizarea de finanțare în scopuri 
de promovare sau de dezvoltare pentru 
anumite activități economice sau zone 
geografice ale statului membru relevant;

(c) face obiectul unor cerințe 
prudențiale adecvate și eficace, inclusiv al 
unor cerințe minime de fonduri proprii, 
precum și al unui cadru de supraveghere 
adecvat care are un efect similar celui 
instituit în temeiul dreptului Uniunii;

(d) administrația centrală, 
administrația regională sau autoritatea 
locală, după caz, are obligația de a proteja 
viabilitatea instituției sau garantează în 
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mod direct sau indirect cel puțin 90 % din 
cerințele de fonduri proprii, cerințele de 
finanțare sau expunerile instituției;

(e) instituția nu poate să accepte 
depozite acoperite, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/49/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului12;

(f) activitățile instituției sunt limitate 
la statul membru în care este situat sediul 
său social;

(g) valoarea totală a activelor 
instituției este mai mică de 30 de miliarde 
EUR;

(h) raportul dintre activele totale ale 
instituției și PIB-ul statului membru în 
cauză este mai mic de 20 %;

(i) instituția nu are o importanță 
semnificativă pentru economia națională 
a statului membru în cauză.

Comisia verifică periodic dacă o instituție 
care face obiectul unui act delegat adoptat 
în temeiul articolului 148 îndeplinește în 
continuare condițiile prevăzute la primul 
paragraf.

__________________

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Amendamentul 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Prezenta directivă nu se aplică 
unei instituții atunci când, pe baza 
informațiilor de care dispune, Comisia 
stabilește printr-un act delegat adoptat în 
temeiul articolului 148 că instituția 
respectivă îndeplinește toate condițiile 
următoare, fără a aduce atingere aplicării 
normelor privind ajutoarele de stat:

eliminat

(a) a fost înființată în temeiul 
dreptului public de către o administrație 
centrală, o administrație regională sau o 
autoritate locală a unui stat membru;

(b) actele cu putere de lege și 
dispozițiile care reglementează instituția 
în cauză confirmă faptul că activitatea 
acesteia este limitată la realizarea 
anumitor obiective de politică publică 
financiară, socială sau economică, în 
conformitate cu actele cu putere de lege și 
cu dispozițiile care reglementează 
instituția respectivă, pe bază 
neconcurențială și nonprofit. În aceste 
scopuri, obiectivele de politică publică pot 
include furnizarea de finanțare în scopuri 
de promovare sau de dezvoltare pentru 
anumite activități economice sau zone 
geografice ale statului membru relevant;

(c) face obiectul unor cerințe 
prudențiale adecvate și eficace, inclusiv al 
unor cerințe minime de fonduri proprii, 
precum și al unui cadru de supraveghere 
adecvat care are un efect similar celui 
instituit în temeiul dreptului Uniunii;

(d) administrația centrală, 
administrația regională sau autoritatea 
locală, după caz, are obligația de a proteja 
viabilitatea instituției sau garantează în 
mod direct sau indirect cel puțin 90 % din 
cerințele de fonduri proprii, cerințele de 
finanțare sau expunerile instituției;

(e) instituția nu poate să accepte 
depozite acoperite, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/49/UE a 
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Parlamentului European și a 
Consiliului12;

(f) activitățile instituției sunt limitate 
la statul membru în care este situat sediul 
său social;

(g) valoarea totală a activelor 
instituției este mai mică de 30 de miliarde 
EUR;

(h) raportul dintre activele totale ale 
instituției și PIB-ul statului membru în 
cauză este mai mic de 20 %;

(i) instituția nu are o importanță 
semnificativă pentru economia națională 
a statului membru în cauză.

Comisia verifică periodic dacă o instituție 
care face obiectul unui act delegat adoptat 
în temeiul articolului 148 îndeplinește în 
continuare condițiile prevăzute la primul 
paragraf.

__________________

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Amendamentul 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Prezenta directivă nu se aplică 
unei instituții atunci când, pe baza 
informațiilor de care dispune, Comisia 
stabilește printr-un act delegat adoptat în
temeiul articolului 148 că instituția 
respectivă îndeplinește toate condițiile 

eliminat
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următoare, fără a aduce atingere aplicării 
normelor privind ajutoarele de stat:

(a) a fost înființată în temeiul 
dreptului public de către o administrație 
centrală, o administrație regională sau o 
autoritate locală a unui stat membru;

(b) actele cu putere de lege și 
dispozițiile care reglementează instituția 
în cauză confirmă faptul că activitatea 
acesteia este limitată la realizarea 
anumitor obiective de politică publică 
financiară, socială sau economică, în 
conformitate cu actele cu putere de lege și 
cu dispozițiile care reglementează 
instituția respectivă, pe bază 
neconcurențială și nonprofit. În aceste 
scopuri, obiectivele de politică publică pot 
include furnizarea de finanțare în scopuri 
de promovare sau de dezvoltare pentru 
anumite activități economice sau zone 
geografice ale statului membru relevant;

(c) face obiectul unor cerințe 
prudențiale adecvate și eficace, inclusiv al 
unor cerințe minime de fonduri proprii, 
precum și al unui cadru de supraveghere 
adecvat care are un efect similar celui 
instituit în temeiul dreptului Uniunii;

(d) administrația centrală, 
administrația regională sau autoritatea 
locală, după caz, are obligația de a proteja 
viabilitatea instituției sau garantează în 
mod direct sau indirect cel puțin 90 % din 
cerințele de fonduri proprii, cerințele de 
finanțare sau expunerile instituției;

(e) instituția nu poate să accepte 
depozite acoperite, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/49/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului12;

(f) activitățile instituției sunt limitate 
la statul membru în care este situat sediul 
său social;

(g) valoarea totală a activelor 
instituției este mai mică de 30 de miliarde 
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EUR;

(h) raportul dintre activele totale ale 
instituției și PIB-ul statului membru în 
cauză este mai mic de 20 %;

(i) instituția nu are o importanță 
semnificativă pentru economia națională 
a statului membru în cauză.

Comisia verifică periodic dacă o instituție 
care face obiectul unui act delegat adoptat 
în temeiul articolului 148 îndeplinește în 
continuare condițiile prevăzute la primul 
paragraf.

__________________

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Justificare

O listă exhaustivă stabilă a instituțiilor scutite este mai potrivită.

Amendamentul 68
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică unei 
instituții atunci când, pe baza informațiilor 
de care dispune, Comisia stabilește printr-
un act delegat adoptat în temeiul articolului 
148 că instituția respectivă îndeplinește 
toate condițiile următoare, fără a aduce 
atingere aplicării normelor privind 
ajutoarele de stat:

Fără a aduce atingere instituțiilor 
enumerate la articolul 2 alineatul (5), 
prezenta directivă nu se aplică unei 
instituții atunci când, pe baza informațiilor 
de care dispune, Comisia stabilește printr-
un act delegat adoptat în temeiul articolului 
148 că instituția respectivă îndeplinește 
toate condițiile următoare, fără a aduce 
atingere aplicării normelor privind 
ajutoarele de stat:
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Or. en

Amendamentul 69
Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică unei 
instituții atunci când, pe baza informațiilor 
de care dispune, Comisia stabilește printr-
un act delegat adoptat în temeiul articolului 
148 că instituția respectivă îndeplinește 
toate condițiile următoare, fără a aduce 
atingere aplicării normelor privind 
ajutoarele de stat:

Prezenta directivă nu se aplică unei 
instituții sau unei unități a unei instituții 
de credit atunci când, pe baza informațiilor 
de care dispune, Comisia stabilește printr-
un act delegat adoptat în temeiul articolului 
148 că instituția respectivă sau o unitate a 
instituției îndeplinește toate condițiile 
următoare, fără a aduce atingere aplicării 
normelor privind ajutoarele de stat:

Or. en

Amendamentul 70
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5 a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică unei 
instituții atunci când, pe baza informațiilor 
de care dispune, Comisia stabilește printr-
un act delegat adoptat în temeiul articolului 
148 că instituția respectivă îndeplinește 
toate condițiile următoare, fără a aduce 
atingere aplicării normelor privind 
ajutoarele de stat:

Prezenta directivă nu se aplică unei 
instituții sau unei unități a instituției de 
credit atunci când, pe baza informațiilor de 
care dispune, Comisia stabilește printr-un 
act delegat adoptat în temeiul articolului 
148 că instituția respectivă sau unitatea 
instituţiei de credit îndeplinește toate 
condițiile următoare:

Or. de
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Amendamentul 71
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a fost înființată în temeiul dreptului 
public de către o administrație centrală, o 
administrație regională sau o autoritate 
locală a unui stat membru;

(a) a fost înființată de către o 
administrație centrală, o administrație 
regională sau o autoritate locală a unui stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 72
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) actele cu putere de lege și 
dispozițiile care reglementează instituția în 
cauză confirmă faptul că activitatea 
acesteia este limitată la realizarea 
anumitor obiective de politică publică 
financiară, socială sau economică, în 
conformitate cu actele cu putere de lege și 
cu dispozițiile care reglementează 
instituția respectivă, pe bază 
neconcurențială și nonprofit. În aceste 
scopuri, obiectivele de politică publică pot 
include furnizarea de finanțare în scopuri 
de promovare sau de dezvoltare pentru 
anumite activități economice sau zone 
geografice ale statului membru relevant;

(b) actele cu putere de lege și 
dispozițiile care reglementează instituția în 
cauză confirmă faptul că obiectivele sale 
includ activități de interes public, precum
furnizarea de finanțare în scopuri de 
promovare sau de dezvoltare pentru 
anumite activități economice sau zone 
geografice ale statului membru relevant;

Or. en
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Amendamentul 73
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) face obiectul unor cerințe 
prudențiale adecvate și eficace, inclusiv al 
unor cerințe minime de fonduri proprii, 
precum și al unui cadru de supraveghere 
adecvat care are un efect similar celui 
instituit în temeiul dreptului Uniunii;

(c) face obiectul unui cadru de 
supraveghere care asigură stabilitatea sa 
financiară;

Or. en

Amendamentul 74
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) administrația centrală, administrația 
regională sau autoritatea locală, după caz, 
are obligația de a proteja viabilitatea 
instituției sau garantează în mod direct sau 
indirect cel puțin 90 % din cerințele de 
fonduri proprii, cerințele de finanțare sau 
expunerile instituției;

(d) administrația centrală, administrația 
regională sau autoritatea locală, după caz, 
are obligația de a proteja viabilitatea 
instituției sau garantează în mod direct sau 
indirect cel puțin 75 % din pasivele
instituției;

Or. en

Amendamentul 75
Thomas Mann
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5 a – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituția nu poate să accepte 
depozite acoperite, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/49/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului12 ;

(e) instituția nu este destinatar direct 
al depozitelor de economii ale persoanelor 
private;

__________________ __________________

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.06.2014, p. 149).

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.06.2014, p. 149).

Or. de

Amendamentul 76
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5 a – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituția nu poate să accepte
depozite acoperite, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/49/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
12;

(e) instituția nu poate să accepte direct 
depozitele de economii ale persoanelor 
private;

__________________ __________________

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.06.2014, p. 149).

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.06.2014, p. 149).
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Or. de

Justificare

Criteriile vizează protecția deponenților din sectorul de retail. De aceea, este adecvată o 
definiție mai restrânsă decât cea a depozitelor acoperite din Directiva privind sistemele de 
garantare a depozitelor, care este definită prea larg.

Amendamentul 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituția nu poate să accepte 
depozite acoperite, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/49/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului12;

(e) instituția nu este destinatar direct 
al depozitelor de economii ale 
consumatorilor;

__________________

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Justificare

(Amendamentul se bazează pe informațiile primite de la Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB)

Amendamentul 78
Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituția nu poate să accepte 
depozite acoperite, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/49/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului12;

(e) instituția nu este destinatar direct 
al economiilor persoanelor private;

__________________ __________________

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.6.2014, p. 149).

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Amendamentul 79
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instituția nu poate să accepte 
depozite acoperite, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/49/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului12;

(e) instituția nu poate să accepte 
depozite retail, cu excepția celor garantate 
de guvernul central, de guvernul regional 
sau de autoritatea locală;

__________________

12 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind schemele de garantare a 
depozitelor (reformare) (JO L 173, 
12.6.2014, p. 149).

Or. en
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Amendamentul 80
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) activitățile instituției sunt limitate 
la statul membru în care este situat sediul 
său social;

(f) dacă instituția a fost înființată de 
un guvern regional sau de o autoritate 
locală, majoritatea activităților sale sunt 
limitate la statul membru în care este situat 
sediul său social;

Or. en

Amendamentul 81
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) valoarea totală a activelor instituției 
este mai mică de 30 de miliarde EUR;

(g) pentru instituțiile ale căror cerințe 
de fonduri proprii, nevoi de finanțare sau 
expuneri sunt garantate direct sau 
indirect cu mai puțin de 75 % de o 
administrație centrală, o administrație 
regională sau o autoritate locală în 
temeiul literei (d), valoarea totală a 
activelor instituției este mai mică de 30 de 
miliarde EUR;

Or. en

Amendamentul 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) valoarea totală a activelor instituției 
este mai mică de 30 de miliarde EUR;

(g) valoarea totală a activelor instituției 
este mai mică de 30 de miliarde EUR sau 
guvernul central al unui stat membru sau 
o autoritate regională sau locală, în 
conformitate cu litera (d), garantează fie 
direct, fie indirect cerințele de fonduri 
proprii ale instituției, nevoile de finanțare 
și expunerile la un nivel de 100 %;

Or. en

Justificare

(Amendament pe baza informațiilor primite de la Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB, cu abaterea de a face ca cerințele de garanție să fie cumulative din 
motive de prudență).

Amendamentul 83
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5 a – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) valoarea totală a activelor instituției 
este mai mică de 30 de miliarde EUR;

(g) valoarea totală a activelor instituției 
care nu sunt garantate de o administrație 
centrală, de o administrație regională sau 
de o autoritate locală este mai mică de 30 
de miliarde EUR;

Or. de

Justificare

Pentru a putea stabili dacă o instituție ar trebui să obțință o derogare de la domeniul de 
aplicare, se va ține cont de valoarea totală a activelor care nu sunt garantate.
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Amendamentul 84
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) raportul dintre activele totale ale 
instituției și PIB-ul statului membru în 
cauză este mai mic de 20 %;

(h) raportul dintre activele totale ale 
instituției și PIB-ul statului membru în 
cauză este mai mic de 30 %;

Or. en

Amendamentul 85
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5a – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) instituția nu are o importanță 
semnificativă pentru economia națională 
a statului membru în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5b

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. Prezenta directivă nu se aplică 
anumitor categorii de instituții dintr-un 
stat membru atunci când, pe baza 

eliminat
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informațiilor de care dispune, Comisia 
stabilește printr-un act delegat adoptat în 
temeiul articolului 148 că instituțiile care 
intră în categoriile respective se califică 
drept cooperative de credit în temeiul 
legislației naționale a unui stat membru și 
îndeplinesc toate condițiile următoare:

(a) sunt instituții financiare de tipul 
cooperativelor;

(b) apartenența la acestea este limitată 
la membrii care au anumite caracteristici 
personale sau interese comune 
predefinite;

(c) pot să furnizeze credite și servicii 
financiare numai membrilor lor;

(d) pot să accepte depozite sau fonduri 
rambursabile numai de la membrii lor, iar 
astfel de depozite se califică drept depozite 
acoperite în temeiul articolului 2 alineatul 
(1) punctul 5 din Directiva 2014/49/UE;

(e) pot să desfășoare numai 
activitățile enumerate la punctele 1-6 și la 
punctul 15 din anexa I la prezenta 
directivă;

(f) fac obiectul unor cerințe 
prudențiale adecvate și eficace, inclusiv al 
unor cerințe minime privind capitalul, 
precum și al unui cadru de supraveghere 
care are un efect similar celui instituit în 
temeiul dreptului Uniunii;

(g) valoarea agregată a activelor 
instituțiilor din această categorie nu 
depășește 3 % din PIB-ul statului membru 
în cauză, iar valoarea totală a activelor 
instituțiilor individuale nu depășește 100 
de milioane EUR;

(h) activitățile instituțiilor din 
categoria respectivă sunt limitate la statul 
membru în care este situat sediul lor 
central.

Comisia verifică periodic dacă o categorie 
de instituții care face obiectul unui act 
delegat adoptat în temeiul articolului 148 
îndeplinește în continuare condițiile 



AM\1144242RO.docxx 35/180 PE616.798v01-00

RO

prevăzute la primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5b

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. Prezenta directivă nu se aplică 
anumitor categorii de instituții dintr-un
stat membru atunci când, pe baza 
informațiilor de care dispune, Comisia 
stabilește printr-un act delegat adoptat în 
temeiul articolului 148 că instituțiile care 
intră în categoriile respective se califică 
drept cooperative de credit în temeiul 
legislației naționale a unui stat membru și 
îndeplinesc toate condițiile următoare:

eliminat

(a) sunt instituții financiare de tipul 
cooperativelor;

(b) apartenența la acestea este limitată 
la membrii care au anumite caracteristici 
personale sau interese comune 
predefinite;

(c) pot să furnizeze credite și servicii 
financiare numai membrilor lor;

(d) pot să accepte depozite sau fonduri 
rambursabile numai de la membrii lor, iar 
astfel de depozite se califică drept depozite 
acoperite în temeiul articolului 2 alineatul 
(1) punctul 5 din Directiva 2014/49/UE;

(e) pot să desfășoare numai 
activitățile enumerate la punctele 1-6 și la 
punctul 15 din anexa I la prezenta 
directivă;

(f) fac obiectul unor cerințe 
prudențiale adecvate și eficace, inclusiv al 
unor cerințe minime privind capitalul, 
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precum și al unui cadru de supraveghere 
care are un efect similar celui instituit în 
temeiul dreptului Uniunii;

(g) valoarea agregată a activelor 
instituțiilor din această categorie nu 
depășește 3 % din PIB-ul statului membru 
în cauză, iar valoarea totală a activelor 
instituțiilor individuale nu depășește 100 
de milioane EUR;

(h) activitățile instituțiilor din 
categoria respectivă sunt limitate la statul 
membru în care este situat sediul lor 
central.

Comisia verifică periodic dacă o categorie 
de instituții care face obiectul unui act 
delegat adoptat în temeiul articolului 148 
îndeplinește în continuare condițiile 
prevăzute la primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 88
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică anumitor 
categorii de instituții dintr-un stat membru 
atunci când, pe baza informațiilor de care 
dispune, Comisia stabilește printr-un act 
delegat adoptat în temeiul articolului 148 
că instituțiile care intră în categoriile 
respective se califică drept cooperative de 
credit în temeiul legislației naționale a unui 
stat membru și îndeplinesc toate condițiile 
următoare:

Fără a aduce atingere instituțiilor 
enumerate la articolul 2 alineatul (5), 
prezenta directivă nu se aplică anumitor 
categorii de instituții dintr-un stat membru 
atunci când, pe baza informațiilor de care 
dispune, Comisia stabilește printr-un act 
delegat adoptat în temeiul articolului 148 
că instituțiile care intră în categoriile 
respective se califică drept cooperative de 
credit în temeiul legislației naționale a unui 
stat membru și îndeplinesc toate condițiile 
următoare:

Or. en



AM\1144242RO.docxx 37/180 PE616.798v01-00

RO

Amendamentul 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pot să accepte depozite sau fonduri 
rambursabile numai de la membrii lor, iar 
astfel de depozite se califică drept depozite 
acoperite în temeiul articolului 2 alineatul 
(1) punctul 5 din Directiva 2014/49/UE;

(d) pot să accepte depozite sau fonduri 
rambursabile numai de la membrii lor;

Or. en

Justificare

Amendament inspirat din informațiile primite de la Rețeaua europeană a cooperativelor de 
credit (ENCU).

Amendamentul 90
Paul Tang

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pot să accepte depozite sau fonduri 
rambursabile numai de la membrii lor, iar 
astfel de depozite se califică drept depozite 
acoperite în temeiul articolului 2 alineatul 
(1) punctul 5 din Directiva 2014/49/UE;

(d) pot să accepte depozite sau fonduri 
rambursabile numai de la membrii lor;

Or. en

Amendamentul 91
Paul Tang
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5b – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) valoarea agregată a activelor 
instituțiilor din această categorie nu 
depășește 3 % din PIB-ul statului membru 
în cauză, iar valoarea totală a activelor 
instituțiilor individuale nu depășește 100 
de milioane EUR;

eliminat

Or. en

Justificare

Unele cooperative de credit din statele membre nu s-ar încadra în această limitare.

Amendamentul 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5b – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) valoarea agregată a activelor 
instituțiilor din această categorie nu 
depășește 3 % din PIB-ul statului membru 
în cauză, iar valoarea totală a activelor 
instituțiilor individuale nu depășește 100 
de milioane EUR;

(g) valoarea agregată a activelor 
instituțiilor din această categorie nu 
depășește 3 % din PIB-ul statului membru 
în cauză;

Or. en

Justificare

(Amendament inspirat din informațiile primite de la Rețeaua europeană a cooperativelor de 
credit – ENCU).
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Amendamentul 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 5ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5ba) Prezenta directivă nu se aplică 
unei instituții pe care Comisia o include 
pe lista prevăzută la articolul 2 
alineatul (5) printr-un act delegat adoptat 
în temeiul articolului 148.

Or. en

Amendamentul 94
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură publicarea unei 
liste a entităților excluse din domeniul de 
aplicare al prezentei directive în 
conformitate cu alineatele (5a) și (5b), 
precum și informații privind amploarea 
oricărei protecții a depozitelor.

Or. en

Justificare

(A se vedea avizul BCE (CON/2017/46).) Ar trebui să existe o identificare clară a băncilor de 
dezvoltare și a cooperativelor de credit care urmează să fie excluse. Ar trebui înființat un 
registru public al entităților excluse. În plus, ar trebui furnizate publicului informații cu 
privire la domeniul de aplicare al protecției acordate deponenților. Aceste informații sunt 
necesare pentru a asigura transparența în ceea ce privește statutul și supravegherea acestor 
entități și protecția deponenților.
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Amendamentul 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se adaugă următorul alineat (7): eliminat

„

Până la data de [5 ani de la data intrării 
în vigoare] Comisia revizuiește lista 
prevăzută la articolul 2 alineatul (5), 
analizând dacă motivele care au dus la 
includerea entităților pe listă mai sunt 
valabile, ținând seama de cadrul juridic și 
de supravegherea care se aplică la nivel 
național entităților înscrise pe listă, de 
tipul și de calitatea acoperirii depozitelor 
entităților înscrise pe listă și, în cazul 
entităților de tipul celor specificate la 
articolul 2 alineatele (5a) și (5b), luând în 
considerare și criteriile descrise la 
alineatele respective.

”.

Or. en

Amendamentul 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se adaugă următorul alineat (7): eliminat

„

Până la data de [5 ani de la data intrării 
în vigoare] Comisia revizuiește lista 
prevăzută la articolul 2 alineatul (5), 
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analizând dacă motivele care au dus la 
includerea entităților pe listă mai sunt 
valabile, ținând seama de cadrul juridic și 
de supravegherea care se aplică la nivel 
național entităților înscrise pe listă, de 
tipul și de calitatea acoperirii depozitelor 
entităților înscrise pe listă și, în cazul 
entităților de tipul celor specificate la 
articolul 2 alineatele (5a) și (5b), luând în 
considerare și criteriile descrise la 
alineatele respective.

”.

Or. en

Amendamentul 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se adaugă următorul alineat (7): eliminat

„

Până la data de [5 ani de la data intrării 
în vigoare] Comisia revizuiește lista 
prevăzută la articolul 2 alineatul (5), 
analizând dacă motivele care au dus la 
includerea entităților pe listă mai sunt 
valabile, ținând seama de cadrul juridic și 
de supravegherea care se aplică la nivel 
național entităților înscrise pe listă, de 
tipul și de calitatea acoperirii depozitelor 
entităților înscrise pe listă și, în cazul 
entităților de tipul celor specificate la 
articolul 2 alineatele (5a) și (5b), luând în 
considerare și criteriile descrise la 
alineatele respective.

”.
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Or. en

Amendamentul 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se adaugă următorul alineat (7): eliminat

„

Până la data de [5 ani de la data intrării
în vigoare] Comisia revizuiește lista 
prevăzută la articolul 2 alineatul (5), 
analizând dacă motivele care au dus la 
includerea entităților pe listă mai sunt 
valabile, ținând seama de cadrul juridic și 
de supravegherea care se aplică la nivel 
național entităților înscrise pe listă, de 
tipul și de calitatea acoperirii depozitelor 
entităților înscrise pe listă și, în cazul 
entităților de tipul celor specificate la 
articolul 2 alineatele (5a) și (5b), luând în 
considerare și criteriile descrise la 
alineatele respective.

”.

Or. en

Justificare

O listă exhaustivă stabilă a instituțiilor scutite este mai potrivită.

Amendamentul 99
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de [5 ani de la data intrării în 
vigoare] Comisia revizuiește lista 
prevăzută la articolul 2 alineatul (5), 
analizând dacă motivele care au dus la 
includerea entităților pe listă mai sunt 
valabile, ținând seama de cadrul juridic și 
de supravegherea care se aplică la nivel 
național entităților înscrise pe listă, de tipul 
și de calitatea acoperirii depozitelor 
entităților înscrise pe listă și, în cazul 
entităților de tipul celor specificate la 
articolul 2 alineatele (5a) și (5b), luând în 
considerare și criteriile descrise la 
alineatele respective.

Până la data de [5 ani de la data intrării în 
vigoare] Comisia revizuiește cadrul juridic 
și de supraveghere care se aplică la nivel 
național entităților înscrise pe listă, tipul și 
calitatea acoperirii depozitelor entităților 
înscrise pe listă și, în cazul entităților de 
tipul celor specificate la articolul 2 
alineatele (5a) și (5b), luând în considerare 
și criteriile descrise la alineatele respective.

Criteriile prevăzute la articolul (2) 
alineatele (5a) și (5b), pe baza cărora o 
instituție poate fi exceptată printr-un act 
delegat în temeiul articolului 148, nu se 
aplică în niciun caz instituțiilor care au 
fost anterior exceptate în temeiul listei de 
la alineatul (5).

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că instituțiile scutite care sunt enumerate în mod specific nu trebuie să 
îndeplinească în mod oligatoriu criteriile enunțate la articolul 2 alineatele (5a) și (5b).

Amendamentul 100
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de [5 ani de la data intrării în 
vigoare] Comisia revizuiește lista 
prevăzută la articolul 2 alineatul (5), 
analizând dacă motivele care au dus la 
includerea entităților pe listă mai sunt 

Până la data de [5 ani de la data intrării în 
vigoare] ABE elaborează un raport cu 
evaluarea cadrului juridic și de 
supraveghere care se aplică la nivel 
național entităților menționate la 
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valabile, ținând seama de cadrul juridic și 
de supravegherea care se aplică la nivel 
național entităților înscrise pe listă, de
tipul și de calitatea acoperirii depozitelor 
entităților înscrise pe listă și, în cazul 
entităților de tipul celor specificate la 
articolul 2 alineatele (5a) și (5b), luând în 
considerare și criteriile descrise la 
alineatele respective.

articolul 2 alineatele (5a) și (5b), precum 
și a tipului și calității acoperirii 
depozitelor acestor entități, și prezintă 
acest raport Comisiei și Parlamentului 
European.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură certitudinea juridică cu privire la includerea entităților înscrise 
pe listă la articolul 2 alineatul (5) din CRD IV. În avizul și raportul său privind problemele 
perimetrului de reglementare referitor la CRD IV/CRR din noiembrie 2017, ABE observă că 
articolul 2 alineatul (5) din CRD IV rămâne valabil și necesită o actualizare minoră. 
Prezentul amendament prevede un raport ABE cu o evaluare a cadrului juridic și de 
supraveghere care se aplică la nivel național, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Amendamentul 101
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de [5 ani de la data intrării în 
vigoare] Comisia revizuiește lista 
prevăzută la articolul 2 alineatul (5), 
analizând dacă motivele care au dus la 
includerea entităților pe listă mai sunt 
valabile, ținând seama de cadrul juridic și 
de supravegherea care se aplică la nivel 
național entităților înscrise pe listă, de
tipul și de calitatea acoperirii depozitelor 
entităților înscrise pe listă și, în cazul 
entităților de tipul celor specificate la 
articolul 2 alineatele (5a) și (5b), luând în 
considerare și criteriile descrise la 
alineatele respective.

Criteriile prevăzute la articolul (2) 
alineatele (5a) și (5b), pe baza cărora o 
instituție poate fi exceptată printr-un act 
delegat în temeiul articolului 148, nu se 
aplică în niciun caz instituțiilor care au 
fost anterior exceptate în temeiul listei de 
la alineatul (5). Până la data de [5 ani de la 
data intrării în vigoare] Comisia poate 
revizui, pentru entitățile enumerate în 
conformitate cu articolul 2 alineatele (5a) 
și (5b), cadrul juridic și de supraveghere
care li se aplică la nivel național, tipul și 
calitatea acoperirii depozitelor entităților în 
cauză, luând în considerare și criteriile 
descrise la alineatele respective.
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Amendamentul 102
Paul Tang

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2013/36/UE
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de [5 ani de la data intrării în 
vigoare] Comisia revizuiește lista 
prevăzută la articolul 2 alineatul (5), 
analizând dacă motivele care au dus la 
includerea entităților pe listă mai sunt 
valabile, ținând seama de cadrul juridic și 
de supravegherea care se aplică la nivel 
național entităților înscrise pe listă, de tipul 
și de calitatea acoperirii depozitelor 
entităților înscrise pe listă și, în cazul 
entităților de tipul celor specificate la 
articolul 2 alineatele (5a) și (5b), luând în 
considerare și criteriile descrise la 
alineatele respective.

Până la data de [5 ani de la data intrării în 
vigoare] Comisia revizuiește lista 
prevăzută la articolul 2 alineatul (5), 
analizând dacă motivele care au dus la 
includerea entităților pe listă mai sunt 
valabile, ținând seama de cadrul juridic și 
de supravegherea care se aplică la nivel 
național entităților înscrise pe listă, în cazul 
entităților de tipul celor specificate la 
articolul 2 alineatele (5a) și (5b), luând în 
considerare și criteriile descrise la 
alineatele respective.

Or. en

Amendamentul 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 3 – punctul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64a) Politica de remunerare neutră din 
punctul de vedere al genului în cadrul 
unei instituții de credit sau al unei firme 
de investiții înseamnă o politică de 
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remunerare bazată pe remunerarea egală 
pentru femei și bărbați pentru aceeași 
muncă sau pentru o muncă de aceeași 
valoare.

Or. en

Amendamentul 104
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 8 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) La articolul 8, alineatul (1) se 
modifică după cum urmează:

Statele membre cer instituțiilor de credit să 
obțină o autorizație înainte de începerea 
propriu-zisă a activităților lor. Fără a aduce 
atingere articolelor 10 - 14, statele membre 
stabilesc condițiile pentru eliberarea acestei 
autorizații și le notifică ABE.

„Statele membre cer instituțiilor de credit 
să obțină o autorizație de la autoritățile 
competente înainte de începerea propriu-
zisă a activităților lor, inclusiv a celor 
enumerate în anexa 1. Fără a aduce 
atingere articolelor 10 - 14, statele membre 
stabilesc condițiile pentru eliberarea acestei 
autorizații și le notifică ABE.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=RO)

Justificare

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.
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Amendamentul 105
Mady Delvaux

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2013/36/UE
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 9, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„

2. Alineatul (1) nu se aplică preluării 
de depozite sau de alte fonduri 
rambursabile de către:

(a) un stat membru;

(b) o autoritate regională sau locală a 
unui stat membru;

(c) organisme publice internaționale 
în care sunt membri unul sau mai multe 
state membre;

(d) persoane sau întreprinderi în cazul 
cărora accesul la activitate și 
desfășurarea activității sunt reglementate 
în mod explicit de alte acte legislative ale 
Uniunii, în afară de prezenta directivă și 
de Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(e) entitățile menționate la articolul 2 
alineatul (5) a căror activitate este 
reglementată de dreptul intern.

”.

Or. en

Justificare

În avizul său din noiembrie 2017 privind alți intermediari financiari (EBA/Op/2017/13), ABE 
concluzionează astfel: „Articolul 9 alineatul (2) din CRD IV, în redactarea sa actuală, ar 
putea continua să aibă relevanță în sistemele de reglementare ale statelor membre, iar orice 
modificare a acestuia ar trebui să fie justificată printr-o evaluare atentă a impactului dincolo
de domeniul de aplicare al raportului privind AIF.”.  Având în vedere că nu s-a efectuat o 
astfel de evaluare a impactului, amendamentul urmărește să păstreze articolul 9 alineatul (2) 
din CRD IV în redactarea sa actuală.
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Amendamentul 106
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2013/36/UE
Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) entitățile menționate la articolul 2 
alineatul (5) a căror activitate este 
reglementată de dreptul intern.

(e) entitățile menționate la articolul 2 
alineatul (5), la articolul 2 alineatul (5a) și 
la articolul 2 alineatul (5b), a căror 
activitate este reglementată de dreptul 
intern.

Or. en

Justificare

Coerență pentru a include toate instituțiile menționate la articolul 2.

Amendamentul 107
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2013/36/UE
Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) entitățile menționate la articolul 2 
alineatul (5) a căror activitate este 
reglementată de dreptul intern.

(e) entitățile menționate la articolul 2 
alineatul (5) și la articolul 2 alineatul (5a),
a căror activitate este reglementată de 
dreptul intern.

Or. en

Amendamentul 108
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 21b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 b eliminat

Întreprinderea-mamă din UE 
intermediară

1. Statele membre prevăd obligația ca 
două sau mai multe instituții din Uniune 
care fac parte din același grup dintr-o 
țară terță să aibă o întreprindere-mamă 
din UE intermediară care este stabilită în 
Uniune.

2. Statele membre prevăd obligația ca 
întreprinderea-mamă din UE 
intermediară să obțină în Uniune 
autorizația în calitate de instituție, în 
conformitate cu articolul 8, ori de 
societate financiară holding sau societate 
financiară holding mixtă, în conformitate 
cu articolul 21a.

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 
mică de 30 de miliarde EUR, cu excepția 
cazului în care grupul din țara terță este o 
G-SII din afara UE.

4. În sensul prezentului articol, 
valoarea totală a activelor în Uniune a 
grupului din țara terță include 
următoarele:

(a) activele totale ale fiecărei instituții 
din Uniune din cadrul grupului din țara 
terță, astfel cum rezultă din bilanțul său 
consolidat și

(b) activele totale ale fiecărei 
sucursale a grupului din țara terță 
autorizate în Uniune.

5. Autoritățile competente notifică 
ABE cu privire la fiecare autorizație 
acordată în temeiul alineatului (2).

Or. en
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Amendamentul 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd obligația ca 
două sau mai multe instituții din Uniune 
care fac parte din același grup dintr-o țară 
terță să aibă o întreprindere-mamă din UE 
intermediară care este stabilită în Uniune.

1. Statele membre prevăd obligația ca 
două sau mai multe instituții sau sucursale
din Uniune care fac parte din același grup 
dintr-o țară terță să aibă o întreprindere-
mamă din UE intermediară care este 
stabilită în Uniune.

Or. en

Amendamentul 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd obligația ca 
două sau mai multe instituții din Uniune 
care fac parte din același grup dintr-o țară 
terță să aibă o întreprindere-mamă din UE 
intermediară care este stabilită în Uniune.

1. Sub rezerva alineatului (1a), 
statele membre prevăd obligația ca două 
sau mai multe instituții din Uniune care fac 
parte din același grup dintr-o țară terță să 
aibă o întreprindere-mamă din UE 
intermediară care este stabilită în Uniune.

Or. en

Justificare

Permiterea a două întreprinderi-mamă intermediare reprezintă echilibrul potrivit între 
supravegherea eficientă și structurarea eficientă.
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Amendamentul 111
Brian Hayes

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd obligația ca 
două sau mai multe instituții din Uniune 
care fac parte din același grup dintr-o țară 
terță să aibă o întreprindere-mamă din UE 
intermediară care este stabilită în Uniune.

1. Sub rezerva alineatului (7), statele 
membre prevăd obligația ca două sau mai 
multe instituții din Uniune care fac parte 
din același grup dintr-o țară terță să aibă o 
întreprindere-mamă din UE intermediară 
care este stabilită în Uniune.

Or. en

Amendamentul 112
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd obligația ca
două sau mai multe instituții din Uniune 
care fac parte din același grup dintr-o țară 
terță să aibă o întreprindere-mamă din UE 
intermediară care este stabilită în Uniune.

1. Două sau mai multe instituții din 
Uniune care fac parte din același grup 
dintr-o țară terță au o singură
întreprindere-mamă din UE intermediară 
care este stabilită în Uniune.

Or. en

Justificare

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.
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Amendamentul 113
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd obligația ca
două sau mai multe instituții din Uniune 
care fac parte din același grup dintr-o țară 
terță să aibă o întreprindere-mamă din UE 
intermediară care este stabilită în Uniune.

1. Două sau mai multe instituții din 
Uniune care fac parte din același grup 
dintr-o țară terță au cel puțin o 
întreprindere-mamă din UE intermediară 
care este stabilită în Uniune.

Or. en

Amendamentul 114
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
autoritățile competente pot permite 
instituțiilor menționate la alineatul (1) să 
aibă două întreprinderi-mamă din UE 
intermediare în cazul în care înființarea 
unei singure întreprinderi-mamă din UE 
intermediare:

(i) ar fi în conflict cu cadrul juridic 
sau de reglementare care impune 
separarea activităților în țara terță în care 
își are sediul întreprinderea-mamă de cel 
mai înalt rang a grupului dintr-o țară 
terță sau

(ii) ar determina o posibilitate de 
rezoluție mai puțin eficientă sau ar putea 
afecta stabilitatea financiară în 
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conformitate cu o evaluare efectuată de 
autoritatea de rezoluție competentă a 
întreprinderii-mamă din UE intermediare, 
în strânsă coordonare cu autoritatea de 
rezoluție a întreprinderii-mamă a 
întreprinderii-mamă din UE intermediare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament garantează că cerința privind întreprinderea-mamă din UE 
intermediară ține seama de cerințele obligatorii privind separarea activităților în alte 
jurisdicții, precum și de considerentele de stabilitate financiară și de posibilitate de rezoluție.

Amendamentul 115
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente pot solicita 
instituțiilor menționate la alineatul (1) să 
aibă două sau mai multe întreprinderi-
mamă din UE intermediare în cazul în 
care autoritățile competente apreciază că 
o singură întreprindere-mamă din UE 
intermediară ar fi incompatibilă cu o 
cerință obligatorie de separare a 
activităților în conformitate cu normele 
din țara terță în care se află sediul central 
al întreprinderii-mamă de cel mai înalt 
rang a grupului dintr-o țară terță sau că 
ar fi oportun să se faciliteze o 
supraveghere sau o rezoluție eficientă a 
instituției.

Or. en

Amendamentul 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente pot 
permite instituțiilor menționate la 
alineatul (1) să aibă două întreprinderi-
mamă din UE intermediare în cazul în 
care autoritățile competente sunt sigure 
că o singură întreprindere-mamă din UE 
intermediară ar fi incompatibilă cu o 
cerință obligatorie de separare a 
activităților în conformitate cu normele 
din țara terță în care se află sediul central 
al întreprinderii-mamă de cel mai înalt 
rang a grupului dintr-o țară terță sau 
dacă va facilita rezoluția eficientă a 
instituției.

Or. en

Justificare

Permiterea a două întreprinderi-mamă intermediare reprezintă echilibrul potrivit între 
supravegherea eficientă și structurarea eficientă.

Amendamentul 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente pot 
permite instituțiilor menționate la 
alineatul (1) să aibă două întreprinderi-
mamă din UE intermediare în cazul în 
care autoritățile competente apreciază că 
o singură întreprindere-mamă din UE 
intermediară ar fi incompatibilă din punct 
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de vedere operațional cu o cerință 
obligatorie de separare a activităților în 
conformitate cu normele din țara terță în 
care se află sediul central al 
întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang 
a grupului dintr-o țară terță.

Or. en

Amendamentul 118
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente pot 
permite instituțiilor menționate la 
alineatul (1) să aibă două întreprinderi-
mamă din UE intermediare în cazul în 
care autoritățile competente apreciază că 
o singură întreprindere-mamă din UE 
intermediară ar fi incompatibilă cu o 
cerință obligatorie de separare a 
activităților în conformitate cu legislația 
din țara terță în care se află sediul central 
al întreprinderii-mamă de cel mai înalt 
rang a grupului dintr-o țară terță.

Or. en

Justificare

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.
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Amendamentul 119
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prin derogare de la alineatele (1) 
și (1a), autoritățile competente pot permite 
unei instituții din Uniune care face parte 
din același grup dintr-o țară terță ca și 
alte instituții din Uniune să rămână în 
afara întreprinderii-mamă intermediare 
sau a întreprinderilor-mamă intermediare 
în cazul în care aceste autorități 
competente au stabilit că efectul cerinței 
(cerințelor) de la alineatele (1) și (1a) 
asupra structurii instituției (instituțiilor) 
în cauză poate avea un impact 
disproporționat în raport cu beneficiile 
aduse supravegherii și rezoluției.

Or. en

Amendamentul 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prevăd obligația ca
întreprinderea-mamă din UE intermediară 
să obțină în Uniune autorizația în calitate 
de instituție, în conformitate cu articolul 8, 
ori de societate financiară holding sau 
societate financiară holding mixtă, în 
conformitate cu articolul 21a.

2. Întreprinderea-mamă din UE 
intermediară este o instituție de credit, în 
conformitate cu articolul 8, ori o societate 
financiară holding sau societate financiară 
holding mixtă, aprobată în conformitate cu 
articolul 21a.

Prin derogare de la primul paragraf, în 
cazul în care activitățile grupului din țara 
terță sunt desfășurate preponderent de 
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către firmele de investiții sau dacă cea de-
a doua întreprindere-mamă din UE 
intermediară trebuie să fie înființată în 
legătură cu activitățile de investiții pentru 
a respecta o cerință obligatorie astfel cum 
se prevede la alineatul (1a), societatea-
mamă din UE intermediară sau, respectiv, 
a doua societate-mamă din UE 
intermediară poate fi o firmă de investiții 
autorizată în conformitate cu articolul 5 
alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE.

În sensul prezentului alineat, se consideră 
că o activitate este desfășurată 
preponderent de către firmele de investiții 
în cazul în care bilanțul total al firmelor 
de investiții din grup reprezintă cel puțin 
50 % din bilanțul total al grupului sau în 
cazul în care veniturile generate de 
firmele de investiții reprezintă cel puțin 
50 % din venitul total al grupului.

Or. en

Justificare

În forma sa actuală, textul nu ar fi compatibil cu situația în care o întreprindere-mamă 
intermediară ar fi o firmă de investiții, deoarece acestea sunt agreate în temeiul MiFID, nu al 
CRD. Prezentul amendament permite întreprinderii-mamă intermediare să fie o firmă de 
investiții în cazul în care activitățile grupului din țara terță sunt predominant cele ale unei 
firme de investiții.

Amendamentul 121
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prevăd obligația ca
întreprinderea-mamă din UE intermediară 
să obțină în Uniune autorizația în calitate 
de instituție, în conformitate cu articolul 8,
ori de societate financiară holding sau 
societate financiară holding mixtă, în 

2. Întreprinderea-mamă din UE 
intermediară este o instituție de credit 
autorizată în conformitate cu articolul 8 ori 
o societate financiară holding sau societate 
financiară holding mixtă, aprobată în 
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conformitate cu articolul 21a. conformitate cu articolul 21a.

Prin derogare de la primul paragraf, în 
cazul în care niciuna dintre instituțiile 
menționate la alineatul (1) nu este o 
instituție de credit sau dacă o a doua 
întreprindere-mamă din UE intermediară 
trebuie să fie înființată în legătură cu 
activitățile de investiții pentru a respecta o 
cerință obligatorie astfel cum se prevede 
la alineatul (1a), societatea-mamă din UE 
intermediară sau, respectiv, a doua 
societate-mamă din UE intermediară 
poate fi o firmă de investiții autorizată în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1) 
din Directiva 2014/65/UE.

Or. en

Amendamentul 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prevăd obligația ca
întreprinderea-mamă din UE intermediară 
să obțină în Uniune autorizația în calitate 
de instituție, în conformitate cu articolul 8,
ori de societate financiară holding sau 
societate financiară holding mixtă, în 
conformitate cu articolul 21a.

2. Întreprinderea-mamă din UE 
intermediară este o instituție de credit 
autorizată în conformitate cu articolul 8 ori 
o societate financiară holding sau societate 
financiară holding mixtă, în conformitate 
cu articolul 21a.

Prin derogare de la primul paragraf, în 
cazul în care niciuna dintre instituțiile 
menționate la alineatul (1) nu este o 
instituție de credit sau dacă a doua 
întreprindere-mamă din UE intermediară 
trebuie să fie înființată în legătură cu 
activitățile de investiții pentru a respecta o
cerință obligatorie astfel cum se prevede 
la alineatul (1a), societatea-mamă din UE 
intermediară sau, respectiv, a doua 
societate-mamă din UE intermediară 
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poate fi o firmă de investiții autorizată în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1) 
din Directiva 2014/65/UE.

Or. en

Justificare

Permiterea a două întreprinderi-mamă intermediare reprezintă echilibrul potrivit între 
supravegherea eficientă și structurarea eficientă.

Amendamentul 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prevăd obligația ca 
întreprinderea-mamă din UE intermediară 
să obțină în Uniune autorizația în calitate 
de instituție, în conformitate cu articolul 8, 
ori de societate financiară holding sau 
societate financiară holding mixtă, în 
conformitate cu articolul 21a.

2. Statele membre prevăd obligația ca 
întreprinderea-mamă din UE intermediară 
să obțină în Uniune autorizația în calitate 
de instituție de credit, în conformitate cu 
articolul 8, ori de societate financiară 
holding sau societate financiară holding 
mixtă, în conformitate cu articolul 21a.

Or. en

Amendamentul 124
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prevăd obligația ca 
întreprinderea-mamă din UE 
intermediară să obțină în Uniune 
autorizația în calitate de instituție, în 

2. Statele membre prevăd obligația ca 
întreprinderile-mamă din UE 
intermediare să obțină în Uniune 
autorizația în calitate de instituție, în 
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conformitate cu articolul 8, ori de societate 
financiară holding sau societate financiară 
holding mixtă, în conformitate cu articolul 
21a.

conformitate cu articolul 8, ori de societate 
financiară holding sau societate financiară 
holding mixtă, în conformitate cu articolul 
21a.

Or. en

Justificare

Amendament tehnic ca urmare a amendamentului la articolul 21b – alineatul (1a) (nou).

Amendamentul 125
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În plus față de alineatul (2), o 
întreprindere-mamă din UE intermediară 
este autorizată să obțină autorizația de 
firmă de investiții în conformitate cu 
articolul 5 din Directiva 2014/65/UE în 
cazul în care nicio instituție de credit sau 
firmă de investiții sistemică nu face parte 
din același grup din țara terță.

Or. en

Amendamentul 126
Thierry Cornillet

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 
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mică de 30 de miliarde EUR, cu excepția 
cazului în care grupul din țara terță este o 
G-SII din afara UE.

mică de 30 de miliarde EUR.

Or. en

Justificare

Este păstrată întreprinderea-mamă intermediară, dar se aplică un criteriu de 
proporționalitate.

Amendamentul 127
Mady Delvaux

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 
mică de 30 de miliarde EUR, cu excepția 
cazului în care grupul din țara terță este o 
G-SII din afara UE.

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 
mică de 45 de miliarde EUR.

Or. en

Justificare

Din motive de concurență echitabilă la nivel global, amendamentul mărește pragul la 45 de 
miliarde EUR, pentru alinierea acestuia la pragurile aplicabile în alte jurisdicții (de exemplu, 
SUA). În plus, pentru a evita un impact disproporționat asupra grupurilor din țări terțe cu o 
prezență limitată în Uniune, măsura nu ar trebui să captureze automat toate G-SIB din țările 
terțe. Nu toate G-SIB sunt relevante din punct de vedere sistemic pentru sistemul financiar al 
UE.

Amendamentul 128
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 
mică de 30 de miliarde EUR, cu excepția 
cazului în care grupul din țara terță este o 
G-SII din afara UE.

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 
mică de 30 de miliarde EUR.

Or. en

Amendamentul 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 
mică de 30 de miliarde EUR, cu excepția 
cazului în care grupul din țara terță este o 
G-SII din afara UE.

3. Alineatele (1), (1a) și (2) nu se 
aplică atunci când valoarea totală a 
activelor în Uniune a grupului din țara terță 
este mai mică de 50 de miliarde EUR.

Or. en

Justificare

Cerința privind întreprinderea-mamă intermediară devine astfel mai proporțională.

Amendamentul 130
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 
mică de 30 de miliarde EUR, cu excepția 
cazului în care grupul din țara terță este o 
G-SII din afara UE.

3. Alineatele (1), (1a), (1b) și (2) nu 
se aplică atunci când valoarea totală a 
activelor în Uniune a grupului din țara terță 
este mai mică de 50 de miliarde EUR.

Or. en

Amendamentul 131
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 
mică de 30 de miliarde EUR, cu excepția 
cazului în care grupul din țara terță este o 
G-SII din afara UE.

3. Alineatele (1), (1a) și (2) nu se 
aplică atunci când valoarea totală a 
activelor în Uniune a grupului din țara terță 
este mai mică de 30 de miliarde EUR, cu 
excepția cazului în care grupul din țara 
terță este o G-SII din afara UE.

Or. en

Justificare

Amendament tehnic ca urmare a amendamentului la articolul 21b – alineatul (1a) (nou).

Amendamentul 132
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
atunci când valoarea totală a activelor în 
Uniune a grupului din țara terță este mai 
mică de 30 de miliarde EUR, cu excepția 
cazului în care grupul din țara terță este o 
G-SII din afara UE.

3. Alineatele (1), (2) și (2a) nu se 
aplică atunci când valoarea totală a 
activelor în Uniune a grupului din țara terță 
este mai mică de 30 de miliarde EUR, cu 
excepția cazului în care grupul din țara 
terță este o G-SII din afara UE.

Or. en

Amendamentul 133
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În sensul prezentului articol, 
valoarea totală a activelor în Uniune a 
grupului din țara terță include 
următoarele:

4. În sensul prezentului articol, 
valoarea totală a activelor subsidiarizate în 
Uniune a grupului din țara terță este egală 
cu suma activelor totale ale fiecărei 
instituții din Uniune a grupului din țara 
terță, astfel cum rezultă din bilanțul 
consolidat al acestora sau din bilanțul lor 
individual, în cazul în care bilanțul 
instituției nu este consolidat.

(a) activele totale ale fiecărei instituții 
din Uniune din cadrul grupului din țara 
terță, astfel cum rezultă din bilanțul său 
consolidat și 

(b) activele totale ale fiecărei 
sucursale a grupului din țara terță 
autorizate în Uniune.

Or. en

Amendamentul 134
Neena Gill
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În sensul prezentului articol, 
valoarea totală a activelor în Uniune a 
grupului din țara terță include 
următoarele:

4. În sensul prezentului articol, 
valoarea totală a activelor în Uniune a 
grupului din țara terță include toate 
activele fiecărei instituții din Uniune a 
grupului din țara terță, astfel cum rezultă 
din bilanțul consolidat al acestora.

Or. en

Amendamentul 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În sensul prezentului articol, 
valoarea totală a activelor în Uniune a 
grupului din țara terță include 
următoarele:

4. În sensul prezentului articol, 
valoarea totală a activelor în Uniune a 
grupului din țara terță este suma 
următoarelor:

Or. en

Amendamentul 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activele totale ale fiecărei instituții 
din Uniune din cadrul grupului din țara 

(a) valoarea activelor totale ale 
fiecărei instituții din Uniune din cadrul 
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terță, astfel cum rezultă din bilanțul său 
consolidat și

grupului din țara terță, astfel cum rezultă 
din bilanțul său consolidat sau ca rezultat 
al bilanțului lor individual, în cazul în 
care bilanțul instituției nu este consolidat
și

Or. en

Amendamentul 137
Petr Ježek

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activele totale ale fiecărei 
sucursale a grupului din țara terță 
autorizate în Uniune.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere natura juridică a sucursalelor și spre deosebire de filiale, includerea 
sucursalelor în calcularea valorii totale a activelor ar presupune costuri semnificative pentru 
băncile din țările terțe în ceea ce privește transferarea sucursalelor către băncile licențiate 
relevante din SEE. Dacă ar fi incluse sucursalele, acest fapt ar putea, teoretic, să însemne că 
o întreprindere-mamă intermediară ar trebui să fie înființată chiar și în cazul unei filiale de 
dimensiuni minime.

Amendamentul 138
Mady Delvaux

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activele totale ale fiecărei 
sucursale a grupului din țara terță 

eliminat
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autorizate în Uniune.

Or. en

Justificare

Activele sucursalelor nu ar trebui să fie incluse în calcularea pragului. Sucursalele nu au 
personalitate juridică, o sucursală face parte din entitatea-mamă și nu are active „proprii”. 
Prezentul amendament are ca rezultat o cerință mai proporțională, evitându-se un proces 
potențial complex și artificial de atribuire nominală a activelor către o sucursală. De 
asemenea, contribuie la alinierea domeniului de aplicare al cerinței la domeniul de aplicare 
al cerințelor similare din țări terțe, cum ar fi SUA.

Amendamentul 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activele totale ale fiecărei sucursale 
a grupului din țara terță autorizate în 
Uniune.

(b) valoarea activelor totale ale 
fiecărei sucursale a grupului din țara terță 
autorizate să funcționeze în Uniune în 
conformitate cu articolul 47.

Or. en

Amendamentul 140
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activele totale ale fiecărei sucursale 
a grupului din țara terță autorizate în 
Uniune.

(b) activele totale ale fiecărei sucursale 
a grupului din țara terță stabilite în Uniune.

Or. en
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Amendamentul 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care se aplică 
alineatele (1) sau (2), statele membre 
impun ca fiecare sucursală dintr-o țară 
terță a grupului dintr-o țară terță să fie 
reinstituită fie ca instituție de credit, fie ca 
sucursală a unei instituții de credit 
stabilite în Uniune.

Or. en

Amendamentul 142
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care se aplică 
alineatele (1) sau (2), statele membre 
impun ca fiecare sucursală dintr-o țară 
terță a grupului dintr-o țară terță să fie 
reinstituită fie ca instituție, fie ca 
sucursală a unei instituții în Uniune.

Or. en

Amendamentul 143
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În sensul prezentului articol, 
valoarea totală a activelor în Uniune a 
grupului din țara terță este suma 
următoarelor:

(a) valoarea activelor totale ale 
fiecărei instituții din Uniune din cadrul 
grupului din țara terță, astfel cum rezultă 
din bilanțul consolidat al acestora sau ca 
rezultat al bilanțului lor individual, în 
cazul în care bilanțul instituției nu este 
consolidat și

(b) valoarea activelor totale ale 
fiecărei sucursale a grupului din țara 
terță autorizate să funcționeze în Uniune 
în conformitate cu articolul 47.

Or. en

Amendamentul 144
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Autoritățile competente notifică 
ABE cu privire la fiecare autorizație 
acordată în temeiul alineatului (2).

5. Autoritățile competente notifică 
ABE cu privire la fiecare autorizație 
acordată în temeiul alineatului (2), 
respectiv următoarele informații privind 
fiecare grup din țări terțe care operează în 
jurisdicția lor:

Or. en
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Amendamentul 145
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) numele și valoarea activelor totale 
ale instituțiilor supravegheate aparținând 
unui grup dintr-o țară terță și tipurile de 
activități pe care sunt autorizate să le 
desfășoare;

Or. en

Amendamentul 146
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) numele și valoarea activelor totale 
corespunzătoare sucursalelor autorizate 
în statul membru respectiv în 
conformitate cu articolul 47;

Or. en

Amendamentul 147
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 5 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) numele și forma juridică a oricărei 
întreprinderi-mamă din UE intermediare, 
înființată în statul membru respectiv, și 
numele grupului dintr-o țară terță din 
care face parte.

Or. en

Amendamentul 148
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

ABE publică pe site-ul său web lista 
tuturor întreprinderilor-mamă din UE 
intermediare cărora li s-a acordat 
autorizație în Uniune.

ABE publică pe site-ul său web lista 
tuturor grupurilor din țări terțe care 
operează în Uniune și a întreprinderii sau 
a întreprinderilor-mamă din UE 
intermediare ale acestora, după caz, cărora 
li s-a acordat autorizație în Uniune.

Or. en

Amendamentul 149
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente se asigură că există
o singură întreprindere-mamă din UE 
intermediară pentru toate instituțiile care 
fac parte din același grup dintr-o țară 
terță.

Autoritățile competente se asigură că 
fiecare instituție aflată sub jurisdicția lor 
care face parte dintr-un grup dintr-o țară 
terță îndeplinește una dintre următoarele 
condiții:
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(a) are o singură întreprindere-mamă 
din UE intermediară;

(b) este o întreprindere-mamă din UE 
intermediară;

(c) este singura instituție în Uniune 
din grupul dintr-o țară terță;

(d) face parte dintr-un grup dintr-o 
țară terță a cărui valoare totală a activelor 
în Uniune este mai mică de 50 de miliarde 
EUR sau

(e) este o instituție pentru care au 
concluzionat că nu este necesară nicio 
întreprindere-mamă din UE intermediară.

Or. en

Amendamentul 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente se asigură că există 
o singură întreprindere-mamă din UE 
intermediară pentru toate instituțiile care 
fac parte din același grup dintr-o țară terță.

Autoritățile competente se asigură că există 
o singură întreprindere-mamă din UE 
intermediară pentru toate instituțiile care 
fac parte din același grup dintr-o țară terță, 
cu excepția cazului în care autoritățile 
competente au permis instituției să aibă 
două întreprinderi-mamă din UE 
intermediare, pentru ca instituția să fie 
compatibilă cu o cerință obligatorie de 
separare a activităților în conformitate cu 
normele țării terțe în care se află sediul 
central al întreprinderii-mamă de cel mai 
înalt rang a grupului dintr-o țară terță.

Or. en
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Amendamentul 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente se asigură că există 
o singură întreprindere-mamă din UE 
intermediară pentru toate instituțiile care 
fac parte din același grup dintr-o țară 
terță.

Autoritățile competente se asigură că 
fiecare instituție aflată sub jurisdicția lor 
care face parte dintr-un grup dintr-o țară 
terță îndeplinește una dintre următoarele 
condiții:

(a) are o întreprindere-mamă din UE 
intermediară;

(b) este o întreprindere-mamă din UE 
intermediară;

(c) este singura instituție în Uniune 
din grupul dintr-o țară terță sau

(d) face parte dintr-un grup dintr-o 
țară terță a cărui valoare totală a activelor 
în Uniune este mai mică de 30 de miliarde 
EUR.

Or. en

Amendamentul 152
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente se asigură că există 
o singură întreprindere-mamă din UE 
intermediară pentru toate instituțiile care 
fac parte din același grup dintr-o țară terță.

Autoritățile competente se asigură că este 
îndeplinită cerința privind o întreprindere-
mamă din UE intermediară pentru toate 
instituțiile care fac parte din același grup 
dintr-o țară terță.

Or. en
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Justificare

Amendament tehnic ca urmare a amendamentului la articolul 21b – alineatul (1a) (nou).

Amendamentul 153
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/63/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente se asigură că există 
o singură întreprindere-mamă din UE 
intermediară pentru toate instituțiile care 
fac parte din același grup dintr-o țară terță.

Autoritățile competente se asigură că există 
o întreprindere-mamă din UE intermediară 
pentru toate instituțiile care fac parte din 
același grup dintr-o țară terță.

Or. en

Amendamentul 154
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prin derogare de la alineatul (1), 
grupurile care operează prin intermediul 
mai multor instituții din Uniune și având 
o valoare totală a activelor care depășește 
30 de miliarde EUR la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, sub rezerva 
prezentului articol, au o întreprindere-
mamă din UE intermediară sau, conform 
alineatului (7), două sau mai multe 
întreprinderi-mamă din UE intermediare 
începând cu data aplicării directivei + 
patru ani.

Or. en
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Amendamentul 155
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În termen de patru ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
Comisia revizuiește cerințele impuse 
instituțiilor prin prezentul articol și, după 
consultarea ABE, prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
În urma publicării raportului respectiv, 
Comisia prezintă, dacă este cazul, 
modificările legislative necesare. Acest 
raport ia în considerare următoarele:

(a) dacă cerințele prezentului articol 
sunt funcționale, necesare și 
proporționale și dacă alte măsuri ar fi mai 
adecvate;

(b) dacă alte jurisdicții aplică cerințe 
similare cu prezentul articol și, dacă este 
cazul, natura și efectul acestor cerințe, 
dacă sunt conforme cu cerințele 
prezentului articol și impactul diferitelor 
praguri ale activelor în respectivele 
jurisdicții;

(c) impactul cerințelor de separare 
structurală în alte jurisdicții.

Or. en

Justificare

Acest amendament prevede că, după consultarea cu ABE, Comisia va prezenta Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind adecvarea cerinței privind întreprinderea-mamă 
intermediară și, dacă este cazul, va propune modificări legislative la această cerință.

Amendamentul 156
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Grupurile din țări terțe care 
operează prin intermediul mai multor 
instituții din Uniune la [data intrării în 
vigoare a prezentei directive] și care fac 
obiectul prezentului articol au o 
întreprindere-mamă din UE intermediară 
sau, în cazul menționat la alineatul (1a), 
două întreprinderi-mamă din UE 
intermediare în termen de patru ani de la 
data aplicării directivei.

Or. en

Amendamentul 157
Brian Hayes

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care legislația sau 
reglementările din jurisdicția de origine a 
unui grup necesită separarea structurală 
a diferitelor activități, autoritățile 
competente permit constituirea a două 
întreprinderi-mamă din UE intermediare, 
cu condiția ca:

(a) autoritățile de rezoluție competente 
să fie convinse că existența a două 
societăți holding nu constituie un obstacol 
în calea rezoluției activităților grupului 
condus de respectivele societăți holding și 
a oricărei restructurări necesare a acestor 
activități după rezoluție;

(b) autoritățile de supraveghere 
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competente să fie convinse că existența a 
două societăți holding nu constituie un 
obstacol în calea supravegherii 
activităților grupului condus de 
respectivele societăți holding;

(c) cel puțin una dintre 
întreprinderile-mamă este o instituție de 
credit sau este o societate holding în 
raport cu o instituție de credit.

Or. en

Amendamentul 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prin derogare de la alineatul (1), 
grupurile care operează prin intermediul 
mai multor instituții din Uniune și având 
o valoare totală a activelor care depășește 
30 de miliarde EUR la [data intrării în 
vigoare a prezentei directive] au o 
întreprindere-mamă din UE intermediară 
sau, în cazul menționat la alineatul (1a), 
două întreprinderi-mamă din UE 
intermediare în termen de [data aplicării 
directivei + trei ani].”.

Or. en

Justificare

Introducerea unei perioade de tranziție de trei ani pentru întreprinderile-mamă intermediare.

Amendamentul 159
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prin derogare de la alineatul (6), 
grupurile din țări terțe care fac obiectul 
legislației sau reglementărilor naționale 
care impun separarea structurală a 
activităților pot avea mai mult de o 
întreprindere-mamă din UE intermediară. 
Aceste întreprinderi-mamă din UE 
intermediare sunt compatibile cu 
separarea structurală a activităților pe 
care grupul bancar trebuie să o efectueze.

Or. en

Amendamentul 160
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În termen de trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, Comisia 
revizuiește cerințele impuse instituțiilor 
prin prezentul articol și, după consultarea 
ABE, prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului. În urma 
publicării raportului respectiv, Comisia 
prezintă, dacă este cazul, modificările 
legislative necesare. Acest raport ia în 
considerare următoarele:

(a) dacă cerințele prezentului articol 
sunt funcționale, necesare și 
proporționale și dacă alte măsuri ar fi mai 
adecvate;

(b) dacă alte jurisdicții aplică cerințe 
similare cu prezentul articol și, dacă este 
cazul, natura și efectul acestor cerințe, 
dacă sunt conforme cu cerințele 
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prezentului articol și impactul diferitelor 
praguri ale activelor în respectivele 
jurisdicții;

(c) impactul cerințelor de separare 
structurală în alte jurisdicții.

Or. en

Amendamentul 161
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Prin derogare de la alineatul (1), 
grupurile care operează prin intermediul 
mai multor instituții din Uniune și având 
o valoare totală a activelor care depășește 
30 de miliarde EUR la [data intrării în 
vigoare a prezentei directive] au o 
întreprindere-mamă din UE intermediară 
sau, în cazul menționat la alineatul (1a), 
două întreprinderi-mamă din UE 
intermediare în termen de [data aplicării 
prezentei directive + trei ani].

Or. en

Justificare

Având în vedere restructurarea potențială a structurilor juridice, precum și timpul necesar 
pentru obținerea aprobărilor de supraveghere, acest amendament prevede că se acordă o 
perioadă de tranziție suficient de lungă pentru înființarea uneia sau a două întreprinderi-
mamă din UE intermediare pentru grupurile care operează prin intermediul mai multor 
instituții în Uniune și având o valoare totală a activelor care depășește 30 de miliarde EUR.

Amendamentul 162
Brian Hayes

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În cazul în care două 
întreprinderi-mamă intermediare sunt 
autorizate în temeiul prezentului articol, 
acestea sunt tratate împreună ca un grup 
care face obiectul supravegherii 
consolidate în conformitate cu titlul VII 
capitolul 3 din prezenta directivă, iar 
autoritatea responsabilă cu 
supravegherea consolidată se stabilește în 
conformitate cu dispozițiile respective.

Or. en

Amendamentul 163
Brian Hayes

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) În cazul în care două 
întreprinderi-mamă intermediare sunt 
autorizate în temeiul prezentului articol, 
acestea sunt considerate un grup în 
sensul Directivei 2014/59/UE, o autoritate 
de rezoluție a grupului este desemnată în 
conformitate cu dispozițiile directivei 
respective și această autoritate de 
rezoluție a grupului are toate 
competențele și prerogativele în ceea ce 
privește întreprinderile-mamă 
intermediare, astfel cum ar fi fost dacă ar 
fi constituit un grup cu o întreprindere-
mamă din UE.

Or. en
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Amendamentul 164
Brian Hayes

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2013/36/UE
Articolul 21 b – alineatul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6d) Prin derogare de la alineatul (1), 
grupurile care operează prin intermediul 
mai multor instituții din Uniune și având 
o valoare totală a activelor care depășește 
30 de miliarde EUR la [data intrării în 
vigoare a prezentei directive] au o 
întreprindere-mamă din UE intermediară 
sau, în cazul menționat la alineatul (7), 
două întreprinderi-mamă din UE 
intermediare în termen de [data aplicării 
directivei + patru ani].”.

Or. en

Amendamentul 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 56 – litera fa (nouă) și litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) La articolul 56 se adaugă literele 
(fa) și (fb):

„(fa) autoritățile competente menționate 
la articolul 48 din Directiva (UE) 
2015/849 a Parlamentului European și a 
Consiliului, astfel cum a fost modificată;

(fb) autoritățile competente sau 
organismele responsabile cu aplicarea 
normelor privind separarea structurală în 
cadrul unui grup bancar. ”

Or. en
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Amendamentul 166
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 56 – litera fa (nouă) și litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) La articolul 56 se adaugă literele 
(fa) și (fb):

„(fa) autoritățile competente 
menționate la articolul 48 din Directiva 
(UE) 2015/849 a Parlamentului European 
și a Consiliului1a;

(fb) autoritățile competente sau 
organismele responsabile cu aplicarea 
normelor privind separarea structurală în 
cadrul unui grup bancar.”

__________________

1a Directiva (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 mai 2015 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor sau finanțării 
terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei 
(JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Or. en

Justificare

În conformitate cu recomandările BCE, acest amendament permite cooperarea și schimbul de 
informații, în conformitate cu articolul 56 din CRD, cu autoritățile de combatere a spălării 
banilor și de combatere a finanțării terorismului, precum și cu autoritățile sau organismele 
competente responsabile pentru aplicarea normelor privind separarea structurală într-un 
grup bancar.
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Amendamentul 167
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 56 – litera fa (nouă) și litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11 a) La articolul 56 se adaugă literele 
(fa) și (fb):

„(fa) autoritățile competente menționate 
la articolul 48 din Directiva (UE) 
2015/849 a Parlamentului European și a 
Consiliului;

(fb) autoritățile competente sau 
organismele responsabile cu aplicarea 
normelor privind separarea structurală în 
cadrul unui grup bancar.”

Or. en

Justificare

Noile puncte ar permite cooperarea și schimbul de informații cu autoritățile de combatere a 
spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului, precum și cu autoritățile 
responsabile cu reglementarea separării structurale.

Amendamentul 168
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 b (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) La articolul 63 se adaugă 
următorul paragraf la final:

„Statele membre prevăd că autoritățile 
competente pot solicita, cel puțin, 
înlocuirea unei persoane menționate la 
primul paragraf în cazul în care persoana 
respectivă încalcă obligațiile care îi revin 
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în temeiul primului paragraf.”

Or. en

Justificare

(A se vedea avizul BCE (COD/2017/46)). Scopul amendamentului este de a permite 
autorităților competente să solicite înlocuirea unui auditor al unei instituții de credit în cazul 
în care auditorul încalcă obligațiile care îi revin în temeiul alineatului (1).

Amendamentul 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 b (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 67 – alineatul 1 – literele de la pa (nouă) la pd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) La articolul 67 se adaugă 
următoarele litere (pa), (pb), (pc) și (pd): 

(pa) o instituție nu îndeplinește 
cerințele privind fondurile proprii stabilite 
la articolul 92 din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013; 

(pb) o instituție sau o persoană fizică 
nu respectă o obligație care rezultă dintr-
un regulament sau o decizie emise de 
autoritatea competentă; 

(pc) o instituție acționează fără 
aprobarea prealabilă a autorității 
competente în cazul în care Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013 sau dispozițiile 
naționale care transpun prezenta directivă 
impun instituției să obțină o astfel de 
permisiune prealabilă, a obținut o astfel 
de permisiune pe baza propriei sale 
declarații false sau nu respectă condițiile 
în care a fost acordată o astfel de 
permisiune; 

(pd) o instituție nu notifică sau nu 
notifică în mod corect, integral sau la 
timp, în cazul în care instituția este 
obligată să efectueze o astfel de notificare 
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în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013 sau cu dispozițiile de drept 
intern care transpun prezenta directivă. 

Or. en

Amendamentul 170
Thierry Cornillet

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 74

Textul în vigoare Amendamentul

(11a) Articolul 74 se elimină.

„Articolul 74

Guvernanța internă și planuri de 
redresare și rezoluție

1. Instituțiile aplică măsuri solide în 
materie de guvernanță, care includ o 
structură organizatorică clară cu linii de 
responsabilitate bine definite, 
transparente și coerente, procese eficace 
de identificare, gestionare, monitorizare și 
raportare a riscurilor la care sunt sau pot 
fi expuse, mecanisme adecvate de control 
intern, inclusiv proceduri administrative 
și contabile riguroase, precum și politici și 
practici de remunerare care să promoveze 
și să fie în concordanță cu o gestionare 
adecvată și eficace a riscurilor.

2. Dispozițiile, procesele și mecanismele 
menționate la alineatul (1) sunt 
cuprinzătoare și proporționale cu natura, 
amploarea și complexitatea riscurilor 
inerente modelului de afaceri și 
activităților instituției. Criteriile tehnice 
stabilite la articolele 76-95 sunt luate în 
considerare.

3. ABE elaborează orientări privind 
dispozițiile, procesele și mecanismele 
menționate la alineatul (1), în 
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conformitate alineatul (2).

Or. en

Justificare

Un sistem de guvernanță deficient este unul dintre motivele care explică punctele slabe ale 
unei părți a sectorului bancar european. Orientările nu sunt suficiente. Deși este important să 
se țină seama de proporționalitate, o serie de principii fundamentale ar trebui să fie 
consacrate într-un regulament al UE. Obiectivele articolului 74 din CRD ar trebui 
transferate în CRR. Bunele practici stabilite în cadrele naționale și în anumite sectoare 
bancare naționale ar putea oferi beneficii întregului sector bancar din UE, consolidând astfel 
stabilitatea întregii UE.

Amendamentul 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 74

Textul în vigoare Amendamentul

(11a) Articolul 74 se modifică după cum 
urmează:

1. Instituțiile aplică măsuri solide în 
materie de guvernanță, care includ o 
structură organizatorică clară cu linii de 
responsabilitate bine definite, transparente 
și coerente, procese eficace de identificare, 
gestionare, monitorizare și raportare a 
riscurilor la care sunt sau pot fi expuse, 
mecanisme adecvate de control intern, 
inclusiv proceduri administrative și 
contabile riguroase, precum și politici și 
practici de remunerare care să promoveze 
și să fie în concordanță cu o gestionare 
adecvată și eficace a riscurilor.

„1. Instituțiile aplică măsuri solide în 
materie de guvernanță, care includ o 
structură organizatorică clară cu linii de 
responsabilitate bine definite, transparente 
și coerente, procese eficace de identificare, 
gestionare, monitorizare și raportare a 
riscurilor la care sunt sau pot fi expuse, 
mecanisme adecvate de control intern, 
inclusiv proceduri administrative și 
contabile riguroase, precum și politici și 
practici de remunerare care să promoveze 
și să fie în concordanță cu o gestionare 
adecvată și eficace a riscurilor. Politicile și 
practicile de remunerare respective sunt 
neutre din punctul de vedere al genului.

.2. Dispozițiile, procesele și 
mecanismele menționate la alineatul (1) 
sunt cuprinzătoare și proporționale cu 

.2. Dispozițiile, procesele și 
mecanismele menționate la alineatul (1)
sunt cuprinzătoare și proporționale cu 
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natura, amploarea și complexitatea 
riscurilor inerente modelului de afaceri și 
activităților instituției. Criteriile tehnice 
stabilite la articolele 76-95 sunt luate în 
considerare.

natura, amploarea și complexitatea 
riscurilor inerente modelului de afaceri și 
activităților instituției. Criteriile tehnice 
stabilite la articolele 76-95 sunt luate în 
considerare.

3. ABE elaborează orientări privind 
dispozițiile, procesele și mecanismele 
menționate la alineatul (1), în conformitate 
alineatul (2).

3. ABE elaborează orientări privind 
dispozițiile, procesele și mecanismele 
menționate la alineatul (1), în conformitate 
cu alineatul (2). La un an de la adoptarea 
prezentei directive, ABE va emite 
orientări privind politica de remunerare 
neutră din punctul de vedere al genului 
pentru instituțiile de credit și firmele de 
investiții. La doi ani de la publicarea 
acestor orientări și pe baza informațiilor 
colectate de autoritățile naționale 
competente, ABE va elabora un raport 
privind aplicarea politicilor de 
remunerare neutre din punctul de vedere 
al genului de către instituțiile de credit și 
firmele de investiții.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=RO)

Amendamentul 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2013/36/UE
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente colectează 
informațiile divulgate în conformitate cu 
criteriile pentru divulgare stabilite la 
articolul 450 alineatul (1) literele (g), (h), 
(i) și (k) din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013 și le utilizează pentru a compara 
tendințele și practicile în materie de 
remunerare. Autoritățile competente 

1. Autoritățile competente colectează 
informațiile divulgate în conformitate cu 
criteriile pentru divulgare stabilite la 
articolul 450 alineatul (1) literele (g), (h), 
(i) și (k) din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013, precum și informațiile furnizate 
de instituțiile de credit și firmele de 
investiții cu privire la diferențele de 
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transmit ABE aceste informații. remunerare între femei și bărbați și 
utilizează aceste informații pentru a 
compara tendințele și practicile în materie 
de remunerare. Autoritățile competente 
transmit ABE aceste informații.

Or. en

Amendamentul 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 75 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(12a) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

3. Autoritățile competente colectează
informații privind numărul persoanelor 
fizice de la nivelul unei instituții a căror 
remunerație este de 1 milion de euro sau 
mai mult pentru un exercițiu financiar, 
incluzând responsabilitățile de serviciu, 
sectorul operațional în cauză, principalele 
elemente ale salariului, primele, 
indemnizațiile pe termen lung și contribuția 
la pensie. Aceste informații se transmit la 
ABE, care le publică la nivel agregat 
pentru fiecare stat membru de origine, 
într-un format de raportare comun. ABE 
poate elabora orientări pentru a facilita 
punerea în aplicare a prezentului alineat 
și pentru a asigura consecvența 
informațiilor colectate.

3. Instituțiile raportează autorităților 
competente informații privind numărul 
persoanelor fizice de la nivelul unei 
instituții a căror remunerație este de 1 
milion de euro sau mai mult pentru un 
exercițiu financiar, incluzând 
responsabilitățile de serviciu, sectorul 
operațional în cauză, principalele elemente 
ale salariului, primele, indemnizațiile pe 
termen lung și contribuția la pensie.
Autoritățile competente transmit aceste 
informații către ABE, care le publică la 
nivel agregat pentru fiecare stat membru 
de origine, într-un format de raportare 
comun.

Or. en

Amendamentul 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun



AM\1144242RO.docxx 89/180 PE616.798v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 75 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) se adaugă următorul alineat (3a):

ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare prin care să 
uniformizeze formatele, frecvențele, datele 
de raportare, definițiile și soluțiile 
informatice care urmează să fie aplicate 
în Uniune pentru această raportare a 
informațiilor menționată la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 c (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 76 – alineatul 3 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) La articolul 76, se adaugă 
următorul paragraf la final:

„Pentru instituții mici și fără caracter 
complex, astfel cum sunt definite la 
articolul 430a din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013, acest alineat nu se aplică.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=ro)

Amendamentul 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 c (nou)
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 78 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(13a) Articolul 78 alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

„4. În cazul în care anumite instituții 
prezintă discrepanțe semnificative față de 
majoritatea instituțiilor omoloage sau în 
cazul în care există puține elemente 
comune în metodele utilizate, ceea ce 
conduce la rezultate foarte variate, 
autoritățile competente investighează 
motivele acestui fapt și, dacă se poate 
stabili în mod clar că metoda unei instituții 
duce la o subestimare a cerințelor de 
fonduri proprii care nu poate fi atribuită 
diferențelor în materie de riscuri ale 
expunerilor sau pozițiilor aferente, adoptă 
măsurile corective necesare.”

„4. În cazul în care anumite instituții 
prezintă discrepanțe semnificative față de 
majoritatea instituțiilor omoloage sau în 
cazul în care există puține elemente 
comune în metodele utilizate, ceea ce 
conduce la rezultate foarte variate, 
autoritățile competente investighează 
motivele acestui fapt și, dacă se poate 
stabili în mod clar că metoda unei instituții 
duce la o subestimare a cerințelor de 
fonduri proprii care nu poate fi atribuită 
diferențelor în materie de riscuri ale 
expunerilor sau pozițiilor aferente, adoptă 
măsurile corective necesare.

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente dispun de competențele 
necesare pentru a aplica cel puțin 
următoarele măsuri corective:

- să solicite unei instituții aplicarea 
unor factori de multiplicare suplimentari 
la cerințele de capital determinate prin 
metode interne;

- să solicite unei instituții utilizarea 
unei abordări standardizate relevante sau 
a unui alt model prevăzut de 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru 
calcularea cuantumurilor expunerilor 
ponderate la risc sau a cerințelor de 
fonduri proprii cu excepția riscului 
operațional;

- să solicite unei instituții aplicarea 
unui plafon pentru cerințele de capital 
determinate în cadrul abordării interne 
exprimate ca procent din abordarea 
standardizată relevantă sau un alt model 
prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 
575/2013 pentru calcularea 
cuantumurilor expunerilor ponderate la 
risc sau a cerințelor de fonduri proprii cu 



AM\1144242RO.docxx 91/180 PE616.798v01-00

RO

excepția riscului operațional;

- să impună un moratoriu privind 
validarea ajustărilor referitoare la 
abordările interne în cazul în care acestea 
au drept rezultat ponderări la risc reduse 
în mod considerabil;

- să solicite instituțiilor publicarea 
diferențelor de calcul între aplicarea 
metodei de calcul folosite în cadrul 
abordării standardizate relevante și a 
abordărilor interne;

ABE emite orientări în conformitate cu 
articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010 în vederea unei aplicări 
coerente de către autoritățile competente a 
măsurilor corective menționate în 
prezentul alineat.

”

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:ro:PDF

Amendamentul 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente se asigură 
că instituțiile pun în aplicare sisteme 
interne sau utilizează metodologia 
standardizată pentru a identifica, a evalua, 
a gestiona și a reduce riscurile care decurg 
din variațiile potențiale ale ratelor dobânzii 
care afectează atât valoarea economică a 
capitalului propriu, cât și veniturile nete 
din dobânzi aferente activităților din afara 
portofoliului de tranzacționare ale unei 
instituții.

1. Autoritățile competente se asigură 
că instituțiile pun în aplicare sisteme 
interne sau utilizează metodologia 
standardizată pentru a identifica, a evalua, 
a gestiona și a reduce riscurile care decurg 
din variațiile potențiale ale ratelor dobânzii 
care afectează atât valoarea economică a 
capitalului propriu, cât și veniturile nete 
din dobânzi aferente activităților din afara 
portofoliului de tranzacționare ale unei 
instituții. Prin derogare, instituțiile mici și 
fără caracter complex, astfel cum sunt 
definite la articolul 430a din 



PE616.798v01-00 92/180 AM\1144242RO.docxx

RO

Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sunt 
obligate să utilizeze metodologia 
standardizată doar în cazul în care 
autoritatea competentă ajunge la 
concluzia că sistemele interne nu sunt 
suficiente.

Or. en

Amendamentul 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente se asigură 
că instituțiile pun în aplicare sisteme pentru 
a evalua și a monitoriza riscurile care 
decurg din variațiile potențiale ale marjelor 
de credit care afectează atât valoarea 
economică a capitalului propriu, cât și 
veniturile nete din dobânzi aferente
activităților din afara portofoliului de 
tranzacționare ale unei instituții.

2. Autoritățile competente se asigură 
că instituțiile pun în aplicare sisteme pentru 
a evalua și a monitoriza riscurile care 
decurg din variațiile potențiale ale marjelor 
de credit care nu se explică prin riscul de 
rată a dobânzii și nici prin riscul 
preconizat al unei intrări subite în stare 
de nerambursare aferent activelor din 
cadrul activităților din afara portofoliului 
de tranzacționare ale unei instituții care 
sunt evaluate la valoarea lor de piață 
(marcarea la piață).

Or. en

Justificare

Standardele BCBS izolează riscul de marjă de credit în portofoliul bancar de riscul de rată a 
dobânzii și îl califică drept „un risc asociat care trebuie să fie monitorizat și evaluat”. 
Amendamentul are drept obiectiv alinierea definiției riscului de marjă de credit în portofoliul 
bancar (CSRBB) cu standardele Comitetului de la Basel pentru supravegherea bancară 
(BCBS).

Amendamentul 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritățile competente pot impune 
instituțiilor obligația de a utiliza 
metodologia standardizată menționată la 
alineatul (1) atunci când sistemele interne 
puse în aplicare de către instituții pentru a 
evalua riscurile menționate la alineatul (1) 
nu sunt satisfăcătoare.

3. De la caz la caz, autoritățile 
competente pot impune unei instituții
obligația de a utiliza metodologia 
standardizată menționată la alineatul (1) 
atunci când sistemele interne puse în 
aplicare de către aceasta pentru a evalua 
riscurile menționate la alineatul (1) nu sunt 
satisfăcătoare.

Autoritățile competente justifică în scris 
în mod corespunzător fiecărei instituții 
decizia prin care se impune instituției 
respective să folosească metodologia 
standardizată.

Or. en

Justificare

În conformitate cu standardele de la Basel, folosirea metodologiei standardizate ar trebui 
impusă de către o autoritate competentă doar de la caz la caz, după o revizuire independentă 
a sistemului de guvernanță și a modelelor unei anumite instituții. Deoarece este vorba de o 
decizie cu consecințe profunde, este important ca autoritatea de supraveghere să justifice în 
mod corespunzător în scris fiecărei instituții eventuala decizie de a impune abordarea 
standardizată și, în special, să ofere o prezentare clară a deficiențelor modelului intern al 
băncii în raport cu evaluarea riscurilor de rată a dobânzii în portofoliul bancar.

Amendamentul 180
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritățile competente pot impune 
instituțiilor obligația de a utiliza 
metodologia standardizată menționată la 
alineatul (1) atunci când sistemele interne 

3. După efectuarea unei analize de la 
caz la caz a modelelor și a cadrului de 
guvernanță ale unei instituții, autoritățile 
competente pot impune acesteia obligația 
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puse în aplicare de către instituții pentru a 
evalua riscurile menționate la alineatul (1) 
nu sunt satisfăcătoare.

de a utiliza metodologia standardizată 
menționată la alineatul (1) atunci când 
sistemele interne puse în aplicare de către 
respectiva instituție pentru a evalua 
riscurile menționate la alineatul (1) nu sunt 
satisfăcătoare. Autoritățile competente își 
justifică deciziile de a impune utilizarea 
metodologiei standardizate.

Or. en

Amendamentul 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritățile competente pot impune 
instituțiilor obligația de a utiliza 
metodologia standardizată menționată la 
alineatul (1) atunci când sistemele interne 
puse în aplicare de către instituții pentru a 
evalua riscurile menționate la alineatul (1) 
nu sunt satisfăcătoare.

3. Autoritățile competente pot impune 
instituțiilor obligația de a utiliza 
metodologia standardizată menționată la 
alineatul (1) ca alternativă atunci când 
modelele interne puse în aplicare de către 
instituții pentru a evalua riscurile 
menționate la alineatul (1) sunt deficiente, 
întrucât se bazează pe o evaluare 
individuală a modelelor de măsurare ale 
instituțiilor.

Or. en

Justificare

Standardul Comitetului de la Basel privind riscul de rată a dobânzii în portofoliul bancar 
propune posibilitatea de a aplica un model standardizat în situația unor modele de măsurare 
interne „deficiente”. Termenul „nesatisfăcător” sugerează o aplicare mult mai largă. În mod 
similar, cadrul standardizat al BCBS stabilește un model și nu se referă la întregul „sistem”, 
motiv pentru care considerăm termenul „model” ca fiind mai adecvat.

Amendamentul 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a specifica, 
în sensul prezentului articol, detaliile 
metodologiei standardizate pe care o pot 
utiliza instituțiile în vederea evaluării 
riscurilor menționate la alineatul (1).

ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a specifica, 
în sensul prezentului articol, detaliile 
metodologiei standardizate pe care o pot 
utiliza instituțiile în vederea evaluării 
riscurilor menționate la alineatul (1), 
incluzând o metodologie simplificată 
alternativă, ajustată în mod adecvat, 
pentru instituții mici și fără caracter 
complex, astfel cum sunt definite la 
articolul 430a din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013.

Or. en

Amendamentul 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a specifica, 
în sensul prezentului articol, detaliile
metodologiei standardizate pe care o pot 
utiliza instituțiile în vederea evaluării 
riscurilor menționate la alineatul (1).

ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a specifica, 
în sensul prezentului articol, principiile 
metodologiei standardizate proporționale 
și simplificate pe care o pot utiliza 
instituțiile în vederea evaluării riscurilor 
menționate la alineatul (1) sau pe care 
instituțiile sunt obligate să o utilizeze în 
conformitate cu alineatul (3).

Or. en

Justificare

Evaluarea pilonului 2 ar trebui să rămână un proces specific. Nu este oportun să se instituie 
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standarde tehnice care să specifice modul în care ar trebui să fie măsurate riscurile aferente 
pilonului 2.

Amendamentul 184
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă următorul articol 84a:

„Articolul 84a

Riscurile de mediu

ABE analizează introducerea unor riscuri 
de mediu ca o nouă categorie de riscuri în 
vederea evaluării, printre altele, a 
eventualelor cauze și efecte semnificative 
ale riscurilor specifice de mediu asupra 
instituțiilor, luând în considerare 
actualele raportări ale instituțiilor privind 
durabilitatea. Până la [data intrării în 
vigoare + 1 an], ABE prezintă Comisiei 
un raport privind concluziile sale.

Pe baza acestui raport, Comisia prezintă o 
propunere legislativă Parlamentului 
European și Consiliului, dacă este cazul.”

Or. en

Justificare

Având în vedere schimbările climatice și tranziția energetică, ABE este mandatată să prezinte 
un raport Parlamentului European și Comisiei privind introducerea unor riscuri de mediu ca 
o nouă categorie de riscuri în vederea evaluării, printre altele, a eventualelor cauze și efecte 
semnificative ale riscurilor specifice de mediu asupra instituțiilor, luând în considerare 
actualele raportări ale instituțiilor privind durabilitatea.

Amendamentul 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă următorul articol 84a:

„Articolul 84a 

Riscurile legate de schimbările climatice

1. Autoritățile competente se asigură 
că se pun în aplicare politici și procese 
pentru identificarea, măsurarea și 
gestionarea tuturor cauzelor și efectelor 
semnificative ale riscurilor legate de 
schimbările climatice.

2. În sensul alineatului (1), instituția 
identifică următoarele:

(a) riscurile la care este expusă 
instituția pe termen scurt, mediu și lung;

(b) o descriere a concentrațiilor 
semnificative de expuneri din credite față 
de activele legate de emisiile de carbon 
(„carbon-related assets”), în cazul în care 
acestea sunt de natură materială. Aceasta 
ar trebui să includă o analiză a evoluției 
viitoare a condițiilor climatice care să 
evalueze modul în care portofoliul se 
aliniază la obiectivul stabilit de Acordul 
de la Paris de a limita încălzirea globală 
sub 2°C, conform recomandării grupului 
operativ pentru prezentarea informațiilor 
financiare privind schimbările climatice;

(c) o descriere a impactului riscurilor 
legate de schimbările climatice asupra 
activității, strategiei și a planificării 
financiare a instituției, în măsura în care 
acestea sunt de natură materială și 
financiară,

(d) o descriere a procedurilor utilizate 
de instituție pentru identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor legate 
de schimbările climatice,

(e) parametrii și standardele utilizate 
de instituție pentru evaluarea impactului 
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riscurilor legate de schimbările climatice 
pe termen scurt, mediu și lung asupra 
creditării și activității de intermediere 
financiară, în cazul în care aceste riscuri 
sunt semnificative.

3. ABE emite orientări pentru a 
preciza:

(a) conceptul unui calendar pe termen 
scurt, mediu și lung;

(b) conceptul de probleme specifice 
legate de schimbările climatice 
susceptibile de a apărea pe termen scurt, 
mediu și lung, și care pot avea un impact 
material și financiar asupra instituției;

(c) conceptul de riscuri fizice și riscuri 
legate de tranziție;

(d) conceptul de proceduri prin care 
se determină riscurile care pot avea un 
impact material și financiar asupra 
instituției;

(e) conceptul unei expuneri ecologice 
bazate pe o metodologie de măsurare a 
amprentei de carbon definite de Comisie 
în temeiul articolului 501da (nou) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(f) conceptul unei expuneri 
neecologice bazate pe o metodologie de 
măsurare a amprentei de carbon definite 
de Comisie în temeiul articolului 501db 
(nou) din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013;

(g) conceptul unei analize a evoluției 
viitoare a condițiilor climatice la nivel de 
portofoliu.

ABE publică aceste orientări până la ... 
[doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive].

4. ABE ar trebui să efectueze o 
analiză a evoluției viitoare a condițiilor 
climatice în legătură cu portofoliile 
entităților reglementate cu scopul de a 
evalua riscurile legate de schimbările 
climatice și alinierea la obiectivele legate 
de mediu ale portofoliilor de creditare la 
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nivelul pieței UE. ABE ar trebui să se 
coordoneze cu alte autorități europene de 
supraveghere și cu Comisia pentru a 
armoniza o astfel de analiză a condițiilor 
climatice.”

Or. en

Justificare

Având în vedere schimbările climatice și cerințele pe care le implică tranziția energetică, 
instituțiile ar trebui să integreze și riscurile legate de climă în sistemele lor de gestionare a 
riscurilor.

Amendamentul 186
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Se adaugă următorul articol 84a:

„Articolul 84a

Riscurile de mediu

1. Autoritățile competente se asigură 
că se pun în aplicare politici și procese 
pentru identificarea, măsurarea și 
gestionarea tuturor cauzelor și efectelor 
semnificative ale riscurilor de mediu.

2. În sensul alineatului (1), instituția 
identifică următoarele:

(a) riscurile la care este expusă 
instituția pe termen scurt, mediu și lung;

(b) o descriere a concentrațiilor 
semnificative de expuneri din credite față 
de activele legate de emisiile de carbon 
(„carbon-related assets”), în cazul în care 
acestea sunt de natură materială. Aceasta 
ar trebui să includă o analiză a evoluției 
viitoare a condițiilor climatice care să 
evalueze modul în care portofoliul se 
aliniază la obiectivul stabilit de Acordul 
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de la Paris de a limita încălzirea globală 
sub 2°C, conform recomandării grupului 
operativ pentru prezentarea informațiilor 
financiare privind schimbările climatice 
desemnat de Consiliul pentru Stabilitate 
Financiară;

(c) o descriere a impactului riscurilor 
de mediu asupra activității, strategiei și a 
planificării financiare a instituției, în 
măsura în care acestea sunt de natură 
materială și financiară;

(d) o descriere a procedurilor utilizate 
de instituție pentru identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor de 
mediu;

(e) parametrii și standardele utilizate 
de instituție pentru evaluarea impactului 
riscurilor de mediu pe termen scurt, 
mediu și lung asupra creditării și 
activității de intermediere financiară, în 
cazul în care acestea sunt semnificative.

3. ABE emite orientări pentru a 
preciza:

(a) conceptul unui calendar pe termen 
scurt, mediu și lung;

(b) conceptul de probleme specifice de 
mediu susceptibile de a apărea pe termen 
scurt, mediu și lung, și care pot avea un 
impact material și financiar asupra 
instituției;

(c) conceptul de riscuri fizice și riscuri 
legate de tranziție;

(d) conceptul de proceduri prin care 
se determină riscurile care pot avea un 
impact material și financiar asupra 
instituției;

(e) conceptul de active legate de 
emisiile de carbon („carbon-related 
assets”);

(f) conceptul de analiză a evoluției 
viitoare a condițiilor climatice la nivel de 
portofoliu.

ABE publică aceste orientări până la [doi 
ani după intrarea în vigoare a prezentei 
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directive].

4. ABE ar trebui să efectueze o 
analiză a evoluției viitoare a condițiilor 
climatice în legătură cu portofoliile 
entităților reglementate cu scopul de a 
evalua riscurile de mediu și alinierea la 
obiectivele legate de mediu ale 
portofoliilor de creditare la nivelul pieței 
UE. ABE ar trebui să se coordoneze cu 
alte autorități europene de supraveghere 
și cu Comisia pentru a armoniza o astfel 
de analiză a viitoarelor condiții climatice.”

Or. en

Justificare

Aliniere suplimentară a noului articol 84a la recomandările grupului operativ pentru 
prezentarea informațiilor financiare privind schimbările climatice desemnat de Consiliul 
pentru Stabilitate Financiară.

Amendamentul 187
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 84a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Se adaugă următorul articol 84a:

„Articolul 84a

Riscuri semnificative de mediu, sociale și 
de guvernanță

1. Autoritățile competente se asigură 
că se pun în aplicare politici și procese 
pentru identificarea, măsurarea și 
gestionarea tuturor cauzelor și efectelor 
semnificative ale riscurilor de mediu, 
sociale și de guvernanță.

2. În sensul alineatului (1), instituția 
identifică următoarele:

(a) riscurile la care este expusă 
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instituția pe termen scurt, mediu și lung;

(b) o descriere a concentrațiilor 
semnificative de expuneri din credite față 
de activele legate de emisiile de carbon 
(„carbon-related assets”), în cazul în care 
acestea sunt de natură materială;

(c) o descriere a impactului riscurilor 
semnificative de mediu, sociale și de 
guvernanță asupra activității, strategiei și 
a planificării financiare a instituției, în 
măsura în care acestea sunt de natură 
materială și financiară;

(d) o descriere a procedurilor utilizate 
de instituție pentru identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor 
semnificative de mediu, sociale și de 
guvernanță;

(e) parametrii utilizați de instituție 
pentru evaluarea impactului riscurilor 
semnificative de mediu, sociale și de 
guvernanță pe termen scurt, mediu și lung 
asupra creditării și activității de 
intermediere financiară, în cazul în care 
acestea sunt semnificative.

3. ABE emite orientări pentru a 
preciza:

(a) conceptul unui calendar pe termen 
scurt, mediu și lung; 

(b) conceptul de probleme specifice 
legate de riscurile semnificative de mediu, 
sociale și de guvernanță, susceptibile de a 
apărea pe termen scurt, mediu și lung, și 
care pot avea un impact material și 
financiar asupra instituției; 

(c) conceptul de riscuri fizice și riscuri 
legate de tranziție;

(d) conceptul de proceduri prin care 
se determină riscurile care pot avea un 
impact material și financiar asupra 
instituției;

(e) conceptul de activ legat de emisiile 
de carbon, în cadrul unei taxonomii a UE 
legată de emisiile de carbon, adoptată prin 
aceeași procedură ca și taxonomia 
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ecologică a UE.

ABE publică aceste orientări până la ... 
[doi ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive].

4. În vederea evaluării riscurilor 
legate de climă la care se expun băncile, 
ABE ar trebui să coordoneze analiza 
privind evoluțiile viitoare ale condițiilor 
climatice în legătură cu portofoliile 
acestora, în colaborare cu autorități de 
supraveghere europene relevante și cu 
organisme naționale de reglementare.”

Or. en

Justificare

Având în vedere schimbările climatice și cerințele pe care le implică tranziția energetică, 
instituțiile ar trebui să integreze și riscurile legate de climă în sistemele lor de gestionare a 
riscurilor. Dincolo de aspectele legate de climă, ABE ar trebui să evalueze elemente privind 
durabilitatea în general.

Amendamentul 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva 2013/36/UE
Articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„1. Autoritățile competente se asigură 
că instituțiile pun în aplicare politici și 
proceduri pentru evaluarea și gestionarea 
expunerii la riscul operațional, inclusiv la 
riscul de model și la riscurile care rezultă 
din externalizare, precum și pentru 
acoperirea evenimentelor cu frecvență 
redusă, dar extrem de grave. Instituțiile 
stabilesc ce reprezintă riscul operațional în 
sensul politicilor și procedurilor 
respective.”;

„1. Autoritățile competente se asigură 
că instituțiile pun în aplicare politici și 
proceduri pentru evaluarea și gestionarea 
expunerii la riscul operațional, inclusiv la 
riscul de model, la riscul deontologic în 
conformitate cu articolul 85a și la riscurile 
care rezultă din externalizare, precum și 
pentru acoperirea evenimentelor cu 
frecvență redusă, dar extrem de grave. 
Instituțiile stabilesc ce reprezintă riscul 
operațional în sensul politicilor și 
procedurilor respective.”;

Or. en
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Amendamentul 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 85a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Se adaugă următorul articol 85a:

„Articolul 85a

Riscul deontologic

1. Autoritățile competente se asigură 
că instituțiile identifică drept risc 
deontologie orice risc care rezultă din 
furnizarea de servicii sau din 
desfășurarea unor activități într-un mod 
care nu este în conformitate cu cerințele 
sau standardele de reglementare și care 
expune instituția la eventuale amenzi, 
pedepse, sancțiuni sau daune („abatere 
profesională”). Riscul deontologic este 
identificat în legătură cu orice abatere 
profesională cauzată de un act sau de o 
omisiune, din etapa de pregătire sau 
finală, săvârșită cu intenție sau din 
neglijență, care a fost comisă de un 
angajat al unei instituții sau de o terță 
parte către care au fost externalizate 
funcții sau activități operaționale sau care 
a fost aprobată de organul de conducere 
al instituției.

2. Autoritățile competente se asigură 
că instituțiile pun în aplicare politici și 
proceduri pentru identificarea, evaluarea 
și gestionarea expunerii acestora la riscul 
deontologic. Instituțiile definesc conceptul 
de risc deontologic în sensul respectivelor 
politici și proceduri.

3. Autoritățile care sunt desemnate în 
temeiul legislației Uniunii aplicabile 
instituțiilor să supravegheze cerințele și 
standardele de reglementare menționate 
la alineatul (1) informează fără întârziere 
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autoritatea competentă responsabilă cu 
supravegherea prudențială a unei 
instituții în legătură cu orice anchetă 
referitoare la o eventuală abatere 
profesională a respectivei instituții. Aceste 
informații rămân confidențiale în 
conformitate cu titlul VII secțiunea II din 
prezenta directivă.”

Or. en

Amendamentul 190
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 85a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Se adaugă următorul articol 85a:

„Articolul 85a

Externalizarea activităților semnificative

1. Instituțiile informează autoritățile 
competente, cu cel puțin trei luni înainte, 
în legătură cu externalizarea activităților 
semnificative. Autoritățile competente 
sunt informate, de asemenea, dacă 
contractele și acordurile referitoare la 
externalizarea activităților semnificative 
sunt modificate în mod considerabil, ca de 
exemplu în cazurile în care activitățile 
sunt externalizate către un 
subcontractant.

2. Atunci când își externalizează 
activitățile, instituțiile respectă 
următoarele cerințe:

(a) acordurile de externalizare nu 
conduc la delegarea responsabilității 
personalului de conducere de nivel 
superior al instituției;

(b) instituția care externalizează 
activitățile adoptă o politică privind 
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abordarea sa față de externalizare, 
inclusiv planuri de urgență și strategii de 
ieșire.

3. Dacă un acord de externalizare nu 
respectă cerințele stabilite la alineatul (2), 
autoritatea competentă poate solicita 
instituției să modifice sau să rezilieze 
acordul de externalizare.”

Or. en

Justificare

[A se vedea avizul BCE (CON/2017/46)] Prezentul amendament are drept scop armonizarea 
procedurii de informare a autorităților competente în legătură cu externalizarea activităților 
semnificative, precum și a cerințelor prudențiale aplicabile.

Amendamentul 191
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 b (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 88 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(14b) La articolul 88 se introduce 
următorul paragraf la final:

„Statele membre se asigură cel puțin că 
organele de conducere ale unei instituții 
monitorizează în mod continuu creditele 
acordate unor părți terțe și notifică astfel 
de credite autorității competente. 
Autoritățile competente au competența de 
a interzice sau de a limita astfel de credite 
dacă acestea dau naștere unor conflicte 
de interese.

”

Or. en

Justificare

[A se vedea avizul BCE (CON/2017/46)] Prezentul amendament conferă autorităților 
competente competența de a interzice acordarea de credite unor părți terțe care au legătură 
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cu instituții de credit în cazuri în care astfel de credite dau naștere unui conflict de interese.

Amendamentul 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 b (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 88 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul în vigoare Amendamentul

(14b) La articolul 88 alineatul (2), al 
cincilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

„În cazul în care, conform dreptului intern, 
organul de conducere nu are nicio 
competență în ceea ce privește procesul 
selectării și numirii niciunuia dintre 
membrii săi, prezentul alineat nu se aplică.”

„Pentru instituții mici și fără caracter 
complex, astfel cum sunt definite la 
articolul 430a din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013 și în cazul în care, conform 
dreptului intern, organul de conducere nu 
are nicio competență în ceea ce privește 
procesul selectării și numirii niciunuia 
dintre membrii săi, prezentul alineat nu se 
aplică.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=ro)

Amendamentul 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 c (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 89

Textul în vigoare Amendamentul

(14c) Articolul 89 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 89 „Articolul 89

Raportarea pentru fiecare țară în parte Raportarea pentru fiecare țară în parte
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1. De la 1 ianuarie 2015, statele 
membre solicită fiecărei instituții să 
comunice anual, defalcat pentru fiecare stat 
membru și pentru fiecare țară terță în care a 
înființat o sucursală, următoarele 
informații pe bază consolidată pentru 
exercițiul financiar:

1. Statele membre solicită fiecărei 
instituții să comunice anual, defalcat pentru 
fiecare stat membru și pentru fiecare țară 
terță în care a înființat una sau mai multe 
întreprinderi, inclusiv filiale, sucursale 
sau orice întreprinderi afiliate din situația 
financiară consolidată, următoarele 
informații pe bază consolidată pentru 
fiecare jurisdicție aferentă exercițiului
financiar relevant:

(a) numele, natura activităților și 
localizarea geografică;

(a) o listă cu denumirile 
întreprinderilor și o scurtă descriere a 
naturii activităților acestora, precum și 
țara de înregistrare fiscală;

(b) cifra de afaceri; (b) cuantumul cifrei de afaceri nete 
care corespunde jurisdicției, inclusiv 
comunicarea separată a cifrei de afaceri 
realizate cu părțile afiliate sau neafiliate;

(c) numărul de angajați în echivalent 
timp complet;

(c) numărul de angajați în echivalent 
normă întreagă;

(d) profit sau pierdere înainte de 
impozitare;

(d) cuantumul profitului sau pierderii 
înainte de impozitare;

(e) impozitul pe profit sau pierdere; (e) cuantumul impozitului pe profit 
acumulat (exercițiul în curs), și anume 
cheltuielile curente cu impozitele 
recunoscute în ceea ce privește profiturile 
sau pierderile impozabile din exercițiul 
financiar în cauză de către filiale, 
sucursale, societăți mixte, întreprinderi 
sau instituții rezidente în scopuri fiscale 
în jurisdicția fiscală relevantă;

(f) subvenții publice primite. (f) cuantumul impozitului pe profit 
plătit, și anume cuantumul impozitului pe 
profit plătit în decursul anului financiar 
relevant de către filiale, sucursale, 
societăți mixte, întreprinderi sau instituții 
rezidente în scopuri fiscale în jurisdicția 
fiscală relevantă;

2. Fără a aduce atingere alineatului 
(1), statele membre solicită instituțiilor să 
comunice informațiile menționate la 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) pentru 
prima dată la 1 iulie 2014.

(g) capitalul declarat;

3. Până la 1 iulie 2014, toate 
instituțiile globale de importanță sistemică 

(h) cuantumul câștigurilor acumulate 
la sfârșitul perioadei;
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autorizate în Uniune, astfel cum au fost 
identificate la nivel internațional, transmit 
Comisiei informațiile menționate la 
alineatul (1) literele (d), (e) și (f) în mod 
confidențial. Comisia, după consultarea 
ABE, AEAPO și AEVMP, după caz, 
desfășoară o evaluare generală în 
legătură cu potențialele consecințe 
economice negative ale publicării unor 
astfel de informații, inclusiv impactul 
asupra competitivității, disponibilitatea 
investițiilor și a creditelor și stabilitatea 
sistemului financiar. Până la 31 
decembrie 2014, Comisia își prezintă 
raportul Parlamentului European și 
Consiliului.

În cazul în care raportul Comisiei 
identifică efecte negative semnificative, 
Comisia va lua în considerare elaborarea 
unei propuneri legislative adecvate de 
modificare a obligațiilor de comunicare 
prevăzute la alineatul (1) și poate, în 
conformitate cu articolul 145 litera (h), să 
reporteze obligațiile respective. Comisia 
revizuiește anual necesitatea de a extinde 
respectiva reportare.

(i) subvențiile publice primite;

4. Informațiile prevăzute la alineatul 
(1) sunt supuse auditului în conformitate cu 
Directiva 2006/43/CE și sunt publicate, în 
cazul în care este posibil, ca anexă la 
propriile declarații financiare anuale sau la
declarația financiară consolidată a 
instituției respective, după caz.

(j) investițiile în active fixe corporale 
cum ar fi instalațiile, echipamentele, 
inventarele și stocurile, precum și costul 
anual al întreținerii respectivelor instalații 
și echipamente;

5. În măsura în care actele legislative 
viitoare ale Uniunii pentru obligațiile de 
comunicare depășesc ceea ce este prevăzut 
la prezentul articol, prezentul articol 
încetează să se aplice și va fi eliminat în 
mod corespunzător.”

(k) măsura în care filialele, 
sucursalele, societățile mixte, 
întreprinderile sau instituțiile au 
beneficiat în perioada respectivă de pe 
urma unui tratament fiscal preferențial 
care ar putea să permită sau care permite 
plata impozitului la o rată redusă față de 
cea aplicată în general profiturilor 
generate în cadrul jurisdicției și o 
descriere a acordului în cauză.

2. În sensul alineatului (1) litera (e), 
cheltuielile actuale aferente impozitului se 
referă doar la activitățile unei 
întreprinderi din anul financiar curent și 
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includ doar acele sume care pot fi 
considerate a fi datorate pentru plată în 
termen de 12 luni de la sfârșitul perioadei 
și exclud toate impozitele reportate.

3. Informațiile prevăzute la alineatul 
(1) sunt supuse auditului în conformitate cu 
Directiva 2006/43/CE și sunt publicate, în 
cazul în care este posibil, ca anexă la 
propriile declarații financiare anuale sau la 
declarația financiară consolidată a 
instituției respective, după caz.

4. În măsura în care actele legislative 
viitoare ale Uniunii pentru obligațiile de 
comunicare depășesc ceea ce este prevăzut 
la prezentul articol, prezentul articol 
încetează să se aplice și va fi eliminat în 
mod corespunzător.

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:ro:PDF)

Amendamentul 194
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 c (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 91 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(14c) La articolul 91, alineatul (1) se 
modifică după cum urmează:

„Articolul 91 „Articolul 91

Organul de conducere Organul de conducere

1. Membrii organului de conducere au 
în orice moment o reputație suficient de 
bună și posedă suficiente cunoștințe, 
competențe și experiență pentru a-și 
exercita atribuțiile. Întreaga componență a 
organului de conducere reflectă o gamă 
suficient de largă de experiențe. Membrii 

1. Instituțiile, inclusiv societățile 
financiare holding și societățile 
financiare holding mixte, au 
responsabilitatea principală de a se 
asigura că membrii organului de 
conducere au în orice moment o reputație 
suficient de bună și posedă suficiente 
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organului de conducere îndeplinesc în 
special cerințele de la alineatele (2)-(8).”

cunoștințe, competențe și experiență pentru 
a-și exercita atribuțiile. Membrii organului 
de conducere îndeplinesc în special 
cerințele de la alineatele (2)-(8).

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:ro:PDF)

Justificare

[A se vedea avizul BCE (CON/2017/46)] Ar trebui să se clarifice faptul că caracterul adecvat 
al membrilor organului de conducere reprezintă responsabilitatea principală a instituțiilor. 
Această cerință ar trebui să se aplice și societăților financiare holding (mixte).

Amendamentul 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 d (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 91 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(14d) La articolul 91, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 91 „Articolul 91

Organul de conducere Organul de conducere

1. Membrii organului de conducere au 
în orice moment o reputație suficient de 
bună și posedă suficiente cunoștințe, 
competențe și experiență pentru a-și 
exercita atribuțiile. Întreaga componență a 
organului de conducere reflectă o gamă 
suficient de largă de experiențe. Membrii 
organului de conducere îndeplinesc în 
special cerințele de la alineatele (2)-(8).”

1. Membrii organului de conducere au 
în orice moment o reputație suficient de 
bună și posedă suficiente cunoștințe, 
competențe și experiență pentru a-și 
exercita atribuțiile. Întreaga componență a 
organului de conducere reflectă o gamă 
suficient de largă de experiențe. Membrii 
organului de conducere îndeplinesc în 
special cerințele de la alineatele (2)-(8). 
Autoritățile competente pot excepta 
instituțiile mici și fără caracter complex, 
astfel cum sunt definite la articolul 430a 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, de 
la aplicarea cerințelor prevăzute la 
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alineatele (3)-(5).

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=ro)

Amendamentul 196
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 d (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 91 – alineatul 7

Textul în vigoare Amendamentul

(14d) La articolul 91, alineatul (7) se 
modifică după cum urmează:

„7. Organul de conducere posedă în 
ansamblu cunoștințe, competențe și 
experiență adecvate pentru a putea înțelege 
activitățile instituției, inclusiv principalele 
riscuri.”

„7. Organul de conducere posedă în 
ansamblu cunoștințe, competențe și 
experiență adecvate pentru a putea înțelege 
activitățile instituției, inclusiv principalele 
riscuri. Întreaga componență a organului 
de conducere reflectă o gamă suficient de 
largă de experiență.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=ro)

Justificare

[A se vedea avizul BCE (CON/2017/46)] În conformitate cu amendamentul propus la 
articolul 91 alineatul (1) din Directiva privind cerințele de capital, această teză ar trebui să 
fie deplasată la alineatul (7) deoarece se referă la caracterul adecvat colectiv care se aplică 
doar membrilor organului de conducere.

Amendamentul 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 e (nou)
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 91 – alineatul 8

Textul în vigoare Amendamentul

(14e) La articolul 91, alineatul (8) se 
înlocuiește cu următorul text:

„8. Fiecare membru al organului de 
conducere acționează cu onestitate, 
integritate și independență de spirit pentru 
a evalua și contesta în mod eficient 
deciziile conducerii superioare atunci când 
este necesar și pentru a superviza și 
monitoriza în mod eficace procesul de 
luare a deciziilor de către echipa de 
conducere.”

„8. Fiecare membru al organului de 
conducere acționează cu onestitate, 
integritate și independență de spirit pentru 
a evalua și contesta în mod eficient 
deciziile conducerii superioare atunci când 
este necesar și pentru a superviza și 
monitoriza în mod eficace procesul de 
luare a deciziilor de către echipa de 
conducere. Această cerință nu impune 
îndepărtarea din consiliul de 
administrație a membrilor societăților 
afiliate.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Amendamentul 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 f (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 91 – alineatul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14f) La articolul 91 se adaugă 
următorul alineat (13a):

„13a. Fără a aduce atingere articolului 
13 alineatul (1) din prezenta directivă, 
autoritățile competente pot evalua, la 
discreție, gradul în care instituțiile 
respectă cerințele menționate la articolul 
91 alineatele (1)-(8) din prezenta directivă 
referitoare la organul de conducere în 
funcția sa de supraveghere înainte sau 
după numirea unuia dintre membrii săi.”
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Or. en

Amendamentul 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 g (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 91a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14g) Se introduce următorul articol 
91a:

„Articolul 91a 

Titularii din funcțiile cheie

1. Instituțiile au responsabilitatea 
principală de a se asigura că titularii din 
funcțiile cheie au, în orice moment, o 
reputație suficient de bună și posedă 
suficiente cunoștințe, competențe și 
experiență pentru a-și exercita atribuțiile 
la nivelul celor mai înalte standarde, 
ținând seama de așteptările legitime ale 
tuturor acționarilor instituției.

Titularii din funcțiile cheie îndeplinesc, în 
special și în permanență, cerințele 
prevăzute la articolul 91 alineatele (2) și 
(8). Instituțiile stabilesc politici și 
proceduri interne pentru a efectua și 
comunica aceste evaluări în mod 
corespunzător.

2. Instituțiile transmit autorităților 
competente toată documentația necesară 
privind politicile lor interne relevante și 
publică evaluările referitoare la titularii 
din funcțiile cheie în legătură cu aspectele 
menționate la alineatul (1). 

3. Statele membre se asigură că, în 
ceea ce privește instituțiile care sunt 
semnificative în sensul Directivei 
2013/36/UE, autoritățile competente au 
competența de a evalua și de a aplica 
măsuri de supraveghere, inclusiv 
competența de a înlătura un titular dintr-
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o funcție cheie în cazul în care acesta nu 
mai respectă cerințele de la alineatul (1). 

Or. en

Amendamentul 200
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (1) se elimină; eliminat

Or. en

Amendamentul 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (1) se elimină; eliminat

Or. en

Justificare

Sprijinim amendamentul propus de BCE, în care se consideră că eliminarea articolului 92 
alineatul (1) ar putea da naștere unor confuzii și neclarități cu privire la domeniul general de 
aplicare al Directivei privind cerințele de capital.

Amendamentul 202
Markus Ferber
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente se asigură că, la 
stabilirea și aplicarea politicilor privind 
remunerația totală, inclusiv privind salariile 
și beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor, pentru categoriile de personal ale 
căror activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituțiilor, inclusiv pentru membrii 
conducerii superioare, pentru personalul 
cu competențe pentru asumarea de 
riscuri, pentru personalul care deține 
funcții de control, precum și pentru orice 
angajat ce primește o remunerație totală 
care îl plasează în aceeași categorie de 
remunerație cu cea a membrilor 
conducerii superioare și a personalului cu 
competențe pentru asumarea de riscuri, 
instituțiile respectă principiile de mai jos 
într-un mod adecvat în raport cu mărimea 
și organizarea lor internă, precum și cu 
natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor:

Statele membre se asigură că, la stabilirea 
și aplicarea politicilor privind remunerația 
totală, inclusiv privind salariile și 
beneficiile discreționare de tipul pensiilor, 
pentru categoriile de personal ale căror 
activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituțiilor, instituțiile respectă principiile 
de mai jos într-un mod adecvat în raport cu 
mărimea și organizarea lor internă, precum 
și cu natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor. Statele membre acordă o 
mare importanță principiului 
proporționalității în cazul instituțiilor de 
dimensiuni mici și fără caracter complex, 
în sensul CRR.

Or. de

Amendamentul 203
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente se asigură că, la 
stabilirea și aplicarea politicilor privind 
remunerația totală, inclusiv privind salariile
și beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor, pentru categoriile de personal ale 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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căror activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituțiilor, inclusiv pentru membrii 
conducerii superioare, pentru personalul cu 
competențe pentru asumarea de riscuri, 
pentru personalul care deține funcții de 
control, precum și pentru orice angajat ce 
primește o remunerație totală care îl 
plasează în aceeași categorie de 
remunerație cu cea a membrilor conducerii 
superioare și a personalului cu competențe 
pentru asumarea de riscuri, instituțiile 
respectă principiile de mai jos într-un mod 
adecvat în raport cu mărimea și 
organizarea lor internă, precum și cu 
natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor:

Or. de

Amendamentul 204
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Autoritățile competente se asigură că, la 
stabilirea și aplicarea politicilor privind 
remunerația totală, inclusiv privind salariile 
și beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor, pentru categoriile de personal ale 
căror activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituțiilor, inclusiv pentru membrii 
conducerii superioare, pentru personalul cu 
competențe pentru asumarea de riscuri, 
pentru personalul care deține funcții de 
control, precum și pentru orice angajat ce 
primește o remunerație totală care îl 
plasează în aceeași categorie de 
remunerație cu cea a membrilor conducerii 
superioare și a personalului cu competențe 
pentru asumarea de riscuri, instituțiile 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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respectă principiile de mai jos într-un mod 
adecvat în raport cu mărimea și 
organizarea lor internă, precum și cu 
natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor.”.

Or. en

Justificare

În propunerea Comisiei, cerința de identificare a personalului ale cărui activități 
profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției conduce la 
creșterea sarcinilor administrative, fără ca, în general, să producă rezultate. Prezentul 
amendament ar trebui să asigure evitarea costurilor suplimentare.

Amendamentul 205
Gabriel Mato

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Autoritățile competente se asigură că, la 
stabilirea și aplicarea politicilor privind 
remunerația totală, inclusiv privind salariile 
și beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor, pentru categoriile de personal ale 
căror activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituțiilor, inclusiv pentru membrii 
conducerii superioare, pentru personalul 
cu competențe pentru asumarea de 
riscuri, pentru personalul care deține 
funcții de control, precum și pentru orice 
angajat ce primește o remunerație totală 
care îl plasează în aceeași categorie de 
remunerație cu cea a membrilor 
conducerii superioare și a personalului cu 
competențe pentru asumarea de riscuri,
instituțiile respectă principiile de mai jos 
într-un mod adecvat în raport cu mărimea 
și organizarea lor internă, precum și cu 
natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor.”.

„Autoritățile competente se asigură că, la 
stabilirea și aplicarea politicilor privind 
remunerația totală, inclusiv privind salariile 
și beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor, pentru categoriile de personal ale 
căror activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituțiilor, instituțiile respectă principiile 
de mai jos într-un mod adecvat în raport cu 
mărimea și organizarea lor internă, precum 
și cu natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor. Se așteaptă ca evaluarea 
filialelor nesemnificative să fie efectuată 
ca și când acestea ar fi societăți de sine 
stătătoare.”.
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Or. en

Amendamentul 206
Marco Valli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Autoritățile competente se asigură că, la 
stabilirea și aplicarea politicilor privind 
remunerația totală, inclusiv privind salariile 
și beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor, pentru categoriile de personal ale 
căror activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituțiilor, inclusiv pentru membrii 
conducerii superioare, pentru personalul cu 
competențe pentru asumarea de riscuri, 
pentru personalul care deține funcții de 
control, precum și pentru orice angajat ce 
primește o remunerație totală care îl 
plasează în aceeași categorie de 
remunerație cu cea a membrilor conducerii 
superioare și a personalului cu competențe 
pentru asumarea de riscuri, instituțiile 
respectă principiile de mai jos într-un mod 
adecvat în raport cu mărimea și 
organizarea lor internă, precum și cu 
natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor.”.

„Autoritățile competente se asigură că, la 
stabilirea și aplicarea politicilor privind 
remunerația totală, inclusiv privind salariile 
și beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor, pentru categoriile de personal ale 
căror activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituțiilor, inclusiv pentru membrii 
conducerii superioare, pentru personalul cu 
competențe pentru asumarea de riscuri, 
pentru personalul care deține funcții de 
control, precum și pentru orice angajat ce 
primește o remunerație totală care îl 
plasează în aceeași categorie de 
remunerație cu cea a membrilor conducerii 
superioare și a personalului cu competențe 
pentru asumarea de riscuri, instituțiile 
respectă principiile de mai jos într-un mod 
adecvat în raport cu mărimea și 
organizarea lor internă, precum și cu 
natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor, astfel cum se menționează 
la articolul 94 alineatul (3).”.

Or. en

Amendamentul 207
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„Autoritățile competente se asigură că, la 
stabilirea și aplicarea politicilor privind 
remunerația totală, inclusiv privind salariile 
și beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor, pentru categoriile de personal ale 
căror activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituțiilor, inclusiv pentru membrii 
conducerii superioare, pentru personalul cu 
competențe pentru asumarea de riscuri, 
pentru personalul care deține funcții de 
control, precum și pentru orice angajat ce 
primește o remunerație totală care îl 
plasează în aceeași categorie de 
remunerație cu cea a membrilor conducerii 
superioare și a personalului cu competențe 
pentru asumarea de riscuri, instituțiile 
respectă principiile de mai jos într-un mod 
adecvat în raport cu mărimea și 
organizarea lor internă, precum și cu 
natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor.”.

„Autoritățile competente se asigură că, la 
stabilirea și aplicarea politicilor privind 
remunerația totală, inclusiv privind salariile 
și beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor, pentru categoriile de personal ale 
căror activități profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituțiilor, inclusiv pentru membrii 
conducerii superioare, pentru personalul cu 
competențe pentru asumarea de riscuri, 
pentru personalul care deține funcții de 
control, precum și pentru orice angajat ce 
primește o remunerație totală care îl 
plasează în aceeași categorie de 
remunerație cu cea a membrilor conducerii 
superioare, instituțiile respectă principiile 
de mai jos într-un mod adecvat în raport cu 
mărimea și organizarea lor internă, precum 
și cu natura, amploarea și complexitatea 
activităților lor.”

Or. en

Justificare

În propunerea Comisiei, cerința de identificare a personalului ale cărui activități 
profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției conduce la 
creșterea sarcinilor administrative, fără ca, în general, să producă rezultate. Prezentul 
amendament ar trebui să asigure evitarea costurilor suplimentare. Se evită totodată 
formularea acestui alineat care ar putea duce la o fragmentare prea pronunțată a normelor 
privind remunerația în UE.

Amendamentul 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera ba (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2) se introduce 
următoarea literă (aa):

(aa) politica de remunerație este neutră 
din punctul de vedere al genului: 
salariații de sex feminin și de sex 
masculin primesc remunerații egale 
pentru aceeași muncă sau pentru o 
muncă de aceeași valoare.

Or. en

Amendamentul 209
Fulvio Martusciello

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a – litera ba (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul (2) – litera (c)

Textul în vigoare Amendamentul

(ba) la alineatul (2), litera (c) se 
modifică după cum urmează:

„(c) organul de conducere al instituției, 
în funcția sa de supraveghere, adoptă și 
revizuiește periodic principiile generale ale 
politicii de remunerare și este responsabil 
cu supravegherea aplicării acesteia;”;

„(c) organul de conducere al instituției, 
în funcția sa de supraveghere, elaborează 
în mod independent, adoptă și revizuiește 
periodic principiile generale ale politicii de 
remunerare pentru angajați și membrii 
consiliului de administrație și este 
responsabil cu supravegherea aplicării 
acesteia;

”;

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=ro)

Amendamentul 210
Marco Valli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera ba (nouă)
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul (2) – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2) se introduce 
următoarea literă (ca):

(ca) autoritățile competente se asigură 
că valoarea maximă a raportului dintre 
remunerația totală cea mai ridicată din 
instituție și remunerația anuală medie a 
tuturor angajaților cu excepția conducerii 
nu este mai mare de 20;

Or. en

Amendamentul 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera ba (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul (2) – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2) se introduce 
următoarea literă (ca):

(ca) remunerația cea mai ridicată din 
instituție nu depășește de 30 de ori 
remunerația medie a procentului de 5 % 
al angajaților cu cel mai mic salariu;

Or. en

Amendamentul 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera bb (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 92 – alineatul 2 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) la alineatul (2) se introduce 
următoarea literă (cb):

(cb) se respectă un raport de 1 la 20 
între remunerația totală medie și 
remunerația totală cea mai ridicată din 
aceeași instituție;

Or. en

Amendamentul 213
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – partea introductivă
Articolul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Articolul 94 se modifică după cum 
urmează:

(16) Articolul 94 se elimină.

Or. en

Amendamentul 214
Gabriel Mato

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera -a (nouă) 
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 1 – litera g – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la articolul 94 litera (g) se adaugă 
următorul punct (iiia):

„(iiia) raporturile adecvate stabilite la 
alineatul (1) litera g punctele (i) și (ii) nu 
se aplică unui membru al personalului 
care respectă una dintre condițiile 
următoare:
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- desfășoară activități profesionale 
care nu sunt exclusive pentru companii 
care intră sub incidența prezentei 
directive și a Regulamentului (UE) nr. 
575/2013 în cadrul unui post sau al unui 
departament care are legătură cu 
transformarea digitală a instituției sau cu 
dezvoltarea unor activități digitale; sau

- a fost deja salariat într-o societate 
digitală achiziționată de instituție, iar 
regimul aplicabil remunerației sale este 
stabilit înainte sau la momentul achiziției 
și este condiționat de statutul său 
neîntrerupt de angajat al societății.

O instituție care aplică alineatul 
precedent ține evidența activităților 
profesionale desfășurate de salariat 
alături de o explicație motivată care 
explică motivul pentru care este 
îndeplinită una dintre condițiile 
menționate mai sus. Evidența ar trebui să 
fie disponibilă în orice moment la cererea 
autorității competente responsabile cu 
supravegherea sa prudențială.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendamentul 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera aa (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 1 – litera m

Textul în vigoare Amendamentul

(aa) la alineatul (1), litera (m) se 
modifică după cum urmează:

„(m) o parte substanțială, dar în orice caz 
de cel puțin 40 %, din componenta de 
remunerație variabilă, este reportată pentru 
o perioadă de cel puțin trei până la cinci 

„(m) o parte substanțială, dar în orice caz 
de cel puțin 40 %, din componenta de 
remunerație variabilă, este reportată pentru 
o perioadă de cel puțin cinci până la zece
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ani și este în concordanță cu natura 
activității, riscurile aferente acesteia și 
activitățile personalului în cauză.

ani și este în concordanță cu natura 
activității, riscurile aferente acesteia și 
activitățile personalului în cauză.

Remunerația datorată în cadrul unor 
acorduri de reportare nu se dobândește mai 
rapid decât pe o bază proporțională. În 
cazul unei componente a remunerației 
variabile în sumă deosebit de mare, cel 
puțin 60 % din sumă este reportată. Durata 
perioadei de reportare este stabilită în 
conformitate cu ciclul de afaceri, natura 
activității, riscurile acesteia și activitățile 
personalului în cauză;”

Remunerația datorată în cadrul unor 
acorduri de reportare nu se dobândește mai 
rapid decât pe o bază proporțională. În 
cazul unei componente a remunerației 
variabile în sumă deosebit de mare, cel 
puțin 60 % din sumă este reportată. Durata 
perioadei de reportare este stabilită în 
conformitate cu ciclul de afaceri, natura 
activității, riscurile acesteia și activitățile 
personalului în cauză;

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:ro:PDF)

Amendamentul 216
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), principiile 
enunțate la literele (l) și (m) și la litera (o) 
al doilea paragraf nu se aplică:

Prin derogare de la alineatul (1), principiile 
enunțate la literele (l) și (m) și la litera (o) 
al doilea paragraf nu se aplică instituțiilor 
de dimensiuni mici și fără caracter 
complex, în sensul CRR.

Or. de

Amendamentul 217
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), principiile 
enunțate la literele (l) și (m) și la litera (o) 
al doilea paragraf nu se aplică:

Prin derogare de la alineatul (1), principiile 
enunțate nu se aplică:

Or. en

Amendamentul 218
Gabriel Mato

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), principiile 
enunțate la literele (l) și (m) și la litera (o) 
al doilea paragraf nu se aplică:

Prin derogare de la alineatul (1), principiile 
enunțate la literele (g), (l) și (m) și la litera 
(o) al doilea paragraf nu se aplică, cel 
puțin:

Or. en

Amendamentul 219
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unei instituții ale cărei active au în 
medie o valoare egală cu 5 miliarde EUR 
sau mai mică decât aceasta în perioada de 
patru ani imediat anterioară exercițiului 
financiar curent;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 220
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unei instituții ale cărei active au în 
medie o valoare egală cu 5 miliarde EUR 
sau mai mică decât aceasta în perioada de 
patru ani imediat anterioară exercițiului 
financiar curent;

(a) unei instituții pe bază individuală, 
care poate face, de asemenea, obiectul 
unei consolidări prudențiale, care poate 
face parte dintr-un grup bancar și ale 
cărei active au în medie o valoare egală cu 
8 miliarde EUR sau mai mică decât aceasta 
în perioada de patru ani imediat anterioară 
exercițiului financiar curent;

Or. en

Justificare

În conformitate cu considerentul 66 al prezentei directive, dispozițiile privind remunerarea ar 
trebui să reflecte în mod proporțional diferențele dintre diferitele tipuri de instituții, având în 
vedere mărimea, organizarea internă, natura, amploarea și complexitatea activităților lor. 
Întrucât pragul propus este relativ redus în comparație cu nivelurile actuale din statele 
membre ale UE, prezentul amendament majorează acest prag. De asemenea, se clarifică 
faptul că derogarea se aplică pe bază individuală.

Amendamentul 221
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unei instituții ale cărei active au în 
medie o valoare egală cu 5 miliarde EUR 
sau mai mică decât aceasta în perioada de 
patru ani imediat anterioară exercițiului 
financiar curent;

(a) unei instituții pentru care 
autoritatea competentă determină 
valoarea adecvată și proporțională a 
activelor care trebuie exclusă în funcție 
de mărimea, organizarea internă, natura, 
amploarea și complexitatea activităților 
lor;
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Or. en

Amendamentul 222
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unei instituții ale cărei active au în 
medie o valoare egală cu 5 miliarde EUR 
sau mai mică decât aceasta în perioada de 
patru ani imediat anterioară exercițiului 
financiar curent;

(a) unei instituții ale cărei active au în 
medie o valoare egală cu 15 miliarde EUR 
sau mai mică decât aceasta în perioada de 
patru ani imediat anterioară exercițiului 
financiar curent;

Or. en

Amendamentul 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unei instituții ale cărei active au în 
medie o valoare egală cu 5 miliarde EUR 
sau mai mică decât aceasta în perioada de 
patru ani imediat anterioară exercițiului 
financiar curent;

(a) unei instituții sau unei filiale care 
nu are dimensiunile prevăzute la articolul 
430a alineatele (1) și (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
competentă se opune derogării;

Or. en

Amendamentul 224
Thomas Mann
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unei instituții ale cărei active au în 
medie o valoare egală cu 5 miliarde EUR 
sau mai mică decât aceasta în perioada de 
patru ani imediat anterioară exercițiului 
financiar curent;

(a) unei instituții ale cărei active au în 
medie o valoare egală cu 15 miliarde EUR 
sau mai mică decât aceasta în perioada de 
patru ani imediat anterioară exercițiului 
financiar curent;

Or. de

Amendamentul 225
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) unei instituții care face parte dintr-
un grup bancar și ale cărei active au în 
medie o valoare egală cu 15 miliarde EUR 
sau mai mică decât aceasta în perioada de 
patru ani imediat anterioară exercițiului 
financiar curent;

Or. en

Amendamentul 226
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unui membru al personalului a eliminat
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cărui remunerație variabilă anuală nu 
depășește 50 000 EUR și nu reprezintă 
mai mult de un sfert din remunerația 
totală anuală a acelui membru al 
personalului.

Or. de

Amendamentul 227
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unui membru al personalului a cărui 
remunerație variabilă anuală nu depășește 
50 000 EUR și nu reprezintă mai mult de 
un sfert din remunerația totală anuală a 
acelui membru al personalului.

(b) unui membru al personalului a cărui 
remunerație variabilă anuală nu depășește 
50 000 EUR și nu reprezintă mai mult de 
un sfert din remunerația totală anuală a 
acelui membru al personalului.

Niciuna dintre dispozițiile articolului 94 
nu ar trebui aplicată în cazul instituțiilor 
care sunt filiale ale unor mari grupuri 
bancare și aplică pe bază consolidată 
toate dispozițiile articolului 94 și a căror 
valoare medie a activelor nu depășește 
trimestrial, în timpul exercițiului 
financiar în curs 15 miliarde EUR.

Or. de

Amendamentul 228
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unui membru al personalului a 
cărui remunerație variabilă anuală nu 

(b) unui membru al personalului 
pentru care autoritatea competentă 
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depășește 50 000 EUR și nu reprezintă 
mai mult de un sfert din remunerația 
totală anuală a acelui membru al 
personalului.

consideră că este adecvat și proporțional 
să excludă remunerația variabilă anuală 
pe baza mărimii, a organizării interne, a 
naturii, a amplorii și a complexității 
activităților instituției.

Or. en

Amendamentul 229
Gabriel Mato

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unui membru al personalului a cărui 
remunerație variabilă anuală nu depășește 
50 000 EUR și nu reprezintă mai mult de 
un sfert din remunerația totală anuală a 
acelui membru al personalului.

(b) unui membru al personalului a cărui 
remunerație variabilă anuală nu depășește 
100 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 230
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a), o autoritate 
competentă poate decide că instituțiile ale 
căror active au o valoare totală ce se 
situează sub pragul menționat la litera (a) 
nu intră sub incidența derogării din cauza 
naturii și sferei activităților lor, a 
organizării lor interne sau, dacă este 
cazul, a caracteristicilor grupului din care 
fac parte.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 231
Gabriel Mato

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a), o autoritate 
competentă poate decide că instituțiile ale 
căror active au o valoare totală ce se 
situează sub pragul menționat la litera (a) 
nu intră sub incidența derogării din cauza
naturii și sferei activităților lor, a 
organizării lor interne sau, dacă este 
cazul, a caracteristicilor grupului din care 
fac parte.

Prin derogare de la litra (a), statele 
membre pot:

(a) să reducă pragul menționat la 
alineatul (3) litera (a), ținând cont de 
natura și sfera activităților instituțiilor, de 
organizarea lor internă sau, dacă este 
cazul, de caracteristicile grupului din care 
fac parte;

(b) să majoreze pragul menționat la 
alineatul (3) litera (a) până la o valoare 
maximă de 15 miliarde EUR, ținând cont 
de natura și sfera activităților instituțiilor, 
de organizarea lor internă sau, dacă este 
cazul, de caracteristicile grupului din care 
fac parte;

Or. en

Amendamentul 232
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a), o autoritate 
competentă poate decide că instituțiile ale 
căror active au o valoare totală ce se 
situează sub pragul menționat la litera (a) 
nu intră sub incidența derogării din cauza 
naturii și sferei activităților lor, a 
organizării lor interne sau, dacă este cazul, 
a caracteristicilor grupului din care fac 
parte.

Prin derogare de la litera (a), o autoritate 
competentă poate decide că instituțiile pe 
bază individuală, care pot face, de 
asemenea, obiectul unei consolidări 
prudențiale sau care pot face parte dintr-
un grup bancar, ale căror active au o 
valoare totală ce se situează sub pragul 
menționat la litera (a) nu intră sub 
incidența derogării din cauza naturii și 
sferei activităților lor, a organizării lor 
interne sau, dacă este cazul, a 
caracteristicilor grupului din care fac parte.

Or. en

Justificare

Alinierea tehnică cu amendamentul la articolul 94 alineatul (3) litera (a), potrivit căruia 
derogarea din prezentul articol ar trebui să se aplice pentru o instituție pe bază individuală, 
care poate face, de asemenea, obiectul unei consolidări prudențiale sau care poate face parte 
dintr-un grup bancar.

Amendamentul 233
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (b), o autoritate 
competentă poate decide că membrii 
personalului a căror remunerație 
variabilă anuală se situează sub pragul și 
sub ponderea menționate la litera (b) nu 
intră sub incidența derogării din cauza 
specificităților pieței naționale în ceea ce 
privește practicile de remunerare sau din 
cauza naturii responsabilităților și a 
profilului postului respectivilor membri ai 
personalului.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 234
Gabriel Mato

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (b), o autoritate 
competentă poate decide că membrii 
personalului a căror remunerație 
variabilă anuală se situează sub pragul și 
sub ponderea menționate la litera (b) nu 
intră sub incidența derogării din cauza
specificităților pieței naționale în ceea ce 
privește practicile de remunerare sau din 
cauza naturii responsabilităților și a 
profilului postului respectivilor membri ai 
personalului.

Prin derogare de la litera (b), statele 
membre pot modifica pragurile
menționate la alineatul (3) litera (b) ținând 
cont de specificitățile privind practicile de 
remunerare de pe piața națională 
relevantă și de responsabilitățile și de 
profilul postului respectivilor membri ai 
personalului.

Or. en

Justificare

Raportul maxim dintre elementele fixe și elementele variabile ale remunerației totale de la 
articolul 94 alineatul (1) litera (g) ar trebui inclus în principiile care stau la baza derogării. 
Este deosebit de important ca plafonul aplicat bonusului să fie inclus în sfera derogărilor în 
cazurile în care dimensiunea instituției și cuantumul remunerației variabile a personalului 
responsabil cu asumarea de riscuri demonstrează că nu există interferențe cu un 
comportament de asumare (excesivă) de riscuri, întrucât atenuarea daunelor și a 
dezavantajelor competitive care afectează industria bancară ca urmare a actualei legislații 
reprezintă o etapă deosebit de importantă.

Amendamentul 235
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 94 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre pot reduce 
pragurile menționate la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 236
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 95

Textul în vigoare Amendamentul

(16a) Articolul 95 se elimină.

„Articolul 95

Comitetul de remunerare

1. Autoritățile competente se asigură 
că instituțiile semnificative din punctul de 
vedere al dimensiunii, al organizării 
interne și al naturii, al sferei și 
complexității activităților lor înființează 
un comitet de remunerare. Comitetul de 
remunerare se constituie într-un mod care 
să îi permită să exercite o judecată 
competentă și independentă cu privire la 
politicile și practicile de remunerare și la 
stimulentele create în vederea gestionării 
riscurilor, a administrării capitalului și a 
lichidităților.

2. Autoritățile competente se asigură 
că comitetul de remunerare răspunde de 
elaborarea deciziilor privind 
remunerarea, inclusiv a celor care au 
implicații asupra riscurilor și asupra 
gestionării riscurilor instituției respective 
și care trebuie luate de organul de 
conducere. Președintele și membrii 
comitetului de remunerare sunt membri ai 
organului de conducere care nu dețin 
funcții executive în cadrul instituției 
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respective. Dacă legislația națională 
prevede reprezentarea personalului în 
organul de conducere, comitetul de 
remunerare include unul sau mai mulți 
reprezentanți ai personalului. La 
elaborarea acestor decizii, comitetul de 
remunerare ține seama de interesele pe 
termen lung ale acționarilor, ale 
investitorilor și ale altor părți interesate în 
instituție, precum și de interesul public.”

Or. en

Amendamentul 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2013/36/UE
Articolul 97 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) La articolul 97 alineatul (1), litera 
(b) se elimină.

eliminat

Or. en

Amendamentul 238
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2013/36/UE
Articolul 97 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) La articolul 97 alineatul (1), litera 
(b) se elimină.

(17) Articolul 97 alineatul (1) se 
modifică după cum urmează:

(a) litera (b) se elimină;

(b) după alineatul (4) se inserează 
următorul alineat nou:
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„4a. Autoritățile competente pot ajusta 
metodologiile de aplicare a procesului de 
supraveghere și evaluare menționat la 
alineatul (1) pentru a lua în considerare 
instituții cu profiluri de risc similare, cum 
ar fi modele de afaceri similare sau 
situarea geografică a expunerilor. Astfel 
de metodologii ajustate pot include valori 
de referință axate pe risc și indicatori 
cantitativi și permit luarea în considerare 
în mod corespunzător a riscurilor 
specifice la care poate fi expusă fiecare 
instituție în parte.

În cazul în care autoritățile competente 
utilizează metodologii ajustate în temeiul 
prezentului alineat, acestea notifică ABE. 
ABE monitorizează practicile de 
supraveghere și emite orientări pentru a 
specifica modul în care profilurile de risc 
ar trebui evaluate în sensul prezentului 
alineat și pentru a asigura o aplicare 
coerentă și proporțională a metodologiilor 
ajustate ale instituțiilor similare din 
Uniune. Orientările se adoptă în 
conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

Or. en

Justificare

Clarificările propunerii Comisiei, care prevăd ca procesul de supraveghere și evaluare 
(SREP) și cerințele pilonului 2 să fie limitate la scopurile microprudențiale, sunt binevenite. 
Totodată, faptul că autoritățile competente dispun de competența de a ajusta metodologiile 
astfel încât aplicarea procesului de supraveghere și evaluare să ia în considerare instituțiile 
cu profiluri de risc similare, cum ar fi modele similare de afaceri sau situația geografică a 
expunerilor, este justificat dată fiind eliminarea articolului 103.

Amendamentul 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 97 – alineatul 2
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Textul în vigoare Amendamentul

(17a) La articolul 97, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

„2. Sfera de aplicare a analizei și a 
evaluării menționate la alineatul (1) 
îndeplinește toate cerințele prezentei 
directive și ale Regulamentului (UE) nr. 
575/2013.”

„2. Sfera de aplicare a analizei și a 
evaluării menționate la alineatul (1) 
îndeplinește toate cerințele prezentei 
directive, inclusiv articolul 104b, și ale 
Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendamentul 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 b (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 97 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(17b) La articolul 97, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

„4. Autoritățile competente stabilesc 
frecvența și intensitatea analizei și evaluării 
menționate la alineatul (1), ținând seama de 
mărimea, importanța sistemică, natura, 
amploarea și complexitatea activităților 
desfășurate de instituția în cauză, precum și 
de principiul proporționalității. 
Actualizarea analizei și evaluării se face 
cel puțin o dată pe an în cazul instituțiilor 
care fac obiectul programului de 
supraveghere prudențială menționat la 
articolul 99 alineatul (2).”

„4. Autoritățile competente stabilesc 
frecvența și intensitatea analizei și evaluării 
menționate la alineatul (1), ținând seama de 
mărimea, importanța sistemică, natura, 
amploarea și complexitatea activităților 
desfășurate de instituția în cauză, precum și 
de principiul proporționalității. 
Actualizarea analizei și evaluării se face 
cel puțin o dată pe an în cazul instituțiilor 
care fac obiectul programului de 
supraveghere prudențială menționat la 
articolul 99 alineatul (2). Analiza și 
evaluarea sunt actualizate cel mult din 
trei în trei ani pentru instituțiile mici și 
fără caracter complex, astfel cum sunt 
definite la articolul 430a din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

”
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=ro)

Amendamentul 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 c (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 97a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) Se inserează următorul articol 
97a:

„Articolul 97a

Derogare pentru instituțiile mici și fără 
caracter complex

Prin derogare de la articolul 97, 
autoritățile competente pot decide, pe baza 
unei evaluări prudențiale privind 
instituția relevantă, să nu aplice articolele 
97 și 98 în cazul în care instituția este 
mică și fără caracter complex, astfel cum 
este definită la articolul 430a din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
Evaluarea prudențială este revizuită din 
trei în trei ani și în momentul în care 
autoritatea competentă identifică apariția 
unor noi riscuri.”

Or. en

Amendamentul 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (1), litera (j) se eliminat
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elimină;

Or. en

Amendamentul 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul 1 se adaugă 
următoarea literă (ja):

„(ja) evaluarea integrării factorilor și 
riscurilor de mediu, sociale și de 
guvernanță (ESG) în sistemul de 
gestionare a riscurilor utilizat de 
instituție;”;

Or. en

Amendamentul 244
Jonás Fernández

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul 1 se adaugă 
următoarea literă (ja):

„(ja) Evaluarea riscurilor legate de 
climă în raport cu expunerile unei 
instituții și integrarea acestor riscuri în 
sistemul de gestionare a riscurilor utilizat 
de instituție de îndată ce se instituie o 
taxonomie comună și un cadru omogen și 
solid, în vederea unei măsurări adecvate a 
riscurilor legate de climă și a impactului 
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acestora asupra entităților;”;

Or. en

Amendamentul 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se introduce următorul alineat 
(3a):

„3a. Autoritățile competente 
monitorizează expunerile fiecărei instituții 
de credit la entitățile bancare fantomă, 
astfel cum sunt definite la articolul (4) 
alineatul (1) punctul 144a (nou) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013, luând 
în considerare informațiile furnizate în 
temeiul articolului 449a (nou) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și, dacă 
este cazul, iau măsuri adecvate, inclusiv 
stabilirea unor limite reduse ale expunerii 
individuale a instituției de credit față de o 
entitate bancară fantomă, astfel cum este 
menționată la articolul 395 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau 
măsuri de limitare pentru a aborda 
riscurile potențiale care pot apărea în 
situații în care relațiile dintre entitățile 
bancare fantomă și instituție nu pot fi 
determinate.”

Or. en

Amendamentul 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera ab (nouă)
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) se introduce următorul alineat 
(3b):

„3b. Autoritățile competente 
monitorizează riscurile asociate cu 
utilizarea efectului de levier creat în mod 
artificial de către instituțiile de credit, 
luând în considerare informațiile 
furnizate în temeiul articolului 443b (nou) 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și, 
dacă este cazul, iau măsuri adecvate 
pentru a-l limita.

ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a specifica 
instrumentele de monitorizare pentru 
evaluarea riscurilor asociate cu utilizarea 
efectului de levier creat în mod artificial, 
precum și un set de măsuri pentru a-l 
limita, după caz, astfel cum se 
menționează la primul paragraf.

ABE transmite aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de 1 februarie 
2020.

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la al 
doilea paragraf se deleagă Comisiei în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

Or. en

Justificare

Evaluările standard din bilanț, bazate de obicei pe valoarea de piață a unui contract, pot 
într-adevăr să subestimeze în mod considerabil expunerile instituțiilor de credit la efectul de 
levier atunci când acesta este inclus în contracte derivate. De aici necesitatea de a elabora 
instrumente de monitorizare și măsuri de reglementare care să corecteze astfel de subestimări 
eventuale.
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Amendamentul 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera ac (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) se introduce următorul alineat 
(3c):

„3c. Până la data de 31 decembrie 
2021, autoritățile competente efectuează o 
analiză și o monitorizare constante ale 
tranzacțiilor financiare complexe 
structurate, astfel cum se menționează la 
articolul 449b (nou) din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013, cu scopul de a 
identifica tranzacțiile structurate 
susceptibile de a produce beneficii fiscale 
semnificative.

Acestea informează Comisia în legătură 
cu orice tranzacție astfel identificată ca 
reprezentând un risc de a produce 
beneficii fiscale semnificative.”

Or. en

Amendamentul 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara
portofoliului de tranzacționare. Se impun 
măsuri de supraveghere cel puțin în cazul 
instituțiilor a căror valoare economică a 

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara 
portofoliului de tranzacționare. Se impun 
măsuri de supraveghere cel puțin în cazul 
instituțiilor a căror valoare economică a 
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capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) scade cu mai mult de 15 % 
din fondurile lor proprii de nivel 1 ca 
urmare a unei variații bruște și neașteptate 
a ratelor dobânzii, astfel cum este 
prevăzută în unul dintre cele șase scenarii 
de șoc în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii.”;

capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) scade cu mai mult de 15 % 
din fondurile lor proprii de nivel 1 ca 
urmare a unei variații bruște și neașteptate 
a ratelor dobânzii, astfel cum este 
prevăzută în unul dintre cele șase scenarii 
de șoc în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii.

Prin derogare, pentru instituțiile mici și 
fără caracter complex, astfel cum sunt 
definite la articolul 430a din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013, 
cerințele prevăzute la primul paragraf se 
aplică doar în cazul în care autoritatea 
competentă prezintă un aviz motivat 
potrivit căruia sistemele interne nu sunt 
suficiente.”;

Or. en

Amendamentul 249
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara 
portofoliului de tranzacționare. Se impun 
măsuri de supraveghere cel puțin în cazul 
instituțiilor a căror valoare economică a 
capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) scade cu mai mult de 15 % 
din fondurile lor proprii de nivel 1 ca 
urmare a unei variații bruște și neașteptate 
a ratelor dobânzii, astfel cum este 
prevăzută în unul dintre cele șase scenarii 
de șoc în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii.”;

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara 
portofoliului de tranzacționare. Se impun 
măsuri de supraveghere cel puțin în cazul 
instituțiilor a căror valoare economică a 
capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) scade cu mai mult de 15 % 
din fondurile lor proprii de nivel 1 ca 
urmare a unei variații bruște și neașteptate 
a ratelor dobânzii, astfel cum este 
prevăzută în unul dintre cele șase scenarii 
de șoc în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii, sau în cazuri în care 
instituția se confruntă cu o „scădere 
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majoră” a venitului său net din dobânzi ca 
urmare a unei variații bruște și 
neașteptate a ratelor dobânzii, astfel cum 
este prevăzută în cele două scenarii de șoc 
în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii.”;

Or. en

Amendamentul 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara 
portofoliului de tranzacționare. Se impun 
măsuri de supraveghere cel puțin în cazul 
instituțiilor a căror valoare economică a 
capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) scade cu mai mult de 15 % 
din fondurile lor proprii de nivel 1 ca 
urmare a unei variații bruște și neașteptate 
a ratelor dobânzii, astfel cum este 
prevăzută în unul dintre cele șase scenarii 
de șoc în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii.”;

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara
portofoliului de tranzacționare. Se impune 
o mai mare atenție din partea autorităților 
competente în cazul instituțiilor a căror 
valoare economică a capitalului propriu 
menționată la articolul 84 alineatul (1) 
scade cu mai mult de 15 % din fondurile 
lor proprii de nivel 1 ca urmare a unei 
variații bruște și neașteptate a ratelor 
dobânzii, astfel cum este prevăzută în unul 
dintre cele șase scenarii de șoc în materie 
de supraveghere aplicate ratelor dobânzii.”;

Or. en

Justificare

Nu este de dorit o aplicare în mod automat. Dacă instituția depășește pragul de 15 %, ar 
trebui să aibă loc discuții între instituție și autoritatea competentă relevantă.

Amendamentul 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara 
portofoliului de tranzacționare. Se impun 
măsuri de supraveghere cel puțin în cazul 
instituțiilor a căror valoare economică a 
capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) scade cu mai mult de 15 % 
din fondurile lor proprii de nivel 1 ca 
urmare a unei variații bruște și neașteptate 
a ratelor dobânzii, astfel cum este 
prevăzută în unul dintre cele șase scenarii 
de șoc în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii.”;

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara
portofoliului de tranzacționare. În cazul 
unei scăderi a valorii economice a 
capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) cu mai mult de 15 % din 
fondurile proprii de nivel 1 ca urmare a 
unei variații bruște și neașteptate a ratelor 
dobânzii, astfel cum este prevăzută în unul 
dintre cele șase scenarii de șoc în materie 
de supraveghere aplicate ratelor dobânzii, 
autoritatea de supraveghere evaluează 
riscurile asociate acestei scăderi.”;

Or. en

Justificare

Cadrul stabilit de Comitetul de la Basel pentru supravegherea bancară (BCBS) nu 
menționează nicio măsură automată prudențială pe baza rezultatului testului standard pentru 
detectarea valorilor aberante (SOT). Șocul standard are drept unic scop identificarea 
valorilor aberante potențiale, pentru a atrage, după caz, o atenție sporită din partea 
autorităților de supraveghere în  cadrul analizei efectuate de acestea a riscului de rată a 
dobânzii în portofoliul bancar (IRRBB) al instituției.

Amendamentul 252
Barbara Kappel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
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decurge din activitățile lor din afara 
portofoliului de tranzacționare. Se impun 
măsuri de supraveghere cel puțin în cazul 
instituțiilor a căror valoare economică a 
capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) scade cu mai mult de 15 % 
din fondurile lor proprii de nivel 1 ca 
urmare a unei variații bruște și neașteptate 
a ratelor dobânzii, astfel cum este 
prevăzută în unul dintre cele șase scenarii 
de șoc în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii.”;

decurge din activitățile lor din afara 
portofoliului de tranzacționare. Se impun 
măsuri de supraveghere cel puțin în cazul 
instituțiilor a căror valoare economică a 
capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) scade cu mai mult de 20 % 
din fondurile lor proprii de nivel 1 ca 
urmare a unei variații bruște și neașteptate 
a ratelor dobânzii, astfel cum este 
prevăzută în unul dintre cele șase scenarii 
de șoc în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii.”;

Or. en

Justificare

Măsurile prudențiale nu ar trebui aplicate în mod automat dacă autoritatea competentă 
consideră că instituția ia măsuri adecvate pentru a controla, în mod adecvat, riscul de rată a 
dobânzii.

Amendamentul 253
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara 
portofoliului de tranzacționare. Se impun
măsuri de supraveghere cel puțin în cazul 
instituțiilor a căror valoare economică a 
capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) scade cu mai mult de 15 % 
din fondurile lor proprii de nivel 1 ca 
urmare a unei variații bruște și neașteptate 
a ratelor dobânzii, astfel cum este 
prevăzută în unul dintre cele șase scenarii 
de șoc în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii.”;

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara
portofoliului de tranzacționare. Se pot 
impune măsuri de supraveghere cel puțin 
în cazul instituțiilor a căror valoare 
economică a capitalului propriu menționată 
la articolul 84 alineatul (1) scade cu mai 
mult de 15 % din fondurile lor proprii de 
nivel 1 ca urmare a unei variații bruște și 
neașteptate a ratelor dobânzii, astfel cum 
este prevăzută în unul dintre cele șase 
scenarii de șoc în materie de supraveghere 
aplicate ratelor dobânzii.”;
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Or. en

Amendamentul 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara 
portofoliului de tranzacționare. Se impun
măsuri de supraveghere cel puțin în cazul 
instituțiilor a căror valoare economică a 
capitalului propriu menționată la articolul 
84 alineatul (1) scade cu mai mult de 15 % 
din fondurile lor proprii de nivel 1 ca 
urmare a unei variații bruște și neașteptate 
a ratelor dobânzii, astfel cum este 
prevăzută în unul dintre cele șase scenarii 
de șoc în materie de supraveghere aplicate 
ratelor dobânzii.”;

„5. Analiza și evaluarea efectuate de 
autoritățile competente includ expunerea 
instituțiilor la riscul de rată a dobânzii care 
decurge din activitățile lor din afara
portofoliului de tranzacționare. Se pot 
impune măsuri de supraveghere cel puțin 
în cazul instituțiilor a căror valoare 
economică a capitalului propriu menționată 
la articolul 84 alineatul (1) scade cu mai 
mult de 15 % din fondurile lor proprii de 
nivel 1 ca urmare a unei variații bruște și 
neașteptate a ratelor dobânzii, astfel cum 
este prevăzută în unul dintre cele șase 
scenarii de șoc în materie de supraveghere 
aplicate ratelor dobânzii.”;

Or. en

Justificare

Comitetul de la Basel a recunoscut faptul că riscul de rată a dobânzii în portofoliul bancar 
(IRRBB) nu poate fi tratat în cadrul unei abordări general valabile a pilonului 1. În schimb, 
acesta recomandă ca abordarea pe bază individuală a pilonului 2 să supravegheze riscul de 
rată a dobânzii.

Amendamentul 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera c
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. ABE elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza, în sensul alineatului (5):

eliminat

(a) cele șase scenarii de șoc în materie 
de supraveghere care trebuie aplicate 
ratelor dobânzii pentru fiecare monedă;

(b) ipotezele comune în materie de 
modelare și de parametri pe care
instituțiile trebuie să le reflecte în calculul 
acestora al valorii economice a capitalului 
propriu prevăzute la alineatul (5);

(c) cazurile în care trebuie aplicate, de 
asemenea, măsuri de supraveghere atunci 
când scad veniturile nete din dobânzi ale 
instituțiilor, menționate la articolul 84 
alineatul (1), ca urmare a variațiilor 
potențiale ale ratelor dobânzii.

ABE transmite aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de [un an de la data 
intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf, în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendamentul 256
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera c
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a preciza, în 

ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare, în conformitate 
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sensul alineatului (5): cu standardele internaționale, pentru a 
preciza, în sensul alineatului (5):

Or. en

Amendamentul 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera c
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5a –litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cele șase scenarii de șoc în materie 
de supraveghere care trebuie aplicate 
ratelor dobânzii pentru fiecare monedă;

(a) cele șase scenarii de șoc în materie 
de supraveghere, inclusiv două scenarii 
paralele, care trebuie aplicate ratelor 
dobânzii pentru fiecare monedă 
semnificativă; aceste scenarii ar trebui 
stabilite la un nivel care ține seama de 
pragul de fonduri proprii de nivel 1 de 15 
% menționat la alineatul (5).

Or. en

Justificare

Calibrarea scenariilor de șoc în materie de supraveghere a riscului de rată a dobânzii ar 
trebui să fie realizată cu atenție pentru a fi coerentă cu pragul aferent testului standard de 
detectare a valorilor aberante (SOT) care este deja stabilit la 15 %.

Amendamentul 258
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera c
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ipotezele comune în materie de 
modelare și de parametri pe care instituțiile 
trebuie să le reflecte în calculul acestora al 

(b) ipotezele comune în materie de 
modelare și de parametri, inclusiv ipotezele 
privind comportamentele, pe care 
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valorii economice a capitalului propriu 
prevăzute la alineatul (5);

instituțiile trebuie să le reflecte în calculul 
acestora al valorii economice a capitalului 
propriu prevăzute la alineatul (5);

Or. en

Amendamentul 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera c
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5a – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cazurile în care trebuie aplicate, de 
asemenea, măsuri de supraveghere atunci 
când scad veniturile nete din dobânzi ale 
instituțiilor, menționate la articolul 84 
alineatul (1), ca urmare a variațiilor 
potențiale ale ratelor dobânzii.

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui acoperit riscul de pierdere, nu riscul de variații ale veniturilor standard.

Amendamentul 260
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera c
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 5a – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cazurile în care trebuie aplicate, de 
asemenea, măsuri de supraveghere atunci 
când scad veniturile nete din dobânzi ale 
instituțiilor, menționate la articolul 84 
alineatul (1), ca urmare a variațiilor 
potențiale ale ratelor dobânzii.

(c) ipotezele comune în materie de 
modelizare și de parametri, inclusiv 
ipotezele privind comportamentele, pe 
care instituțiile trebuie să le reflecte în 
calculul veniturilor lor nete din dobânzi, 
precizând ce înseamnă o „scădere 
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semnificativă” în sensul alineatului (5).

Or. en

Amendamentul 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera ca (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatele 7a (nou) și 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se introduc următoarele alineate 
(7a) și (7b):

„7a. În sensul literei (ja) și al 
articolului 448a din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013, până la 1 iunie 2020, ABE 
emite orientări în conformitate cu 
articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010 pentru preciza mai în detaliu 
procesul de supraveghere și evaluare în 
ceea ce privește integrarea factorilor de 
mediu, sociali și de guvernanță și a 
riscurilor, inclusiv a riscurilor legate de 
deprecierea activelor ca urmare a 
schimbărilor legislative. Procesul de 
evaluare integrează, după caz, criterii 
specifice, calitative și cantitative, și 
parametri pentru evaluarea alinierii 
strategiei generale de afaceri și a politicii 
de investiții a instituției cu obiectivele de 
la Paris și cu obiectivele aferente de 
mediu, sociale și de guvernanță ale UE.

7b. Având în vedere experiența 
acumulată în aplicarea orientărilor 
menționate la alineatul (7a), ABE 
elaborează proiecte de standarde tehnice 
de reglementare pentru a defini un 
standard metodologic de identificare și 
măsurare a riscurilor legate de 
durabilitate și a factorilor din cadrul de 
adecvare a capitalului pe baza unor 
riscuri clar demonstrate. ABE transmite 
aceste proiecte de standarde tehnice de 
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reglementare Comisiei până la data de 1 
iulie 2022. Competența de a adopta 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf se deleagă 
Comisiei, în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010.”

Or. en

Amendamentul 262
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera ca (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se introduce următorul alineat 
(7a):

„7a. În vederea aplicării proporționale 
a cerințelor prezentei directive și ale 
Regulamentului (UE) nr. 575/2013, 
autoritățile competente prezintă în detaliu, 
în cadrul procesului de supraveghere și 
evaluare, modul în care iau în 
considerare dimensiunea și sfera 
activităților economice ale unei instituții, 
precum și complexitatea riscurilor 
asociate modelului de afaceri al 
instituției.”

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se subliniază importanța principiului proporționalității în cadrul 
procesului de supraveghere și evaluare.

Amendamentul 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera ca (nouă)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 98 – alineatul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) se introduce următorul alineat 
(7c):

7c. În sensul alineatului (3c) (nou), 
până la 1 iunie 2021, ABE emite orientări 
în conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 pentru 
a preciza criterii specifice, calitative și 
cantitative, și parametri pentru 
identificarea tranzacțiilor structurate 
susceptibile de a produce beneficii fiscale 
semnificative.

Având în vedere experiența acumulată în 
aplicarea orientărilor menționate la 
primul paragraf, ABE elaborează proiecte 
de standarde tehnice de reglementare 
pentru a defini un standard metodologic 
de identificare a tranzacțiilor structurate 
susceptibile de a produce beneficii fiscale 
semnificative.

ABE transmite aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de 1 iulie 2022. 

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la al 
doilea paragraf este delegată Comisiei, în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”.

Or. en

Amendamentul 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19
Directiva 2013/36/UE
Articolul 99 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) La articolul 99 alineatul (2), litera 
(b) se elimină.

eliminat

Or. en

Amendamentul 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 102 – alineatul 1 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

(19a) La articolul 102, litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:

(a) instituția nu îndeplinește cerințele 
prezentei directive sau ale Regulamentului 
(UE) nr. 575/2013;

„(a) instituția nu îndeplinește cerințele 
prezentei directive, inclusiv articolul 104 
litera (b), sau ale Regulamentului (UE) nr. 
575/2013;

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendamentul 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou)
Directiva 2013/36/UE
Articolul 102 – alineatul 1 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(19b) La articolul 102, litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:

(b) autoritățile competente dețin date 
conform cărora este probabil că instituția 
va încălca cerințele prezentei directive sau 

„(b) autoritățile competente dețin date 
conform cărora este probabil că instituția 
va încălca cerințele prezentei directive, 
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ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în 
următoarele 12 luni;

inclusiv articolul 104 litera (b), sau ale 
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în 
următoarele 12 luni;

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendamentul 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Directiva 2013/36/UE
Articolul 103

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Articolul 103 se elimină. eliminat

Or. en

Amendamentul 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Directiva 2013/36/UE
Articolul 103

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Articolul 103 se elimină. eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 103 nu trebuie eliminat, întrucât permite aplicarea măsurilor de proporționalitate.

Amendamentul 269
Neena Gill
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Directiva 2013/36/UE
Articolul 103

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Articolul 103 se elimină. eliminat

Or. en

Amendamentul 270
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Directiva 2013/36/UE
Articolul 103

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Articolul 103 se elimină. eliminat

Or. en

Amendamentul 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„1. În sensul articolului 97, al 
articolului 98 alineatul (4), al articolului 
101 alineatul (4), al articolului 102 și al 
aplicării Regulamentului (UE) nr. 
575/2013, autoritățile competente au cel 
puțin următoarele competențe:

„1. În sensul articolului 92 alineatul 
(2) litera (b), al articolului 97, al articolului 
98 alineatul (4), al articolului 101 alineatul 
(4), al articolului 102 și al aplicării 
Regulamentului (UE) nr. 575/2013, 
autoritățile competente au cel puțin 
următoarele competențe:
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Or. en

Amendamentul 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a impune instituțiilor să dețină 
fonduri proprii suplimentare, pe lângă cele 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 
575/2013, în condițiile stabilite la articolul 
104a;

(a) de a impune instituțiilor să dețină 
fonduri proprii suplimentare, pe lângă cele 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 
575/2013, în condițiile stabilite la articolul 
104a și la articolul 104b;

Or. en

Amendamentul 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a impune instituțiilor să prezinte 
un plan pentru restabilirea conformității cu 
cerințele de supraveghere prevăzute în 
prezenta directivă și în Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013 și să stabilească un termen-
limită pentru punerea în aplicare a acestuia, 
inclusiv îmbunătățiri ale planului respectiv 
în ceea ce privește domeniul de aplicare și 
termenul-limită;

(c) de a impune instituțiilor să prezinte 
un plan pentru restabilirea conformității cu 
cerințele de supraveghere prevăzute în 
prezenta directivă și în Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013 și să stabilească un termen-
limită de maximum un an pentru punerea 
în aplicare a acestuia, inclusiv îmbunătățiri 
ale planului respectiv în ceea ce privește 
domeniul de aplicare și termenul-limită; 

Or. en
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Amendamentul 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a impune instituțiilor să aplice o 
anumită politică de constituire de 
provizioane sau un anumit tratament al 
activelor în ceea ce privește cerințele de 
fonduri proprii;

(d) de a impune instituțiilor să aplice o 
anumită politică de constituire de 
provizioane sau un anumit tratament al 
activelor ori al elementelor din afara 
bilanțului în ceea ce privește cerințele de 
fonduri proprii sau, atunci când cadrul 
contabil aplicabil permite o anumită 
flexibilitate în selecționarea politicilor sau 
necesită estimări subiective, iar punerea 
în aplicare specifică decisă de către 
instituție nu este adecvată sau suficient de 
prudentă din punctul de vedere al 
autorității de supraveghere, de a impune 
instituțiilor să aplice dispoziții specifice, 
deduceri sau filtre pentru calcularea 
exclusiv a fondurilor proprii;

Or. en

Amendamentul 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) de a impune instituțiilor limitarea 
remunerației variabile la un procent din 
veniturile nete atunci când nivelul acesteia 
nu este în concordanță cu menținerea unei 
baze de capital solide;

(g) de a impune instituțiilor limitarea 
remunerației variabile la un procent din 
veniturile nete atunci când nivelul acesteia 
nu este în concordanță cu menținerea unei 
baze de capital solide și de a impune 
instituțiilor de credit și firmelor de 
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investiții să respecte orientările emise de 
ABE privind politicile de remunerare 
neutre din punctul de vedere al genului.

Or. en

Amendamentul 276
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) de a impune divulgarea de 
informații suplimentare doar în mod ad-
hoc.

(l) de a impune divulgarea de 
informații suplimentare instituțiilor care 
sunt expuse la riscuri similare. 
Autoritățile competente se pot folosi de 
competențele conferite la primul paragraf, 
cu excepția literelor (a) și (k), în cazul 
acestor instituții în mod similar sau 
identic în cazurile în care statul membru a 
acordat autorității competente competența 
juridică aferentă.

Or. en

Amendamentul 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) de a impune divulgarea de 
informații suplimentare doar în mod ad-
hoc.

(l) de a impune divulgarea de 
informații suplimentare;

Or. en
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Amendamentul 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1) litera (j), 
autoritățile competente pot impune
instituțiilor cerințe de raportare 
suplimentare sau cerințe de raportare mai 
frecventă numai dacă informațiile care 
trebuie raportate nu se dublează și dacă se 
îndeplinește una dintre condițiile 
următoare:

În sensul alineatului (1) litera (j), 
autoritățile competente impun instituțiilor 
cerințe de raportare suplimentare sau 
cerințe de raportare mai frecventă dacă se 
îndeplinește cel puțin una dintre condițiile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informațiile suplimentare sunt 
necesare pe durata programului de 
supraveghere prudențială a instituției, în 
conformitate cu articolul 99.

(c) informațiile suplimentare sunt 
necesare pe durata programului de 
supraveghere prudențială a instituției, în 
conformitate cu articolul 99 sau în scopul 
procesului de supraveghere și evaluare, 
astfel cum se menționează la articolul 97. 

Or. en

Amendamentul 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera a
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că informațiile care pot fi 
solicitate instituțiilor se dublează, astfel 
cum se menționează la primul paragraf, 
atunci când fie aceleași informații, fie 
informații care sunt în mare măsură 
aceleași cu informațiile cerute sunt deja 
disponibile autorității competente, pot fi 
produse de către autoritatea competentă 
sau pot fi obținute de către autoritatea 
competentă prin alte mijloace decât prin a 
impune instituției cerința de a le raporta. 
Atunci când autoritatea competentă 
dispune de informații într-un alt format 
sau la un alt nivel de granularitate decât 
cel al informațiilor suplimentare care se 
solicită a fi raportate, autoritatea 
competentă nu solicită informațiile 
suplimentare respective în cazul în care 
formatul diferit respectiv sau 
granularitatea diferită în cauză nu o 
împiedică să producă informații care sunt 
în mare măsură similare.”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 281
Roberto Gualtieri

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente impun cerința de 
fonduri proprii suplimentare menționată la 
articolul 104 alineatul (1) litera (a) numai 
în cazul în care, pe baza analizelor 
efectuate în conformitate cu articolele 97 și 

Autoritățile competente impun cerința de 
fonduri proprii suplimentare menționată la 
articolul 104 alineatul (1) litera (a) numai 
în situațiile în care, pe baza analizelor 
efectuate în conformitate cu articolele 97 și 
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101, acestea constată că instituția 
respectivă se află în una dintre următoarele 
situații:

101, acestea constată că instituția 
respectivă se află în una dintre următoarele 
situații:

Or. en

Amendamentul 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente impun cerința de 
fonduri proprii suplimentare menționată la 
articolul 104 alineatul (1) litera (a) numai
în cazul în care, pe baza analizelor 
efectuate în conformitate cu articolele 97 și 
101, acestea constată că instituția 
respectivă se află în una dintre următoarele 
situații:

Autoritățile competente impun cerința de 
fonduri proprii suplimentare menționată la 
articolul 104 alineatul (1) litera (a) cel 
puțin în cazul în care, pe baza analizelor 
efectuate în conformitate cu articolele 97 și 
101, acestea constată că instituția 
respectivă se află în una dintre următoarele 
situații: 

Or. en

Amendamentul 283
Marco Valli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente impun cerința de 
fonduri proprii suplimentare menționată la 
articolul 104 alineatul (1) litera (a) numai
în cazul în care, pe baza analizelor 
efectuate în conformitate cu articolele 97 și 
101, acestea constată că instituția 
respectivă se află în una dintre următoarele 
situații:

Autoritățile competente impun cerința de 
fonduri proprii suplimentare menționată la 
articolul 104 alineatul (1) litera (a) în cazul 
în care, pe baza analizelor efectuate în 
conformitate cu articolele 97 și 101, 
acestea constată că instituția respectivă se 
află în una dintre următoarele situații:
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Or. en

Amendamentul 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente impun cerința de 
fonduri proprii suplimentare menționată la 
articolul 104 alineatul (1) litera (a) numai
în cazul în care, pe baza analizelor 
efectuate în conformitate cu articolele 97 și 
101, acestea constată că instituția 
respectivă se află în una dintre următoarele 
situații:

Autoritățile competente impun cerința de 
fonduri proprii suplimentare menționată la 
articolul 104 alineatul (1) litera (a) în cazul 
în care, pe baza analizelor efectuate în 
conformitate cu articolele 97 și 101, 
acestea constată că instituția respectivă se 
află în una dintre următoarele situații:

Or. en

Amendamentul 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) instituția a atins o astfel de 
dimensiune și un astfel de nivel de 
complexitate încât intrarea acesteia în 
dificultate majoră ar cauza perturbări 
semnificative în economia statului 
membru sau în anumite sectoare ale 
acesteia;

Or. en
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Amendamentul 286
Roberto Gualtieri

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituția nu îndeplinește cerințele 
prevăzute la articolele 73 și 74 din prezenta 
directivă sau la articolul 393 din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și este 
puțin improbabil ca prin simpla aplicare a 
altor măsuri administrative să se 
îmbunătățească suficient dispozițiile, 
procedurile, mecanismele și strategiile într-
un termen adecvat;

(b) instituția nu îndeplinește cerințele 
prevăzute la articolele 73 și 74 din prezenta 
directivă sau la articolul 393 din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și simpla 
aplicare a altor măsuri administrative poate 
să nu fie de ajuns pentru a îmbunătăți 
suficient dispozițiile, procedurile, 
mecanismele și strategiile într-un termen 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 287
Marco Valli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituția nu îndeplinește cerințele 
prevăzute la articolele 73 și 74 din prezenta 
directivă sau la articolul 393 din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și este 
puțin improbabil ca prin simpla aplicare a 
altor măsuri administrative să se 
îmbunătățească suficient dispozițiile, 
procedurile, mecanismele și strategiile
într-un termen adecvat;

(b) instituția nu îndeplinește cerințele 
prevăzute la articolele 73 și 74 din prezenta 
directivă sau la articolul 393 din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și este 
puțin probabil ca alte măsuri prudențiale 
să fie suficiente pentru a asigura 
conformitatea cu aceste cerințe într-un 
termen adecvat;

Or. en
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Amendamentul 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente nu impun cerința 
de fonduri proprii suplimentare 
menționată la articolul 104 alineatul (1) 
litera (a) pentru acoperirea riscurilor 
macroprudențiale sau sistemice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente nu impun cerința 
de fonduri proprii suplimentare 
menționată la articolul 104 alineatul (1) 
litera (a) pentru acoperirea riscurilor 
macroprudențiale sau sistemice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 290
Marco Valli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente nu impun cerința 
de fonduri proprii suplimentare menționată 
la articolul 104 alineatul (1) litera (a) 
pentru acoperirea riscurilor 
macroprudențiale sau sistemice.

Autoritățile competente impun cerința de 
fonduri proprii suplimentare menționată la 
articolul 104 alineatul (1) litera (a) pentru 
acoperirea riscurilor sistemice rezultate din 
expunerea la active financiare nelichide.

Or. en

Amendamentul 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului 1 litera (a), riscurile 
sau elementele de risc sunt considerate a nu 
fi acoperite sau a nu fi acoperite suficient 
de cerințele de fonduri proprii prevăzute în 
părțile a treia, a patra, a cincea și a șaptea 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 doar
atunci când cuantumurile, tipurile și 
distribuirea capitalului considerate 
adecvate de către autoritatea competentă în 
urma procesului de supraveghere al
evaluării efectuate de instituții în 
conformitate cu articolul 73 primul 
paragraf sunt mai mari decât cerințele de 
fonduri proprii ale instituției prevăzute în 
părțile a treia, a patra, a cincea și a șaptea 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

În sensul alineatului 1 litera (a), riscurile 
sau elementele de risc sunt considerate a nu 
fi acoperite sau a nu fi acoperite suficient 
de cerințele de fonduri proprii prevăzute în 
părțile a treia, a patra, a cincea și a șaptea 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 atunci 
când cuantumurile, tipurile și distribuirea 
capitalului considerate adecvate de către 
autoritatea competentă în urma procesului 
de supraveghere a evaluării efectuate de 
instituții în conformitate cu articolul 73 
primul paragraf sunt mai mari decât 
cerințele de fonduri proprii ale instituției 
prevăzute în părțile a treia, a patra, a cincea 
și a șaptea din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013.

Or. en

Amendamentul 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului 1 litera (a), riscurile 
sau elementele de risc sunt considerate a nu 
fi acoperite sau a nu fi acoperite suficient
de cerințele de fonduri proprii prevăzute în 
părțile a treia, a patra, a cincea și a șaptea 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 doar 
atunci când cuantumurile, tipurile și 
distribuirea capitalului considerate 
adecvate de către autoritatea competentă în 
urma procesului de supraveghere al 
evaluării efectuate de instituții în 
conformitate cu articolul 73 primul 
paragraf sunt mai mari decât cerințele de 
fonduri proprii ale instituției prevăzute în 
părțile a treia, a patra, a cincea și a șaptea 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

În sensul alineatului 1 litera (a), riscurile 
sau elementele de risc sunt considerate a nu 
fi acoperite de cerințele de fonduri proprii 
prevăzute în părțile a treia, a patra, a cincea 
și a șaptea din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013 doar atunci când cuantumurile, 
tipurile și distribuirea capitalului 
considerate adecvate de către autoritatea 
competentă în urma procesului de 
supraveghere al evaluării efectuate de 
instituții în conformitate cu articolul 73 
primul paragraf sunt mai mari decât 
cerințele de fonduri proprii ale instituției 
prevăzute în părțile a treia, a patra, a cincea 
și a șaptea din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013.

Or. en

Justificare

Articolul 104a alineatul (1) din propunerea de revizuire a Directivei privind cerințele de 
capital V introduce clarificări privind sfera de aplicare a situației specifice firmelor care pot 
justifica cerințele pilonului 2. Sfera de aplicare este în continuare vastă, însă unele excluderi 
explicite sunt binevenite. În special, aceasta nu poate fi utilizată pentru a schimba opțiunile 
de politică adoptate în textul legislativ primar. Actuala formulare a articolului 104a alineatul 
(2) oferă legiuitorului posibilitatea de a utiliza cerințele pilonului 2 pentru a suspenda 
acordurile de tranziție sau anterioare, precum și derogările aferente pilonului 1 și expunerile 
supuse unei ponderări la risc de 0 % în cadrul pilonului 1.

Amendamentul 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere 

eliminat
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toate riscurile semnificative sau 
elementele unor astfel de riscuri care nu 
fac obiectul unei anumite cerințe de 
fonduri proprii. Acestea pot include 
riscurile sau elementele de risc care sunt 
excluse în mod explicit din cerințele de 
fonduri proprii prevăzute în părțile a 
treia, a patra, a cincea și a șaptea din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Or. en

Amendamentul 294
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere toate 
riscurile semnificative sau elementele unor 
astfel de riscuri care nu fac obiectul unei 
anumite cerințe de fonduri proprii. 
Acestea pot include riscurile sau 
elementele de risc care sunt excluse în 
mod explicit din cerințele de fonduri 
proprii prevăzute în părțile a treia, a patra, 
a cincea și a șaptea din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013.

În sensul primului paragraf, autoritățile 
competente pot considera că aceste riscuri 
sau elementele unor astfel de riscuri nu 
sunt acoperite de Regulamentul (UE) nr. 
575/2013 atunci când sunt exceptate în 
mod explicit de la cerințele de fonduri 
proprii prevăzute în părțile a treia, a 
patra, a cincea și a șaptea din respectivul 
regulament sau că nu sunt acoperite de 
respectivul regulament.

Riscurile sau elementele unor astfel de 
riscuri care nu se consideră a fi acoperite 
în mod adecvat de respectivul regulament 
pot include riscuri sau elemente ale unor 
astfel de riscuri care au fost probabil 
subestimate în ciuda îndeplinirii 
cerințelor aplicabile, stabilite în părțile a 
treia, a patra, a cincea și a șaptea din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere toate 
riscurile semnificative sau elementele unor 
astfel de riscuri care nu sunt acoperite sau 
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nu sunt acoperite suficient de cerințele de 
fonduri proprii prevăzute în părțile a treia, 
a patra, a cincea și a șaptea din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament clarifică articolul 104a alineatul (1) litera (a) și precizează care 
dintre riscurile sau elementele unor astfel de riscuri nu se consideră a fi acoperite sau se 
consideră a fi acoperite insuficient de Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Amendamentul 295
Marco Valli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere toate 
riscurile semnificative sau elementele unor 
astfel de riscuri care nu fac obiectul unei 
anumite cerințe de fonduri proprii. 
Acestea pot include riscurile sau 
elementele de risc care sunt excluse în 
mod explicit din cerințele de fonduri 
proprii prevăzute în părțile a treia, a patra, 
a cincea și a șaptea din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013.

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere toate 
riscurile financiare semnificative sau 
elementele unor astfel de riscuri care nu 
sunt acoperite sau nu sunt acoperite 
suficient de cerințele de fonduri proprii 
prevăzute în părțile a treia, a patra, a 
cincea, a șasea și a șaptea din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Riscurile 
sau elementele unor astfel de riscuri nu 
sunt considerate ca fiind acoperite 
suficient de cerințele de fonduri proprii 
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 
575/2013, în situația în care respectivele 
riscuri rezultă din expuneri vaste la active 
financiare complexe și în mare măsură 
nelichide care au fost probabil 
subestimate, datorită evaluării lor dificile 
și utilizării unui model intern, în ciuda 
îndeplinirii cerințelor aplicabile prevăzute 
în părțile a treia, a patra, a cincea, a șasea 
și a șaptea din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013.
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Or. en

Justificare

Instrumentele financiare complexe și nelichide pot fi estimate doar prin utilizarea unor 
modele interne complexe și sunt dificil de evaluat și de lichidat, în special în condiții de criză 
a pieței. Întrucât acestea reprezintă un risc important la adresa stabilității financiare, sunt 
necesare așadar fonduri proprii suplimentare pentru a asigura amortizoare adecvate.

Amendamentul 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere toate 
riscurile semnificative sau elementele unor 
astfel de riscuri care nu fac obiectul unei 
anumite cerințe de fonduri proprii. Acestea 
pot include riscurile sau elementele de 
risc care sunt excluse în mod explicit din 
cerințele de fonduri proprii prevăzute în 
părțile a treia, a patra, a cincea și a șaptea 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere toate 
riscurile semnificative sau elementele unor 
astfel de riscuri care nu fac obiectul unei 
anumite cerințe de fonduri proprii.

Or. en

Justificare

Articolul 104a alineatul (1) din propunerea de revizuire a Directivei privind cerințele de 
capital V introduce clarificări privind sfera de aplicare a situației specifice firmelor care pot 
justifica cerințele pilonului 2. Sfera de aplicare este în continuare vastă, însă unele excluderi 
explicite sunt binevenite. În special, aceasta nu poate fi utilizată pentru a schimba opțiunile 
de politică adoptate în textul legislativ primar. Actuala formulare a articolului 104a alineatul 
(2) oferă legiuitorului posibilitatea de a utiliza cerințele pilonului 2 pentru a suspenda 
acordurile de tranziție sau anterioare, precum și derogările aferente pilonului 1 și expunerile 
supuse unei ponderări la risc de 0 % în cadrul pilonului 1.

Amendamentul 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere toate 
riscurile semnificative sau elementele unor 
astfel de riscuri care nu fac obiectul unei 
anumite cerințe de fonduri proprii. Acestea 
pot include riscurile sau elementele de 
risc care sunt excluse în mod explicit din 
cerințele de fonduri proprii prevăzute în 
părțile a treia, a patra, a cincea și a șaptea 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere toate 
riscurile semnificative de pierdere sau 
elementele unor astfel de riscuri de 
pierdere care nu fac obiectul unei anumite 
cerințe de fonduri proprii.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar delega autorității de supraveghere competența de a anula intenția 
legiuitorului, în contradicție cu ierarhia normelor, prin impunerea unor cerințe de capital 
pentru riscuri care au fost excluse în mod explicit de către legiuitor prin legislația primară. 
Propunerea ar trebui așadar să fie modificată pentru a elimina posibilitatea ca autoritățile de 
supraveghere să abordeze riscurile „excluse în mod explicit” din pilonul 1.

Amendamentul 298
Roberto Gualtieri

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere toate 
riscurile semnificative sau elementele unor 
astfel de riscuri care nu fac obiectul unei 
anumite cerințe de fonduri proprii. Acestea 
pot include riscurile sau elementele de risc 
care sunt excluse în mod explicit din 
cerințele de fonduri proprii prevăzute în 
părțile a treia, a patra, a cincea și a șaptea 

În sensul primului paragraf, capitalul 
considerat adecvat trebuie să acopere toate 
riscurile semnificative sau elementele unor 
astfel de riscuri care nu fac obiectul unei 
anumite cerințe de fonduri proprii. Acestea 
includ riscurile sau elementele de risc care 
sunt excluse în mod explicit din cerințele 
de fonduri proprii prevăzute în părțile a 
treia, a patra, a cincea și a șaptea din 
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din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Or. en

Amendamentul 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Riscul privind rata dobânzii care decurge 
din pozițiile din afara portofoliului de 
tranzacționare se consideră a fi 
semnificativ doar atunci când valoarea 
economică a capitalului propriu scade cu 
mai mult de 15 % din fondurile proprii de 
nivel 1 ale instituției ca urmare a oricăruia 
dintre cele șase scenarii de șoc în materie 
de supraveghere menționate la articolul 98 
alineatul (5) care se aplică ratelor dobânzii 
sau în orice alt caz identificat de ABE în 
temeiul articolului 98 alineatul (5) litera 
(c).

Atunci când valoarea economică a 
capitalului propriu scade cu mai mult de 15 
% din fondurile proprii de nivel 1 ale 
instituției ca urmare a oricăruia dintre cele 
șase scenarii de șoc în materie de 
supraveghere menționate la articolul 98 
alineatul (5) care se aplică ratelor dobânzii 
sau în orice alt caz identificat de ABE în 
temeiul articolului 98 alineatul (5) litera 
(c), autoritățile competente evaluează 
dacă riscul de rată a dobânzii rezultat din 
pozițiile din afara portofoliului de 
tranzacționare duce la un risc de pierdere 
și, prin urmare, trebuie considerat ca 
fiind un risc semnificativ.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar delega autorității de supraveghere competența de a anula intenția 
legiuitorului, în contradicție cu ierarhia normelor, prin impunerea unor cerințe de capital 
pentru riscuri care au fost excluse în mod explicit de către legiuitor prin legislația primară. 
Propunerea ar trebui, așadar, să fie modificată pentru a elimina posibilitatea ca autoritățile 
de supraveghere să abordeze riscurile „excluse în mod explicit” din pilonul 1.

Amendamentul 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Riscul privind rata dobânzii care decurge 
din pozițiile din afara portofoliului de 
tranzacționare se consideră a fi 
semnificativ doar atunci când valoarea 
economică a capitalului propriu scade cu 
mai mult de 15 % din fondurile proprii de 
nivel 1 ale instituției ca urmare a oricăruia 
dintre cele șase scenarii de șoc în materie 
de supraveghere menționate la articolul 98 
alineatul (5) care se aplică ratelor dobânzii
sau în orice alt caz identificat de ABE în 
temeiul articolului 98 alineatul (5) litera 
(c).

Riscul privind rata dobânzii care decurge 
din pozițiile din afara portofoliului de 
tranzacționare se consideră a fi 
semnificativ în special atunci când 
valoarea economică a capitalului propriu 
scade cu mai mult de 15 % din fondurile 
proprii de nivel 1 ale instituției ca urmare a 
oricăruia dintre cele șase scenarii de șoc în 
materie de supraveghere menționate la 
articolul 98 alineatul (5) care se aplică 
ratelor dobânzii sau în orice alt caz 
identificat de ABE în temeiul articolului 98 
alineatul (5) litera (c).

Or. en

Amendamentul 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituția trebuie să îndeplinească cerința 
de fonduri proprii suplimentare menționată 
la articolul 104 alineatul (1) litera (a) cu 
instrumente de fonduri proprii sub rezerva 
condițiilor următoare:

Autoritatea competentă impune 
instituțiilor să îndeplinească cerința de 
fonduri proprii suplimentare menționată la 
articolul 104 alineatul (1) litera (a) cu 
instrumente de fonduri proprii sub rezerva 
condițiilor următoare:

Or. en

Amendamentul 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Autoritățile competente pot 
impune instituțiilor să îndeplinească 
cerințele de fonduri proprii suplimentare 
menționate la articolul 104 alineatul (1) 
litera (a) cu fonduri proprii de nivel 1 de 
bază.

Or. en

Amendamentul 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile proprii utilizate pentru 
îndeplinirea cerinței de fonduri proprii 
suplimentare prevăzută la articolul 104 
alineatul (1) litera (a) nu pot fi utilizate în 
vederea îndeplinirii niciuneia dintre 
cerințele de fonduri proprii prevăzute la 
articolul 92 alineatul (1) literele (a), (b) și 
(c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și 
nici în vederea îndeplinirii cerinței privind 
amortizorul combinat definită la articolul 
128 alineatul (6) din prezenta directivă.

Fondurile proprii utilizate pentru 
îndeplinirea cerinței de fonduri proprii 
suplimentare prevăzută la articolul 104 
alineatul (1) litera (a) nu pot fi utilizate în 
vederea îndeplinirii niciuneia dintre 
cerințele de fonduri proprii prevăzute la 
articolul 92 alineatul (1) literele (a), (b), (c) 
și (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 
și nici în vederea îndeplinirii cerinței 
privind amortizorul combinat definită la 
articolul 128 alineatul (6) din prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la al doilea paragraf, 
fondurile proprii utilizate pentru 
îndeplinirea cerinței de fonduri proprii 
suplimentare menționată la articolul 104 
alineatul (1) litera (a) care este impusă de 
către autoritățile competente pentru a 
aborda riscurile sau elementele de risc 
care nu sunt acoperite suficient de 
articolul 92 alineatul (1) litera (d) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pot fi 
folosite pentru a îndeplini cerința privind 
amortizorul combinat menționată la 
articolul 128 alineatul (6) din prezenta 
directivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Autoritatea competentă justifică în 
scris în mod corespunzător fiecărei 
instituții decizia de a impune o cerință de 
fonduri proprii suplimentare în temeiul 
articolului 104 alineatul (1) litera (a), cel 
puțin prin descrierea clară a evaluării 
complete a elementelor menționate la 
alineatele (1)-(4). Aceasta include, în
cazul prevăzut la alineatul (1) litera (d), o 
expunere explicită a motivelor pentru care 
impunerea de orientări privind capitalul 
nu mai este considerată suficientă.

5. Autoritatea competentă justifică în 
scris fiecărei instituții decizia de a impune 
o cerință de fonduri proprii suplimentare în 
temeiul articolului 104 alineatul (1) litera 
(a).

Or. en
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Amendamentul 306
Barbara Kappel

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. ABE elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care 
precizează modul în care trebuie măsurate 
riscurile și elementele de risc menționate 
la alineatul (2).

eliminat

ABE se asigură că proiectele de standarde 
tehnice de reglementare sunt 
proporționale în raport cu:

(a) povara în materie de punere în 
aplicare ce revine instituțiilor și 
autorităților competente și

(b) posibilitatea ca nivelul în general 
mai ridicat al cerințelor de capital care se 
aplică atunci când instituțiile nu folosesc 
modele interne să poată justifica 
impunerea de cerințe de capital mai 
reduse atunci când se evaluează riscurile 
și elementele de risc în conformitate cu 
alineatul (2).

ABE transmite aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de [un an de la data 
intrării în vigoare].

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
alineatul (6) se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendamentul 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. ABE elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care 
precizează modul în care trebuie măsurate 
riscurile și elementele de risc menționate 
la alineatul (2).

eliminat

ABE se asigură că proiectele de standarde 
tehnice de reglementare sunt 
proporționale în raport cu:

(a) povara în materie de punere în 
aplicare ce revine instituțiilor și 
autorităților competente și

(b) posibilitatea ca nivelul în general 
mai ridicat al cerințelor de capital care se 
aplică atunci când instituțiile nu folosesc 
modele interne să poată justifica 
impunerea de cerințe de capital mai 
reduse atunci când se evaluează riscurile 
și elementele de risc în conformitate cu 
alineatul (2).

ABE transmite aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de [un an de la data 
intrării în vigoare].

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
alineatul (6) se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendamentul 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
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Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. ABE elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care 
precizează modul în care trebuie măsurate 
riscurile și elementele de risc menționate 
la alineatul (2).

eliminat

ABE se asigură că proiectele de standarde 
tehnice de reglementare sunt 
proporționale în raport cu:

(a) povara în materie de punere în 
aplicare ce revine instituțiilor și 
autorităților competente și

(b) posibilitatea ca nivelul în general 
mai ridicat al cerințelor de capital care se 
aplică atunci când instituțiile nu folosesc 
modele interne să poată justifica 
impunerea de cerințe de capital mai 
reduse atunci când se evaluează riscurile 
și elementele de risc în conformitate cu 
alineatul (2).

ABE transmite aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de [un an de la data 
intrării în vigoare].

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
alineatul (6) se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendamentul 309
Marco Valli

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2013/36/UE
Articolul 104a – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. ABE elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare care 
precizează modul în care trebuie măsurate 
riscurile și elementele de risc menționate 
la alineatul (2).

eliminat

ABE se asigură că proiectele de standarde 
tehnice de reglementare sunt 
proporționale în raport cu:

(a) povara în materie de punere în 
aplicare ce revine instituțiilor și 
autorităților competente și

(b) posibilitatea ca nivelul în general 
mai ridicat al cerințelor de capital care se 
aplică atunci când instituțiile nu folosesc 
modele interne să poată justifica 
impunerea de cerințe de capital mai 
reduse atunci când se evaluează riscurile 
și elementele de risc în conformitate cu 
alineatul (2).

ABE transmite aceste proiecte de 
standarde tehnice de reglementare 
Comisiei până la data de [un an de la data 
intrării în vigoare].

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
alineatul (6) se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Or. en
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