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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
doreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de 
capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de 
supraveghere a politicilor de remunerare
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2009)0362),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 47 alineatul (2) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C7-
0096/2009),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, intitulată 
„Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 53 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 12 noiembrie 20091,

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi avizele 
Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi Comisiei pentru afaceri 
juridice (A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziţia prezentată mai jos;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor 
naţionale poziţia Parlamentului.

                                               
1 JO C 291, 1.12.2009, p. 1.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asumarea cu imprudenţă a unor riscuri 
excesive în sectorul bancar a condus la 
prăbuşirea unor instituţii financiare şi la 
probleme sistemice atât la nivelul statelor
membre, cât şi la nivel global. Deşi cauzele 
asumării acestor riscuri sunt numeroase şi 
complexe, autorităţile de supraveghere şi 
cele de reglementare, inclusiv G20 şi 
Comitetul Supraveghetorilor Bancari 
Europeni, au ajuns de comun acord la 
concluzia că structurile de remunerare 
inadecvate ale unor instituţii financiare au 
constituit unul dintre factorii determinanţi. 
Politicile de remunerare care oferă 
stimulente pentru asumarea unor riscuri 
care depăşesc nivelul general de risc tolerat 
de instituţia respectivă pot submina 
administrarea solidă şi eficientă a riscurilor 
şi pot exacerba comportamentele care 
implică asumarea de riscuri excesive. 

(1) Asumarea cu imprudenţă a unor riscuri 
excesive în sectorul bancar a condus la 
prăbuşirea unor instituţii financiare şi la 
probleme sistemice atât la nivelul statelor 
membre, cât şi la nivel global. Deşi cauzele 
asumării acestor riscuri sunt numeroase şi 
complexe, autorităţile de supraveghere şi 
cele de reglementare, inclusiv G20 şi 
Comitetul european al inspectorilor 
bancari, au ajuns de comun acord la 
concluzia că structurile de remunerare 
inadecvate ale unor instituţii financiare au 
constituit unul dintre factorii determinanţi. 
Politicile de remunerare care oferă 
stimulente pentru asumarea unor riscuri 
care depăşesc nivelul general de risc tolerat 
de instituţia respectivă pot submina 
administrarea solidă şi eficientă a riscurilor 
şi pot exacerba comportamentele care 
implică asumarea de riscuri excesive. 
Principiile convenite şi aprobate la nivel 
internaţional, stabilite de Consiliul pentru 
Stabilitate Financiară cu privire la 
practicile sănătoase de remunerare, 
prezintă, aşadar, o importanţă deosebită.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deoarece asumarea cu imprudenţă a 
unor riscuri excesive poate submina 
soliditatea financiară a instituţiilor 
financiare şi poate destabiliza sistemul 

(4) Deoarece asumarea cu imprudenţă a 
unor riscuri excesive poate submina 
soliditatea financiară a instituţiilor 
financiare şi poate destabiliza sistemul 
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bancar, este important ca noua obligaţie 
referitoare la politicile şi practicile de 
remunerare să fie implementată în mod 
coerent. Prin urmare, trebuie specificate 
principiile de bază legate de politicile de 
remunerare sănătoase pentru a garanta 
faptul că structura de remunerare nu 
încurajează asumarea de riscuri excesive de 
către persoane individuale şi că aceasta 
corespunde apetitului pentru risc, valorilor 
şi intereselor pe termen lung ale instituţiei. 
În vederea garantării faptului că definirea 
politicilor de remunerare este integrată 
administrării riscurilor instituţiilor 
financiare, organismul de conducere 
(funcţia de supraveghere) al fiecărei 
instituţii de credit sau societăţi de investiţii 
trebuie să stabilească principiile generale 
care urmează a fi aplicate, iar politicile 
trebuie să fie supuse cel puţin o dată pe an 
unui control intern independent.

bancar, este important ca noua obligaţie 
referitoare la politicile şi practicile de 
remunerare să fie implementată în mod 
coerent. Prin urmare, ar trebui specificate 
principiile legate de politicile de 
remunerare sănătoase pentru a garanta 
faptul că structura de remunerare nu 
încurajează asumarea de riscuri excesive de 
către persoane individuale sau hazardul 
moral şi că aceasta corespunde apetitului 
pentru risc, valorilor şi intereselor pe 
termen lung ale instituţiei. În vederea 
garantării faptului că definirea politicilor 
de remunerare este integrată administrării 
riscurilor instituţiilor financiare, 
organismul de conducere (funcţia de 
supraveghere) al fiecărei instituţii de credit 
sau societăţi de investiţii ar trebui să 
stabilească principiile generale care 
urmează a fi aplicate, iar politicile ar trebui
să fie supuse cel puţin o dată pe an unui 
control intern independent.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă stabileşte 
principiile minime de bază referitoare la 
politica de remunerare. Aceste principii ar 
trebui aplicate în mod proporţional cu 
natura, sfera, complexitatea şi gradul de 
risc al activităţilor şi cu dimensiunea şi 
structura internă a instituţiei de credit sau 
a societăţii de investiţii în cauză. Prezenta 
directivă nu ar trebui să împiedice statele 
membre să adopte cerinţe suplimentare 
sau mai stricte şi nici să adopte măsuri 
naţionale mai restrictive în contextul 
sprijinului financiar oferit anumitor 
bănci.
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Or. en

Justificare

Ţinând seama de constrângerile impuse societăţilor de mici dimensiuni, propunerea Comisiei 
aplică un test de proporţionalitate măsurilor de remunerare. Această măsură trebuie însă 
revăzută, pentru a se evita crearea unui mediu concurenţial inechitabil, care ar putea fi 
exploatat în scopul arbitrajului de reglementare. Este importat ca legislaţia să nu împiedice 
statele membre să inoveze în ceea ce priveşte reglementarea politicilor de remunerare şi, prin 
urmare, ar trebui precizat că acestea pot depăşi cerinţele minime respective.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Până în decembrie 2012, Comisia ar 
trebui să revizuiască principiile politicii de 
remunerare, acordând o atenţie specială 
nevoii de a elimina orice lacune existente, 
precum şi eficienţei, implementării şi 
aplicării efective a acestor principii, 
ţinând seama de evoluţiile de la nivel 
internaţional.

Or. en

Justificare

Dezbaterea privind politicile adecvate de remunerare evoluează rapid, deci se impune o 
scurtă perioadă de revizuire, astfel încât modificările necesare să poată fi examinate la 
momentul oportun.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În vederea garantării aplicării rapide şi 
eficiente, autorităţile competente trebuie, 
de asemenea, să fie abilitate să impună 
măsuri sau sancţiuni financiare sau 
nefinanciare pentru încălcarea unei cerinţe 

(8) În vederea garantării aplicării rapide şi 
eficiente, autorităţile competente ar trebui, 
de asemenea, să fie abilitate să impună 
măsuri sau sancţiuni financiare sau 
nefinanciare pentru încălcarea unei cerinţe 
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prevăzute de Directiva 2006/48/CE, 
inclusiv cerinţa de a avea politici de 
remunerare compatibile cu o administrare 
solidă şi eficientă a riscurilor. Măsurile şi 
sancţiunile respective trebuie să fie 
eficiente, proporţionale şi disuasive.

prevăzute de Directiva 2006/48/CE, 
inclusiv cerinţa de a avea politici de 
remunerare compatibile cu o administrare 
solidă şi eficientă a riscurilor. Măsurile şi 
sancţiunile respective ar trebui să fie 
eficiente, proporţionale şi disuasive. 
Pentru a garanta consistenţa şi un mediu 
concurenţial echitabil, Comisia ar trebui 
să revizuiască punerea în aplicare a 
dispoziţiei respective în ceea ce priveşte 
coerenţa dintre măsurile şi sancţiunile 
stabilite la nivelul Uniunii Europene şi, 
acolo unde este cazul, ar trebui să 
prezinte propuneri.

Or. en

Justificare

Aplicarea unor sancţiuni care variază semnificativ ar putea submina crearea unui mediu 
concurenţial echitabil şi ar putea conduce la arbitrajul de reglementare. Prin urmare, ar 
trebuie să se solicite Comisiei să revizuiască măsurile sau sancţiunile adoptate de statele 
membre.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a spori în şi mai mare măsură 
transparenţa practicilor de remunerare 
aplicate de instituţiile de credit şi de 
societăţile de investiţii, autorităţile 
competente din statele membre ar trebui 
să colecteze informaţii privind 
remunerarea pentru a evalua comparativ 
instituţiile, în funcţie de categoriile de 
informaţii cantitative pe care aceste 
instituţii trebuie să le facă publice în 
temeiul prezentei directive. Autorităţile 
competente ar trebui să pună la dispoziţia 
Autorităţii bancare europene (ABE) astfel 
de informaţii pentru ca ABE să poată 
desfăşura operaţiuni similare de evaluare 
comparativă la nivelul UE.
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Justificare

Pentru a înţelege pe deplin modelele şi tendinţele în materie de politici de remunerare, 
autorităţile naţionale de supraveghere ar trebui să utilizeze informaţiile colectate cu privire 
la politicile de remunerare şi la plăţi pentru a evalua comparativ instituţiile la nivel naţional 
şi să transmită aceste informaţii Autorităţii bancare europene, permiţându-i astfel să 
desfăşoare un vast exerciţiu de evaluare comparativă la nivel european.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a promova convergenţa 
practicilor de supraveghere în evaluarea 
politicilor şi practicilor de remunerare, 
Comitetul Supraveghetorilor Bancari 
Europeni trebuie să garanteze existenţa 
unor linii directoare cu privire la politicile 
de remunerare sănătoase în sectorul 
bancar. Comitetul autorităţilor europene 
de reglementare a pieţelor valorilor 
mobiliare trebuie să ofere asistenţă la 
elaborarea acestor linii directoare în 
măsura în care ele se aplică şi politicilor de 
remunerare în cazul persoanelor implicate 
în furnizarea de servicii de investiţii şi în 
desfăşurarea activităţilor de investiţii de 
către instituţiile de credit şi de către 
societăţile de investiţii, în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
pieţele instrumentelor financiare.

(10) Pentru a promova convergenţa 
practicilor de supraveghere în evaluarea 
politicilor şi practicilor de remunerare, 
ABE ar trebui să elaboreze standarde 
tehnice pentru a facilita colectarea de 
informaţii şi aplicarea consecventă a 
principiilor de remunerare în sectorul 
bancar. Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene, 
pentru stabilirea standardelor respective. 
Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare şi pieţe ar trebui să ofere 
asistenţă la elaborarea acestor standarde 
tehnice în măsura în care ele se aplică şi 
politicilor de remunerare în cazul 
persoanelor implicate în furnizarea de 
servicii de investiţii şi în desfăşurarea 
activităţilor de investiţii de către instituţiile 
de credit şi de către societăţile de investiţii, 
în sensul Directivei 2004/39/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind pieţele 
instrumentelor financiare.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Deoarece politicile de remunerare şi 
sistemele de stimulente concepute deficitar 
pot spori până la un nivel inacceptabil 
riscurile la care sunt expuse instituţiile de 
credit şi societăţile de investiţii, este 
necesar ca autorităţile competente să
impună entităţilor relevante măsuri 
calitative sau cantitative destinate să 
soluţioneze problemele identificate în ceea 
ce priveşte politicile de remunerare în 
cadrul supravegherii prudenţiale (pilonul 
2). Măsurile calitative de care dispun 
autorităţile competente includ solicitarea 
reducerii de către instituţiile de credit sau 
societăţile de investiţii a riscurilor inerente 
activităţilor, produselor sau sistemelor 
acestora, inclusiv structurilor de 
remunerare în măsura în care acestea nu 
sunt compatibile cu o administrare solidă şi 
eficientă a riscurilor. Măsurile cantitative 
includ cerinţa de a deţine fonduri proprii 
suplimentare.

(11) Deoarece politicile de remunerare şi 
sistemele de stimulente concepute deficitar 
pot spori până la un nivel inacceptabil 
riscurile la care sunt expuse instituţiile de 
credit şi societăţile de investiţii, ar trebui 
luate măsuri prompte de remediere şi, 
dacă este necesar, măsuri corective 
adecvate. În consecinţă, este necesar ca 
autorităţile competente să aibă puterea de 
a impune entităţilor relevante măsuri 
calitative sau cantitative destinate să 
soluţioneze problemele identificate în ceea 
ce priveşte politicile de remunerare în 
cadrul supravegherii prudenţiale (pilonul 
2). Măsurile calitative de care dispun 
autorităţile competente includ solicitarea 
reducerii de către instituţiile de credit sau 
societăţile de investiţii a riscurilor inerente 
activităţilor, produselor sau sistemelor 
acestora, inclusiv structurilor de 
remunerare în măsura în care acestea nu 
sunt compatibile cu o administrare solidă şi 
eficientă a riscurilor. Măsurile cantitative 
includ cerinţa de a deţine fonduri proprii 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În vederea garantării transparenţei 
adecvate pe piaţă a structurilor de 
remunerare şi a riscurilor asociate acestora, 
instituţiile de credit şi societăţile de 

(12) Structurile de bună guvernanţă, 
transparenţa şi informarea rămân 
esenţiale pentru nişte politici sănătoase de 
remunerare. În vederea garantării 
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investiţii trebuie să prezinte informaţii 
referitoare la politicile şi practicile lor de 
remunerare pentru acele categorii de 
personal ale căror activităţi au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituţiei. Totuşi, această obligaţie nu 
trebuie să aducă atingere Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

transparenţei adecvate pe piaţă a 
structurilor de remunerare şi a riscurilor 
asociate acestora, instituţiile de credit şi 
societăţile de investiţii trebuie să prezinte 
informaţii referitoare la politicile şi 
practicile lor de remunerare pentru acele 
categorii de personal ale căror activităţi au 
un impact semnificativ asupra profilului de 
risc al instituţiei. Totuşi, această obligaţie 
nu trebuie să aducă atingere Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a promova convergenţa 
practicilor de supraveghere în ceea ce 
priveşte supravegherea diligenţei necesare 
în raport cu resecuritizările extrem de 
complexe, Comitetul Supraveghetorilor 
Bancari Europeni trebuie să instituie linii 
directoare care să includă o definiţie a
tipurilor de resecuritizări care trebuie 
considerate extrem de complexe în acest 
scop sau criterii de identificare a acestora.
Definiţia sau criteriile respective trebuie 
adaptate la evoluţiile practicilor de piaţă.

(16) Pentru a promova convergenţa 
practicilor de supraveghere în ceea ce 
priveşte supravegherea diligenţei necesare 
în raport cu resecuritizările extrem de 
complexe, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene 
pentru a defini sau stabili criterii pentru 
tipurile de resecuritizări care trebuie 
considerate extrem de complexe în acest 
scop şi pentru a adapta definiţia sau 
criteriile respective la evoluţiile practicilor 
de piaţă.

Or. en

Justificare

Faptul că băncile nu au dat dovadă de diligenţa necesară a condus la o expunere majoră la 
riscuri care nu au fost bine înţelese şi a jucat astfel un rol esenţial în ceea ce priveşte criza. 
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Prin urmare, există un fundament solid pentru a cere ca diligenţa necesară să fie 
demonstrată autorităţii de supraveghere. Cu toate acestea, este esenţial să existe o definiţie 
clară şi strictă a acestor resecuritizări pentru a crea certitudine de reglementare şi pentru a 
evita ca autorităţile de supraveghere să fie copleşite de o aplicare excesiv de largă a 
dispoziţiei în cauză. Prin urmare, definiţia ar trebui să facă obiectul unei aprobări, în 
conformitate cu procedura aplicabilă actelor delegate.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Prezenta directivă stabileşte excepţii 
limitate pentru anumite activităţi de 
tranzacţionare pe bază de corelare, în 
cadrul cărora autoritatea de supraveghere 
poate permite băncii să calculeze o cerinţă 
de capital pentru riscul global, sub 
rezerva unor cerinţe minime stricte. În 
aceste cazuri se poate dovedi adecvată 
stabilirea unui prag minim pentru 
cerinţele de capital. Ţinând seama de 
faptul că Comitetul de la Basel pentru 
supraveghere bancară realizează un 
studiu de impact privind cerinţele de 
capital pentru poziţiile din securitizare din 
portofoliul de tranzacţionare, inclusiv cele 
care ar rezulta din tratamentul specific 
pentru tranzacţionarea pe bază de 
corelare, Comisia ar trebui să informeze 
Parlamentul European şi Consiliul cu 
privire la orice măsuri convenite la nivel 
internaţional referitoare la metodologie şi 
niveluri minime; Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene 
pentru a stabili un astfel de prag.

Or. en

Justificare

În urma publicării propunerii Comisiei, Comitetul de la Basel a convenit să excludă 
tranzacţionarea pe bază de corelare de la aplicarea integrală a noilor dispoziţii. Comitetul de 
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la Basel realizează un studiu de impact pentru a evalua necesitatea de a stabili un prag 
pentru tranzacţionarea pe bază de corelare. Introducerea unei astfel de cerinţe ar trebui să 
facă obiectul aprobării de către Parlament şi Consiliu prin intermediul unui act delegat.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26b) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă reprezintă etape ale procesului 
de reformă iniţiat ca răspuns la criza 
financiară. În conformitate cu concluziile 
G-20, ale Consiliului pentru Stabilitate 
Financiară şi ale Comitetului de la Basel 
pentru supraveghere bancară, ar putea fi 
necesare reforme suplimentare, inclusiv 
nevoia de a constitui rezerve anticiclice şi 
provizionări dinamice, motivele pe care se 
bazează calcularea cerinţelor de capital în 
conformitate cu Directiva 2006/48/CE şi 
măsuri care să completeze cerinţele bazate 
pe riscuri impuse instituţiilor de credit 
pentru a contribui la limitarea dezvoltării 
efectului de levier din sistemul bancar. 
Pentru a garanta supravegherea 
democratică necesară a procesului, 
Parlamentul European şi Consiliul 
trebuie să fie implicate în timp util şi în 
mod eficace.

Or. en

Justificare

În conformitate cu dispoziţiile CRD2 (Directiva 2009/111/CE), Comisia informează 
Parlamentul cu privire la aceste aspecte mai complexe ale reformei. Este important să se 
asigure faptul că Comisia negociază în numele UE pe lângă Comitetul de la Basel pe baza 
unui mandat democratic adecvat, în special înainte de negocierea acestor aspecte 
fundamentale.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26c) Articolul 152 din Directiva 
2006/48/CE impune anumitor instituţii de 
credit să deţină fonduri proprii cel puţin 
egale cu anumite valori minime 
specificate pentru cele trei perioade de 
douăsprezece luni cuprinse între 31 
decembrie 2006 şi 31 decembrie 2009. 
Având în vedere situaţia actuală din 
sectorul bancar şi prelungirea 
dispoziţiilor tranzitorii privind capitalul 
minim adoptate de Comitetul de la Basel 
pentru supraveghere bancară , această 
cerinţă ar trebui reînnoită pentru o 
perioadă limitată până la 
31 decembrie 2011.

Or. en

Justificare

În urma publicării propunerii Comisiei, Comitetul de la Basel a convenit să continue 
aplicarea pragurilor actuale Basel I pentru o perioadă prelungită, fiind în pregătire noi 
reforme.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26d) Pentru a nu descuraja instituţiile de 
credit să treacă la abordarea bazată pe 
ratinguri interne (IRB) sau la abordarea 
de evaluare avansată (AMA) pentru 
calcularea cerinţelor de capital pe 
parcursul perioadei de tranziţie din cauza 
unor costuri de punere în aplicare 
nerezonabile şi disproporţionate, ar trebui 
ca instituţiilor de credit care trec la IRB 
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sau la AMA după 31 decembrie 2009 şi 
care, prin urmare, şi-au calculat anterior 
cerinţele de capital pe baza unor abordări 
mai puţin sofisticate, să li se permită, sub 
rezerva aprobării autorităţii de 
supraveghere, să utilizeze respectivele 
abordări mai puţin sofisticate drept bază 
pentru calcularea pragului de tranziţie. 
Autorităţile competente ar trebui să îşi 
monitorizeze îndeaproape pieţele, să 
asigure un mediu concurenţial echitabil 
pe toate pieţele şi segmentele lor de piaţă 
şi să evite denaturările în cadrul pieţei 
interne.

Or. en

Justificare

Dispoziţie ca urmare a continuării utilizării pragurilor Basel 1.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26e) În conformitate cu punctul 34 din 
Acordul interinstituţional pentru o mai 
bună legiferare1, statele membre ar trebui 
să întocmească, în interes propriu şi în 
interesul Uniunii, tabele proprii care să 
ilustreze, pe cât posibil, corelaţia dintre 
prezenta directivă şi măsurile de 
transpunere şi să facă publice aceste 
tabele.
_____

JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

Or. en

Justificare

Dispoziţie standard privind tabelele de corelare.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se inserează următorul alineat:
„(2a) Autorităţile competente din statele 
membre de origine colectează informaţii 
pentru a evalua comparativ instituţiile în 
conformitate cu criteriile privind 
informarea stabilite la punctul 15 litera 
(ea) din partea 2 a anexei XII. Autoritatea 
competentă pune la dispoziţia Autorităţii 
bancare europene (ABE) aceste 
informaţii.”

Or. en

Justificare

Pentru a înţelege pe deplin modelele şi tendinţele în materie de politici de remunerare, 
autorităţile naţionale de supraveghere ar trebui să utilizeze informaţiile colectate cu privire 
la politicile de remunerare şi la plăţi pentru a evalua comparativ instituţiile la nivel naţional 
şi să transmită aceste informaţii Autorităţii bancare europene, permiţându-i astfel să 
desfăşoare un vast exerciţiu de evaluare comparativă la nivel european.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2006/48/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul Supraveghetorilor Bancari 
Europeni garantează existenţa unor linii 
directoare cu privire la politicile de 
remunerare sănătoase care sunt conforme 
cu principiile prevăzute la punctul 22 din 
anexa V. Comitetul autorităţilor europene 
de reglementare a pieţelor valorilor 
mobiliare cooperează îndeaproape cu 

(3) ABE poate elabora standarde tehnice 
pentru a facilita implementarea şi pentru 
a garanta consecvenţa informaţiilor 
colectate în temeiul alineatului (2a) din 
prezentul articol şi a principiilor cu privire 
la politicile de remunerare, astfel cum sunt 
prevăzute la punctul 22 şi la punctul 22a 
din anexa V. Comisia adoptă aceste 
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Comitetul Supraveghetorilor Bancari 
Europeni în vederea asigurării existenţei 
unor linii directoare în ceea ce priveşte 
politicile de remunerare pentru acele 
categorii de angajaţi implicaţi în furnizarea 
de servicii de investiţii şi în activităţi de 
investiţii în sensul Directivei 2004/39/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind pieţele 
instrumentelor financiare.

standarde tehnice prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolele 
151, 151a şi 151b. Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare şi pieţe cooperează 
îndeaproape cu ABE în vederea elaborării 
standardelor tehnice respective în ceea ce 
priveşte politicile de remunerare pentru 
acele categorii de angajaţi implicaţi în 
furnizarea de servicii de investiţii şi în 
activităţi de investiţii în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
pieţele instrumentelor financiare.

Or. en

Justificare

În funcţie de experienţa ABE în ceea ce priveşte colectarea informaţiilor şi punerea în 
aplicare a principiilor în statele membre, ABE poate dori să elaboreze standarde tehnice 
pentru a asigura coerenţa şi consistenţa necesare. Aceste standarde tehnice trebuie să facă 
obiectul aprobării de către Parlamentul European şi Consiliu, prin intermediul unui act 
delegat.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2006/48/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza informaţiilor furnizate de 
autorităţile competente în temeiul 
alineatului (2a) din prezentul articol, 
ABE efectuează şi publică o evaluare 
comparativă a practicilor de remunerare 
aplicate la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Cerinţă de evaluare comparativă, ca mai sus.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2006/48/CE
Articolul 122b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică tuturor poziţiilor 
din resecuritizări noi emise după data de 
31 decembrie 2010. În ceea ce priveşte 
poziţiile din resecuritizări existente, 
alineatul (1) se aplică începând cu 
31 decembrie 2014 dacă după această dată 
expunerile suport sunt completate sau 
înlocuite cu altele noi.

(2) Alineatul (1) nu se aplică înainte de 
adoptarea unei definiţii pentru 
resecuritizările extrem de complexe, în 
conformitate cu articolul 150 alineatul (2) 
litera (ea). Sub rezerva adoptării unei 
astfel de definiţii, alineatul (1) se aplică 
tuturor poziţiilor din resecuritizări noi 
emise după data de 31 decembrie 2010. În 
ceea ce priveşte poziţiile din resecuritizări 
existente şi sub rezerva adoptării unei 
definiţii, alineatul (1) se aplică începând cu 
31 decembrie 2014 dacă după această dată 
expunerile suport sunt completate sau 
înlocuite cu altele noi.

Or. en

Justificare

Faptul că băncile nu au dat dovadă de diligenţa necesară a condus la o expunere majoră la 
riscuri care nu au fost bine înţelese şi a jucat astfel un rol esenţial în ceea ce priveşte criza. 
Prin urmare, există un fundament solid pentru a cere ca diligenţa necesară să fie 
demonstrată autorităţii de supraveghere. Cu toate acestea, este esenţial să existe o definiţie 
clară şi strictă a acestor resecuritizări pentru a crea certitudine de reglementare şi pentru a 
evita ca autorităţile de supraveghere să fie copleşite de o aplicare excesiv de largă a 
dispoziţiei în cauză. Prin urmare, definiţia ar trebui să facă obiectul unei aprobări, în 
conformitate cu procedura aplicabilă actelor delegate.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10a (nou)
Directiva 2006/48/CE
Titlul VI – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Denumirea titlului VI se înlocuieşte 
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cu următorul text:

„ACTE DELEGATE ŞI COMPETENŢE 
EXECUTORII”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10b (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 150 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

10b. La articolul 150 alineatul (1), partea 
introductivă se înlocuieşte cu următorul 
text:
„(1) Fără a aduce atingere, în ceea ce 
priveşte fondurile proprii, propunerii pe 
care Comisia ar trebui să o prezinte în 
conformitate cu articolul 62, adaptările 
tehnice [...] din următoarele domenii se 
efectuează prin intermediul actelor 
delegate în conformitate cu articolele
151, 151a şi 151b:”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10c (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 150 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10c. La articolul 150 alineatul (2) primul 
paragraf, partea introductivă se 
înlocuieşte cu următorul text:
„Comisia poate adopta următoarele 
măsuri [...]:”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10d (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 150 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10d. La articolul 150 alineatul (2) primul 
paragraf, se adaugă următoarea literă:
„(fa) definirea criteriilor pentru tipurile 
de resecuritizări care ar trebui considerate 
«extrem de complexe», astfel cum se 
prevede la articolul 122b din prezenta 
directivă.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10e (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 150 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10e. La articolul 150 alineatul (2), al 
doilea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Aceste măsuri [...] se adoptă prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolele 151, 151a şi 
151b.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10f (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 151 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

10f. La articolul 151, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Competenţa de a adopta actele 
delegate menţionate la articolul 150 este 
conferită Comisiei pentru o durată 
nedeterminată.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10g (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 151 – alineatul -2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10g. La articolul 151, se inserează 
următorul alineat:
„(-2a) De îndată ce se adoptă un act 
delegat, Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10h (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 151 – alineatul -2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10h. La articolul 151, se inserează 
următorul alineat:
„(-2b) Competenţa de a adopta acte 
delegate conferită Comisiei este supusă 
condiţiilor prevăzute la articolele 151a şi 
151b.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10i (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 151 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10i. La articolul 151, alineatul (3) se 
elimină.

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10j (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 151a (nou) (în titlul VI)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10j. După articolul 151 se inserează 
următorul articol:

„Articolul 151a
Revocarea competenţelor delegate

(1) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 150 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenţionează să revoce delegarea de 
competenţe informează celălalt legislator 
şi Comisia, indicând competenţele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menţionată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.”

Or. en
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Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10k (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 151b (nou) (în titlul VI)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10k. După articolul 151a se inserează 
următorul articol:

„Articolul 151b
Obiecţiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
se pot opune unui un act delegat în 
termen de patru luni de la data notificării. 
La iniţiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, acest termen se prelungeşte 
cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat, 
actul delegat intră în vigoare la data 
prevăzută în dispoziţiile acestuia. În cazul 
în care Parlamentul European sau 
Consiliul se opun actului delegat, acesta 
nu intră în vigoare.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10l (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 152 – alineatul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10l. La articolul 152, se inserează 
următorul alineat:
„(5a) Instituţiile de credit care îşi 
calculează valorile ponderate la risc ale 
expunerilor în conformitate cu articolele 
84-89 trebuie să dispună, până la 31 
decembrie 2011, de fonduri proprii care 
să fie în permanenţă mai mari sau egale 
cu valorile indicate la alineatele (5c) sau 
(5d), dacă este cazul.”

Or. en

Justificare

În urma publicării propunerii Comisiei, Comitetul de la Basel a convenit să continue 
aplicarea pragurilor actuale Basel I pentru o perioadă prelungită, fiind în pregătire noi 
reforme.

Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10m (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 152 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10m. La articolul 152, se inserează 
următorul alineat:
„(5b) Instituţiile de credit care aplică 
abordarea de evaluare avansată, astfel 
cum se menţionează la articolul 105, 
pentru a-şi calcula cerinţele de capital 
pentru riscul operaţional trebuie să 
dispună, până la 31 decembrie 2011, de 
fonduri proprii care să fie în permanenţă 
cel puţin egale cu valorile indicate la 
alineatele (5c) sau (5d), dacă este cazul.”

Or. en
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Justificare

În urma publicării propunerii Comisiei, Comitetul de la Basel a convenit să continue 
aplicarea pragurilor actuale Basel I pentru o perioadă prelungită, fiind în pregătire noi 
reforme.

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10n (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 152 – alineatul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10n. La articolul 152, se inserează 
următorul alineat:
„ (5c) Valoarea prevăzută la alineatele 
(5a) şi (5b) este de 80% din valoarea 
minimă totală a fondurilor proprii de care 
instituţia de credit ar trebui să dispună, în 
conformitate cu articolul 4 din Directiva 
93/6/CEE şi Directiva 2000/12/CE, în 
versiunile aplicabile înainte de 1 ianuarie 
2007.”

Or. en

Justificare

În urma publicării propunerii Comisiei, Comitetul de la Basel a convenit să continue 
aplicarea pragurilor actuale Basel I pentru o perioadă prelungită, fiind în pregătire noi 
reforme.

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10o (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 152 – alineatul 5d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10o. La articolul 152, se inserează 
următorul alineat:
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„(5d) Sub rezerva aprobării de către 
autorităţile competente, pentru instituţiile 
de credit menţionate la alineatul (5e), 
valoarea prevăzută la alineatele (5a) şi 
(5b) poate fi de 80% din valoarea minimă 
totală a fondurilor proprii de care 
instituţiile de credit respective ar trebui să 
dispună în conformitate cu articolele 78-
83, articolele 103 sau 104 din Directiva 
2006/49/CE, în versiunea aplicabilă 
înainte de 1 ianuarie 2011.”

Or. en

Justificare

În urma publicării propunerii Comisiei, Comitetul de la Basel a convenit să continue 
aplicarea pragurilor actuale Basel I pentru o perioadă prelungită, fiind în pregătire noi 
reforme.

Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10p (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 152 – alineatul 5e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10p. La articolul 152, se inserează 
următorul alineat:
„(5e) O instituţie de credit poate aplica 
alineatul (5d) numai dacă a început să 
utilizeze abordarea bazată pe ratinguri 
interne sau abordarea de evaluare 
avansată pentru calcularea cerinţelor sale 
de capital la 1 ianuarie 2010 sau după 
acea dată.”

Or. en

Justificare

În urma publicării propunerii Comisiei, Comitetul de la Basel a convenit să continue 
aplicarea pragurilor actuale Basel I pentru o perioadă prelungită, fiind în pregătire noi 
reforme.
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Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10q (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 156 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10q. La articolul 156, după al treilea 
paragraf se inserează următorul 
paragraf:
„Până în decembrie 2012, Comisia 
revizuieşte şi prezintă un raport cu privire 
la dispoziţiile referitoare la remunerare, 
inclusiv cele stabilite în anexele V şi XII, 
acordând o atenţie specială eficienţei, 
implementării şi aplicării efective a 
acestora, ţinând seama de evoluţiile de la 
nivel internaţional. Această revizuire 
identifică orice lacune care rezultă din 
aplicarea principiului proporţionalităţii în 
cazul acestor dispoziţii. Comisia prezintă 
acest raport Parlamentului European şi 
Consiliului, însoţit de eventualele 
propuneri adecvate.”

Or. en

Justificare

Dezbaterea privind politicile adecvate de remunerare evoluează rapid, deci se impune o 
scurtă perioadă de revizuire, astfel încât modificările necesare să poată fi examinate la 
momentul oportun.

Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10r (nou)
Directiva 2006/48/CE
Articolul 156 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10r. La articolul 156, după paragraful 3a 
se introduce următorul paragraf:
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„Pentru a garanta consecvenţa şi un 
mediu concurenţial echitabil, Comisia 
revizuieşte punerea în aplicare a 
articolului 54 în ceea ce priveşte 
consistenţa dintre măsurile şi sancţiunile 
stabilite la nivelul Uniunii Europene şi, 
acolo unde este cazul, prezintă 
propuneri.”

Or. en

Justificare

Aplicarea unor sancţiuni care variază semnificativ ar putea submina crearea unui mediu 
concurenţial echitabil şi ar putea conduce la arbitrajul de reglementare. Prin urmare, ar 
trebuie să se solicite Comisiei să revizuiască măsurile sau sancţiunile adoptate de statele 
membre.

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3a (nou)
Directiva 2006/49/CE
Capitolul VIII – secţiunea 2 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Titlul secţiunii 2 din capitolul VIII se 
înlocuieşte cu următorul text:
„Acte delegate şi competenţe executorii”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3b (nou)
Directiva 2006/49/CE
Articolul 41 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. La articolul 41, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:

„(2) Măsurile menţionate la alineatul (1) 
[...] se adoptă prin intermediul actelor 
delegate în conformitate cu articolele 42, 
42a şi 42b.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 40

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3c (nou)
Directiva 2006/49/CE
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. La articolul 42, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Competenţa de a adopta actele 
delegate menţionate la articolul 41 este 
conferită Comisiei pentru o durată 
nedeterminată.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3d (nou)
Directiva 2006/49/CE
Articolul 42 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. La articolul 42 se inserează următorul 
alineat:
„(2a) De îndată ce se adoptă un act 
delegat, Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 42

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3e (nou)
Directiva 2006/49/CE
Articolul 42 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3e. La articolul 42 se inserează următorul 
alineat:
„(2b) Competenţa de a adopta acte 
delegate conferită Comisiei este supusă 
condiţiilor prevăzute la articolele 42a şi 
42b.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 43

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3f (nou)
Directiva 2006/49/CE
Articolul 42a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3f. După articolul 42 se inserează 
următorul articol:

„Articolul 42a
Revocarea competenţelor delegate

(1) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 41 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenţionează să revoce delegarea de 
competenţe informează celălalt legislator 
şi Comisia, indicând competenţele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menţionată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 44

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3g (nou)
Directiva 2006/49/CE
Articolul 42b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3g. După articolul 42a se inserează 
următorul articol:

„Articolul 42b
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Obiecţiuni la actele delegate
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
se pot opune unui act delegat timp în 
termen de patru luni de la data notificării. 
La iniţiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, acest termen se prelungeşte 
cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat, 
actul delegat intră în vigoare la data 
prevăzută în dispoziţiile acestuia. În cazul 
în care Parlamentul European sau 
Consiliul se opun actului delegat, acesta 
nu intră în vigoare.”

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona privind actele delegate.

Amendamentul 45

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3h (nou)
Directiva 2006/49/CE
Articolul 51 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3h. La articolul 51 se adaugă următorul 
paragraf:
„Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport cu 
privire la măsurile convenite la nivel 
internaţional referitoare la metodologia şi 
nivelurile minime pentru cerinţele de 
capital care rezultă din tratamentul 
specific pentru tranzacţionarea pe bază de 
corelare, inclusiv stabilirea unui prag 
minim. În cazul în care există un acord 
internaţional asupra unui astfel de prag, 
Comisia adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolele 42, 42a şi 42b.”
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Or. en

Justificare

În urma deciziei de a exclude tranzacţionarea pe bază de corelare dintre măsurile incluse în 
prezenta directivă, Comitetul de la Basel face o evaluare de impact pentru a stabili dacă este 
necesară fixarea unui prag pentru tranzacţionarea pe bază de corelare. Introducerea unei 
astfel de cerinţe ar trebui să facă obiectul aprobării de către Parlament şi Consiliu prin 
intermediul unui act delegat.

Amendamentul 46

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. La stabilirea şi aplicarea politicilor de 
remunerare pentru categoriile de personal 
ale căror activităţi profesionale au un 
impact semnificativ asupra profilului lor de 
risc, instituţiile de credit trebuie să respecte 
principiile de mai jos într-un mod adecvat 
în raport cu dimensiunea lor, cu 
organizarea lor internă, precum şi cu 
natura, amploarea şi complexitatea 
activităţilor lor:

22. La stabilirea şi aplicarea politicilor de 
remunerare pentru categoriile de personal, 
inclusiv cadrele superioare de conducere,
ale căror activităţi profesionale au un 
impact semnificativ asupra profilului lor de 
risc, instituţiile de credit trebuie să respecte 
principiile de mai jos într-un mod adecvat 
în raport cu dimensiunea lor, cu 
organizarea lor internă, precum şi cu 
natura, amploarea şi complexitatea 
activităţilor lor:

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.

Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) politica de remunerare este compatibilă 
cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile 
şi interesele pe termen lung ale instituţiei 
de credit;

(b) politica de remunerare este compatibilă 
cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile 
şi interesele pe termen lung ale instituţiei 
de credit şi cuprinde măsuri pentru 
evitarea conflictelor de interese;

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.

Amendamentul 48

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organismul de conducere (funcţia de 
supraveghere) al instituţiei de credit 
stabileşte principiile generale ale politicii 
de remunerare şi este responsabil de 
aplicarea acesteia; 

(c) organismul de conducere (funcţia de 
supraveghere) al instituţiei de credit adoptă 
şi revizuieşte periodic principiile generale 
ale politicii de remunerare şi este 
responsabil de aplicarea acesteia; 

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.

Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) aplicarea politicii de remunerare este 
supusă, cel puţin o dată pe an, unei evaluări 
interne centrale şi independente a 
respectării politicilor şi procedurilor de 
remunerare definite de organismul de 
conducere (funcţia de supraveghere);

(d) aplicarea politicii de remunerare este 
supusă, cel puţin o dată pe an, unei evaluări 
interne centrale şi independente a 
respectării politicilor şi procedurilor de 
remunerare adoptate de organismul de 
conducere (funcţia de supraveghere);

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.

Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) membrii personalului care 
îndeplinesc funcţii de control sunt 
independenţi de unităţile operaţionale pe 
care le controlează, deţin autoritatea 
corespunzătoare şi sunt remuneraţi în 
funcţie de realizarea obiectivelor aferente 
funcţiilor lor, indiferent de performanţele 
sectoarelor operaţionale pe care le 
controlează;

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.
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Amendamentul 51

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) evaluarea performanţei se realizează 
într-un cadru multianual pentru a se 
garanta că procesul de evaluare se 
bazează pe performanţa pe termen mai 
lung şi că plata efectivă a componentelor 
din cadrul remuneraţiei care depind de 
performanţă se întinde pe o perioadă care 
ia în considerare ciclul economic 
subiacent al instituţiei de credit şi 
riscurile economice ale acesteia; 

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.

Amendamentul 52

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) remuneraţia variabilă totală nu 
limitează capacitatea instituţiei de credit 
de a-şi consolida baza de capital; 

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.
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Amendamentul 53

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) în cazul instituţiilor de credit care 
beneficiază în prezent de intervenţia 
excepţională a statului, directorilor 
instituţiilor respective nu li se acordă 
nicio remuneraţie variabilă; 

Or. en

Justificare

Întrucât directorii sunt responsabili de performanţa generală a societăţii pe care o dirijează 
şi în conformitate cu cerinţele Consiliului pentru Stabilitate Financiară ca primele acordate 
să reflecte performanţa, nu se poate justifica o situaţie în care directorii beneficiază de prime, 
în timp ce societatea respectivă primeşte în continuare ajutor excepţional din partea statului. 
O astfel de măsură împiedică de asemenea şi riscul de hazard moral în legătură cu plata 
acestor prime şi acordă prioritate consolidării instituţiei, în special a bazei de capital a 
acesteia, pentru a putea rambursa banii contribuabililor şi a elimina nevoia de ajutor din 
partea statului.

Amendamentul 54

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) remuneraţia variabilă garantată este 
excepţională, intervine numai în contextul 
angajării de personal nou şi este limitată 
la primul an;

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
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G20.

Amendamentul 55

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) între componenta fixă şi cea variabilă a 
remuneraţiei totale există un echilibru 
adecvat; componenta fixă reprezintă un 
procentaj suficient de mare din totalul 
remuneraţiei pentru a permite aplicarea 
unei politici de prime cât se poate de 
flexibile, care să includă posibilitatea de a 
nu plăti nicio primă;

(f) între componenta fixă şi cea variabilă a 
remuneraţiei totale există un echilibru 
adecvat; componenta fixă reprezintă un 
procentaj suficient de mare din totalul 
remuneraţiei pentru a permite aplicarea 
unei politici cât se poate de flexibile 
privind componentele variabile ale 
remuneraţiei, care să includă posibilitatea 
de a nu plăti nicio componentă variabilă a
remuneraţiei şi, în orice caz, componenta
variabilă a remuneraţiei nu depăşeşte 
50% din remuneraţia totală acordată 
persoanei în cauză;

Or. en

Justificare
În conformitate cu abordarea adoptată în alte dispoziţii ale principiilor Consiliului pentru 
Stabilitate Financiară, principiul unui echilibru adecvat între componenta fixă şi cea 
variabilă a remuneraţiei ar trebui să fie însoţit de un standard minim pentru a asigura 
punerea efectivă în aplicare a acestuia.

Amendamentul 56

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) măsurarea performanţei, utilizată 
pentru a calcula primele sau fondurile de 
prime, include o ajustare în funcţie de 
riscurile actuale şi viitoare şi ia în calcul 

(h) dimensiunea ansamblului de 
componente variabile ale remuneraţiei şi 
alocarea acestuia în cadrul instituţiei de 
credit ţine seama de întreaga gamă de 
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costul capitalului şi lichidităţile necesare; riscuri actuale şi potenţiale, în special de:
— costul şi volumul capitalului necesar 
pentru a susţine riscurile luate ;
— costul şi valoarea riscului de lichiditate 
asumat în contextul desfăşurării 
activităţilor comerciale; şi
— consecvenţa cu calendarul şi 
probabilitatea veniturilor viitoare 
potenţiale încorporate în câştigurile 
curente;

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.

Amendamentul 57

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) o performanţă financiară slabă sau 
negativă a instituţiei de credit conduce în 
general la o contracţie semnificativă a 
cuantumului total al remuneraţiei 
variabile, ţinând seama atât de 
remunerările curente, cât şi de reducerile 
de la nivelul plăţilor sumelor câştigate 
anterior, inclusiv prin aplicarea 
principiului „malus” sau prin mecanisme 
de recuperare;

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.
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Amendamentul 58

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) o proporţie substanţială din orice 
componentă variabilă a remuneraţiei se 
acordă sub formă de acţiuni sau 
instrumente legate de acţiuni deţinute de 
instituţia de credit, în funcţie de structura 
juridică a instituţiei de credit în cauză, 
sau, în cazul instituţiilor de credit 
necotate la bursă, prin alte instrumente 
nemonetare, după caz, proporţia 
respectivă fiind de cel puţin 50%; aceste 
acţiuni, instrumente legate de acţiuni şi 
instrumente nemonetare fac obiectul unei 
politici de reţinere adecvate concepute 
pentru a adapta stimulentele la interesele 
pe termen mai lung ale instituţiei de 
credit, perioada de reţinere fiind de cel 
puţin trei ani;

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară referitoare la plata sub formă 
de acţiuni. Această abordare aliniază stimulentele şi consolidează poziţia de capital a 
societăţii. Principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară impun aplicarea unei perioade 
adecvate de reţinere, pentru a se garanta că măsura este eficace. În conformitate cu 
abordarea adoptată şi în alte cazuri, este necesar să se stabilească durata minimă a 
perioadei de reţinere. În conformitate cu Recomandarea (2009)3177 a Comisiei şi cu normele 
Consiliului pentru Stabilitate Financiară referitoare la amânarea primelor, este oportun ca 
această perioadă minimă să fie fixată la trei ani.

Amendamentul 59

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) plata celei mai mari părţi a unei prime 
semnificative este amânată pentru o 
perioadă adecvată de timp şi legată de 
performanţele viitoare ale societăţii.”

(i) o proporţie substanţială din 
componenta variabilă a remuneraţiei este 
amânată pentru o perioadă suficientă de 
timp; valoarea proporţiei amânate şi 
durata perioadei de amânare se stabileşte 
în funcţie de ciclul economic, de natura 
activităţilor comerciale, de riscuri şi de 
activităţile angajatului respectiv; 
remuneraţia datorată în cadrul unor 
măsuri de amânare nu se acordă mai 
repede decât pe bază proporţională; plata 
a cel puţin 40% din componenta variabilă 
a remuneraţiei se amână; în cazul unei 
componente variabile a unei remuneraţii, 
care înregistrează o valoare extrem de 
ridicată, se amână plata a cel puţin 60% 
din sumă, iar perioada de amânare este de 
cel puţin trei ani;

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară referitoare la amânarea 
primelor. Amendamentul este formulat astfel încât să se clarifice că este prioritar ca suma 
amânată şi perioada de amânare să fie stabilite în funcţie de ciclul economic şi de activităţile 
persoanei în cauză, de unitatea operaţională şi de societate şi că, prin urmare, o perioadă de
amânare de trei ani este doar o cerinţă minimă, o perioadă mai lungă fiind poate mai 
adecvată. 

Amendamentul 60

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) remuneraţia variabilă, inclusiv partea 
amânată, se plăteşte sau se acordă numai 
dacă acest lucru este sustenabil având în 
vedere situaţia financiară a instituţiei de 
credit în ansamblu şi dacă se justifică prin 
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performanţa instituţiei de credit,a unităţii 
operaţionale şi a persoanei în cauză;

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.

Amendamentul 61

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) membrilor personalului li se solicită 
să se angajeze să nu utilizeze strategii de 
acoperire personală sau de asigurare 
referitoare la remunerare sau răspundere 
pentru a submina efectele alinierii 
riscurilor prevăzute în regimurile lor de 
remunerare.

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.

Amendamentul 62

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22a. Instituţiile de credit semnificative din 
punctul de vedere al dimensiunii, al 
organizării interne şi al naturii, sferei şi 
complexităţii activităţilor lor trebuie să 
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înfiinţeze un comitet de remunerare. 
Comitetul de remunerare se constituie 
într-un mod care să îi permită să exercite 
o judecată competentă şi independentă cu 
privire la politicile şi practicile de 
remunerare şi la stimulentele create în 
vederea gestionării riscurilor, a 
capitalului şi a lichidităţilor. 
Comitetul de remunerare răspunde de 
pregătirea deciziilor privind remunerarea, 
inclusiv a celor care au implicaţii asupra 
riscurilor şi asupra gestionării riscurilor 
instituţiei de credit respective şi care 
trebuie luate de organismul de conducere 
în cadrul funcţiei sale de supraveghere. 
Preşedintele şi majoritatea membrilor 
comitetului de remunerare sunt membri ai 
organismului de conducere care nu deţin 
funcţii executive în cadrul instituţiei de 
credit respective. În pregătirea deciziilor 
sale, comitetul de remunerare ţine seama 
de interesele pe termen lung ale 
acţionarilor, investitorilor şi altor părţi 
interesate în instituţia de credit.

Or. en

Justificare

Pentru a se garanta că politica de remunerare este stabilită ţinând seama de interesele pe 
termen lung ale societăţii, ale acţionarilor, ale investitorilor şi ale altor părţi interesate, 
majoritatea membrilor şi preşedintele comitetului ar trebui să provină din rândul cadrelor de 
conducere fără funcţii executive.

Amendamentul 63

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3a (nou)
Directiva 2006/48/CE
Anexa XII – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La anexa XII, titlul se înlocuieşte cu 
textul următor:
CRITERII TEHNICE PRIVIND 
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TRANSPARENŢA ŞI INFORMAREA

Or. en

Justificare

Amendament introdus pentru a reflecta noile cerinţe în materie de transparenţă introduse 
pentru a alinia dispoziţiile directivei la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară.

Amendamentul 64

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – litera c
Directiva 2006/48/CE
Anexa XII – partea 2 – punctul 15 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. Se publică următoarele informaţii cu 
privire la politica şi la practicile de 
remunerare ale instituţiei de credit pentru 
categoriile de personal ale căror activităţi 
profesionale au un impact semnificativ
asupra profilului lor de risc:

15. Se pun la dispoziţia publicului 
următoarele informaţii, inclusiv actualizări 
periodice, cel puţin o dată pe an, cu 
privire la politica şi la practicile de 
remunerare ale instituţiei de credit pentru 
categoriile de personal ale căror activităţi 
profesionale au un impact semnificativ 
asupra profilului de risc al acesteia. 
Instituţiile de credit se conformează 
acestor cerinţe într-un mod proporţional 
cu dimensiunea şi organizarea lor 
internă, precum şi cu natura, sfera şi 
complexitatea activităţilor lor:

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.

Amendamentul 65

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – litera c
Directiva 2006/48/CE
Anexa XII – partea 2 – punctul 15 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii referitoare la criteriile 
utilizate pentru măsurarea performanţei şi 
adaptarea la riscuri;

(c) cele mai importante caracteristici de 
bază ale sistemului de remunerare, 
inclusiv informaţii referitoare la criteriile 
utilizate pentru măsurarea performanţei şi 
adaptarea la riscuri, politica de amânare a 
plăţilor şi criteriile de acordare a plăţilor;

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20.

Amendamentul 66

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – litera c
Directiva 2006/48/CE
Anexa XII – partea 2 – punctul 15 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) principalii parametri şi principalele 
considerente care stau la baza oricărei 
scheme de prime şi a oricăror beneficii, 
altele decât cele plătite în numerar.

(e) principalii parametri şi principalele 
considerente care stau la baza oricărei 
scheme de componente variabile ale 
remuneraţiei şi a oricăror beneficii, altele 
decât cele plătite în numerar;

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – litera c
Directiva 2006/48/CE
Anexa XII – partea 2 – punctul 15 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) informaţii cantitative agregate cu 
privire la remuneraţie, defalcate în 
funcţie de sectorul operaţional şi de 
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cadrele de conducere şi membrii 
personalului ale căror acţiuni au un 
impact semnificativ asupra profilului de 
risc al instituţiei de credit, precizându-se 
următoarele:
(i) valorile remuneraţiilor pentru 
exerciţiul financiar, defalcate în 
componente fixe şi variabile ale 
remuneraţiei, şi numărul beneficiarilor;
(ii) valorile şi forma remuneraţiei 
variabile, defalcate pe numerar, acţiuni, 
instrumente legate de acţiuni şi altele;
(iii) valorile remuneraţiei restante 
amânate, defalcate pe părţi acordate şi 
neacordate;
(iv) valorile remuneraţiei amânate 
acordate în cursul exerciţiului financiar, 
plătite sau reduse în funcţie de ajustările 
legate de performanţă;
(v) plăţile aferente noilor angajări şi 
plăţile compensatorii efectuate în cursul 
exerciţiului financiar şi numărul 
beneficiarilor unor astfel de plăţi; şi
(vi) valoarea plăţilor compensatorii 
acordate în cursul anului financiar, 
numărul beneficiarilor şi cea mai mare 
sumă acordată unei singure persoane.
În cazul directorilor instituţiei de credit, 
informaţiile cantitative menţionate la 
acest punct sunt făcute publice pentru 
fiecare director în parte. 

Or. en

Justificare

Aliniere la principiile Consiliului pentru Stabilitate Financiară, aşa cum au fost aprobate de 
G20. Întrucât transparenţa joacă un rol cheie în a permite acţionarilor să tragă la 
răspundere o societate şi să prevină astfel practici inacceptabile care pot contribui la 
sporirea riscurilor, informaţiile cantitative agregate solicitate ar trebui defalcate şi în funcţie 
de sectorul operaţional al societăţii, pentru a permite ca practicile de remunerare să fie 
legate de diferite activităţi. Directorii unei societăţi sunt responsabili în ultimă instanţă 
pentru deciziile de management luate şi, prin urmare, în conformitate cu Recomandarea 
2004/913/CE, informaţiile solicitate privind remunerarea ar trebui publicate pe bază 
individuală.
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Amendamentul 68

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II – punctul 1 – litera aa (nouă)
Directiva 2006/49/CE
Anexa I – punctul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se adaugă următorul punct:
„14a. Prin derogare de la dispoziţiile 
punctului 14, o instituţie poate determina 
cerinţa de capital pentru risc specific în 
ceea ce priveşte portofoliul de 
tranzacţionare pe bază de corelare, după 
cum urmează: instituţia calculează (i) 
cerinţele integrale de capital pentru risc 
specific care s-ar aplica exclusiv poziţiilor 
nete lungi din portofoliul de 
tranzacţionare pe bază de corelare şi (ii) 
cerinţele integrale de capital pentru risc 
specific care s-ar aplica exclusiv poziţiilor 
nete scurte din portofoliul de 
tranzacţionare pe bază de corelare. Cea 
mai mare dintre cele două valori totale 
reprezentă cerinţa de capital pentru risc 
specific aferentă portofoliului de 
tranzacţionare pe bază de corelare.
În sensul prezentei directive, portofoliul 
de tranzacţionare pe bază de corelare 
constă în poziţiile din securitizare şi 
instrumentele derivate de credit de tip 
„nth-to-default” (al n-lea caz de neplată) 
care îndeplinesc următoarele criterii:
(a) poziţiile nu sunt nici poziţii din 
resecuritizare, nici opţiuni în cadrul unei 
tranşe din securitizare şi nici alte 
instrumente derivate ale expunerilor din 
securitizare care nu oferă o repartizare 
proporţională în cadrul unei tranşe din 
securitizare (excluzând, printre altele, 
tranşa cu cel mai ridicat rang cu efect de 
levier sintetic); şi
(b) toate instrumentele de referinţă sunt 
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instrumente care se bazează pe o singură 
semnătură, inclusiv instrumente derivate 
de credit care se bazează pe o singură 
semnătură, pentru care există o piaţă 
lichidă bidirecţională. Acestea includ, de 
asemenea, indicii tranzacţionaţi în mod 
normal, pe baza entităţilor de referinţă în 
cauză. Se consideră că există o piaţă 
bidirecţională atunci când există oferte 
independente de bună credinţă de 
cumpărare şi vânzare, astfel încât într-o 
singură zi se poate determina un preţ 
rezonabil bazat pe ultimul preţ de vânzare 
sau pe cotaţii curente competitive de bună 
credinţă de cumpărare sau de vânzare, iar 
acest preţ poate fi fixat într-un interval 
relativ scurt potrivit uzanţei comerciale.

Or. en

Justificare

Aliniere la decizia Comitetului de la Basel privind excluderea tranzacţionării pe bază de 
corelare.

Amendamentul 69

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II – punctul 1 – litera ab (nouă)
Directiva 2006/49/CE
Anexa I – punctul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Se adaugă următorul punct:
„14b. Poziţiile care fac trimitere la oricare 
dintre următoarele elemente nu pot fi 
incluse într-un portofoliu de 
tranzacţionare pe bază de corelare:
(a) o expunere suport care ar putea fi 
încadrată în clasele de expuneri de la 
articolul 79 alineatul (1) literele (i) şi (h) 
din Directiva 2006/48/CE, în afara 
portofoliului de tranzacţionare al 
instituţiei de credit; sau
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(b) o creanţă asupra unei entităţi cu scop 
special.
O instituţie poate include în portofoliul de 
tranzacţionare pe bază de corelare 
poziţiile care nu sunt nici poziţii din 
securitizare, nici instrumente derivate de 
credit de tip «nth-to-default» (al n-lea caz 
de neplată), dar care acoperă alte poziţii 
ale acestui portofoliu, sub rezerva 
existenţei unei pieţe lichide bidirecţionale, 
astfel cum se prevede la punctul 14a litera 
(b), pentru instrumentul respectiv sau 
suporturile acestuia.”

Or. en

Justificare

Aliniere la decizia Comitetului de la Basel privind excluderea tranzacţionării pe bază de 
corelare.

Amendamentul 70

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul II – punctul 3 – litera d
Directiva 2006/49/CE
Anexa V – punctul 5ka (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5ka. Autorităţile competente recunosc 
utilizarea unei abordări interne pentru 
calcularea cerinţei suplimentare de 
capital în locul unei cerinţe de capital 
pentru portofoliul de tranzacţionare pe 
bază de corelare, în conformitate cu 
anexa I punctul 14a, sub rezerva 
respectării tuturor condiţiilor enumerate 
la acest punct. O astfel de abordare 
internă ar putea încorpora în mod 
corespunzător toate riscurile de preţ, cu 
un interval de încredere de 99,9% pe un 
orizont de capital de un an, 
presupunându-se un nivel constant al 
riscului şi fiind operate ajustări, dacă este 
cazul, pentru a reflecta impactul 
lichidităţii, al concentrărilor şi al 
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acoperirii (hedging), precum şi impactul 
caracteristicilor specifice opţiunilor 
(optionality). Instituţia poate încorpora în 
această abordare orice poziţii care sunt 
gestionate în comun cu poziţiile din 
portofoliul de tranzacţionare pe bază de 
corelare şi poate exclude apoi poziţiile 
respective din abordarea prevăzută la 
punctul 5a din prezenta anexă.
În special, se încorporează în mod 
corespunzător următoarele riscuri:
(i) riscul cumulativ rezultat din multiple 
cazuri de neplată, inclusiv ordonarea 
cazurilor de neplată, în produse împărţite 
în tranşe;
(ii) riscul de marje de credit, inclusiv 
efecte gama şi „gama încrucişate” (cross-
gamma);
(iii) volatilitatea corelărilor implicite, 
inclusiv efectele încrucişate între marje şi 
corelări;
(iv) riscul aferent bazei, inclusiv:
– baza între marja unui indice şi cele ale 
entităţilor unice care îl constituie; şi
– baza între corelarea implicită a unui 
indice şi cea a portofoliilor speciale 
(bespoke portfolios);
(v) volatilitatea ratei de recuperare, 
deoarece este legată de tendinţa ratelor de 
recuperare de a afecta preţurile tranşelor; 
şi
(vi) în măsura în care cuantificarea 
riscului global încorporează beneficii 
rezultate din acoperirea dinamică, riscul 
de modificare a acoperirilor şi costul 
potenţial al reechilibrării acestor 
acoperiri.
În sensul acestui punct, o instituţie 
dispune de date suficiente cu privire la 
piaţă pentru a se asigura că surprinde în 
totalitate cele mai importante riscuri ale 
acestor expuneri în cadrul abordării sale 
interne, în conformitate cu standardele 
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prevăzute la acest punct, demonstrează 
prin testare ex-post sau alte mijloace 
corespunzătoare faptul că cuantificările 
riscului realizate de instituţie pot explica 
în mod corespunzător variaţia istorică de 
preţ a acestor produse şi se asigură că 
poate delimita poziţiile pentru care deţine 
o aprobare pentru a le încorpora în 
cerinţa de capital, în conformitate cu 
prezentul punct, faţă de acele poziţii 
pentru care nu deţine o astfel de 
aprobare.
În ceea ce priveşte portofoliile care fac 
obiectul acestui punct, instituţia aplică 
periodic un set de scenarii de simulare de 
criză, specifice şi predeterminate. Aceste 
scenarii de simulare de criză examinează 
efectele situaţiilor de criză asupra ratelor 
de neplată, ratelor de recuperare, 
marjelor de credit şi corelărilor cu privire 
la pierderile şi profiturile biroului de 
tranzacţionare pe bază de corelare. 
Instituţia aplică aceste scenarii de 
simulare de criză cel puţin săptămânal şi 
comunică autorităţilor competente 
rezultatele, cel puţin trimestrial, inclusiv 
comparaţiile cu cerinţele de capital ale 
instituţiei, în conformitate cu prezentul 
punct. Orice situaţie în care simularea de 
criză indică o deficienţă materială a 
cerinţei de capital trebuie raportată în 
timp util autorităţilor competente. Pe baza 
rezultatelor simulării de criză, autorităţile 
competente iau în considerare o cerinţă 
de capital suplimentară în ceea ce priveşte 
portofoliul de tranzacţionare pe bază de 
corelare, astfel cum se prevede la articolul 
136 alineatul (2) din Directiva 
2006/48/CE. Instituţiile calculează cel 
puţin o dată pe săptămână cerinţa de 
capital pentru a ţine seama de toate 
riscurile de preţ.”

Or. en
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Justificare

Aliniere la decizia Comitetului de la Basel privind excluderea tranzacţionării pe bază de 
corelare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Rezumat

Această a treia revizuire a Directivei privind cerinţele de capital a fost adoptată de Comisie la 
13 iulie 1999. Elementele principale ale acestei propuneri sunt următoarele:

 introducerea de norme explicite, de măsuri adecvate de supraveghere şi de sancţiuni în 
ceea ce priveşte politicile de remunerare, în special primele, cu scopul de a evita 
acele politici care încurajează riscurile inacceptabile

 cerinţe consolidate de capital pentru elementele din portofoliul de tranzacţionare1

 cerinţe de capital mai stricte pentru resecuritizări2

Criza financiară şi necesitatea sprijinului pe scară largă din partea contribuabililor au revelat 
deficienţe majore ale practicilor generale din sectorul bancar.

Lipsa unui capital adecvat în sistemul bancar a fost un element central în desfăşurarea crizei. 
Modelele de risc ale băncilor au arătat din ce în ce mai clar că se cerea mai puţin capital 
pentru majoritatea activităţilor lor de tranzacţionare.

Pe măsură ce criza a evoluat, lipsa de capital a ieşit rapid la iveală şi a fost necesară acordarea 
unui sprijin pe scară largă, direct şi indirect, din partea statului. În UE, intervenţia directă a 
statului s-a cifrat la aproximativ 3,9 trilioane de euro.

Contribuabilii nu mai acceptă practica băncilor de a privatiza profiturile, dar de a împărţi 
pierderile, în special după un an în care au fost înregistrate profituri şi prime ridicate, generate 
de sprijinul excepţional din partea statului.

Politicile de remunerare din sectorul bancar, în special primele excesive, au stimulat profitul 
pe termen scurt în defavoarea stabilităţii pe termen lung. Întrucât stimulentele de care 
beneficiază brokerii şi directorii sunt esenţiale în procesul de luare a deciziilor de către o 
societate, aceste politici au exacerbat riscurile pentru societăţi şi pentru sistemul financiar în 
ansamblu.

G20 şi UE s-au angajat într-un vast program de reformă care are ca scop prevenirea crizelor 
viitoare, eliminarea stimulentelor care încurajează asumarea de riscuri excesive şi garantarea 
faptului că cetăţenii nu vor mai trebui să plătească pentru măsurile de salvare financiară. 
Raportorul sprijină această propunere a Comisiei ca parte a procesului de reformă şi propune 
măsuri de consolidare a dispoziţiilor privind remunerarea şi de asigurare a supravegherii 
exercitate de Parlamentul European asupra procesului Basel. 

Remunerarea
                                               
1 Active deţinute de bănci şi societăţi de investiţii pe termen scurt, pentru a le tranzacţiona.
2 Securitizări care includ poziţii din securitizări suport.
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În urma crizei financiare, Comisia a examinat îndeaproape practicile de remunerare variabilă. 
Raportul De Larosière recomandă ca primele să reflecte performanţele, să nu fie garantate şi 
să fie eşalonate pe durata mai multor ani. Aceste principii au fost preluate în recomandarea 
Comisiei din 30 aprilie 2009 privind practicile de remunerare din sectorul serviciilor 
financiare, care reprezintă baza dispoziţiilor referitoare la remunerare din prezenta propunere. 
Propunerea prevede sancţiuni, sub formă de măsuri financiare şi nefinanciare, şi o majorare de 
penalizare aplicabilă cerinţelor de capital. Textul Comisiei prevede de asemenea o mai mare 
transparenţă şi cerinţe de informare.

În septembrie 2009, Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB) a publicat Principiile 
referitoare la practicile sănătoase de remunerare, aprobate de liderii G20 la Pittsburgh. 
Principiile vizează eliminarea structurilor de remunerare care încurajează asumarea excesivă 
de riscuri sau care slăbesc instituţiile financiare. Principiile stabilesc elementele unor practici 
sănătoase de remunerare în cinci domenii:

o guvernanţa

o compensaţiile şi capitalul
o structura plăţilor şi alinierea riscurilor

o informarea
o supravegherea

Noi principii pentru politici sănătoase de remunerare

Amendamentele depuse de raportor vizează integrarea şi consolidarea principiilor FSB în 
cadrul propunerii, pentru a crea un sistem solid şi echitabil de remunerare. Statele membre pot 
depăşi cerinţele prevăzute în propunere, dar este important să se evite riscul arbitrajului de 
reglementare prin stabilirea de standarde minime solide. Aşadar, raportorul propune 
următoarele cerinţe:

 Primele trebuie acordate pe baza performanţei pe termen lung şi nu trebuie garantate, fără 
să se acorde „paraşute de aur” care să recompenseze eşecul.

 Menţinerea stabilităţii unei societăţi trebuie să fie prioritatea acesteia; prin urmare, plata 
primelor nu trebuie să limiteze capacitatea societăţii respective de a-şi consolida baza de 
capital.

 Principiile FSB prevăd măsuri speciale în cazul băncilor care beneficiază de sprijin 
excepţional din partea statului. Pentru a evita hazardul moral, societăţile ar trebui să fie 
obligate să ramburseze banii contribuabililor, să îşi consolideze baza de capital şi numai 
apoi să acorde prime directorilor lor.

 Trebuie să existe un echilibru adecvat între prime şi salariu; respectiv, prima acordată unei 
persoane nu poate depăşi 50% din remuneraţia totală anuală a acesteia.
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 Cel puţin 50% din valoarea primei trebuie plătită sub formă de acţiuni. În conformitate cu 
Recomandarea (2009)3177 a Comisiei, acţiunile trebuie păstrate pentru cel puţin trei ani.

 Plata unei părţi semnificative din valoarea oricărei prime trebuie amânată pentru o perioadă 
proporţională cu ciclul economic al produselor tranzacţionate, iar partea amânată trebuie 
recuperată în caz de performanţă deficitară.

 În orice caz, trebuie amânată plata a cel puţin 40% din valoarea primei (60% în cazul 
primelor foarte mari). Perioada de amânare trebuie să fie de cel puţin trei ani.

Dispoziţii vizând ameliorarea guvernanţei corporative, a transparenţei şi a informării 

Măsurile de reglementare şi de supraveghere nu înlocuiesc o guvernanţă corporativă eficace şi 
transparenţa. Este evident că, în perioada premergătoare crizei, acţionarii nu au supravegheat 
în mod eficace politicile de remunerare aplicate de bănci. Raportorul propune următoarele:

 Societăţile trebuie să înfiinţeze un comitet de remunerare, care să supravegheze politicile 
pe care acestea le aplică.

 Preşedintele şi majoritatea membrilor comitetului trebuie să fie directori cu funcţii 
neexecutive.

 Membrii comitetului trebuie să aibă sarcina de a apăra interesele pe termen lung ale 
acţionarilor societăţii, ale investitorilor şi ale altor părţi interesate.

 Societăţile trebuie să facă publice informaţii privind politicile lor de remunerare şi plăţile 
pe care le acordă, inclusiv plăţile per unitate operaţională şi per director.

Evaluarea comparativă la nivel naţional şi la nivelul UE

Aceste măsuri se concentrează în mod clar pe factorii de risc în contextul politicilor de
remunerare. Raportorul este însă preocupat de faptul că practicile de remunerare din sectorul 
financiar denaturează stimulentele din cadrul economiei în ansamblu. Autorităţile naţionale de 
supraveghere ar trebui să utilizeze informaţiile pe care le colectează cu privire la politicile de 
remunerare şi plăţi pentru a evalua comparativ instituţiile la nivel naţional, în timp ce 
Autoritatea Bancară Europeană desfăşoară un exerciţiu similar la nivel european. Evaluarea 
comparativă, o mai bună guvernanţă corporativă, implicarea părţilor interesate şi o mai mare 
transparenţă vor ajuta publicul, investitorii şi factorii de decizie să formuleze concluzii mai 
generale cu privire la practicile de remunerare din sectorul financiar. 

Implementarea sistemului Basel: cerinţele de capital pentru portofoliul de 
tranzacţionare şi resecuritizări

Discuţiile internaţionale cu privire la cerinţele de capital sunt organizate prin Comitetul pentru 
supraveghere bancară de la Basel. O serie de modificări convenite la Basel au fost deja 



PE439.301v03-00 58/59 PR\807519RO.doc

RO

adoptate în UE1, cu aplicare de la 31 decembrie 2010. Prezenta propunere reflectă măsurile 
suplimentare convenite la Basel, cu aceeaşi dată de aplicare. Alte reforme fundamentale se 
află în pregătire. Prin urmare, propunerea ar trebui considerată o etapă în procesul de reformă.

Bănci mai stabile

Băncile au acceptat principiul unor cerinţe mai mari de capital, dar încearcă să întârzie 
introducerea acestor măsuri sau menţinerea activelor existente. Argumentele aduse de bănci 
se bazează pe efectul potenţial asupra capacităţii de creditare şi a economiei reale. Raportorul 
recunoaşte importanţa centrală a promovării unei recuperări solide şi a ascultat cu atenţie 
aceste preocupări. Trebuie să se ţină seama însă de următoarele trei aspecte principale:

1. Aceste măsuri sunt concepute pentru a corecta subevaluarea actuală a riscului în cadrul 
portofoliului de tranzacţionare şi al resecuritizărilor. Un eşec în a corecta această problemă 
ar conduce la noi vulnerabilităţi acumulate în bilanţurile băncilor şi nu ar acoperi în mod 
corespunzător vulnerabilităţile existente. Fără îndoială, trebuie să facem progrese în timp 
util cu privire la aceste măsuri. În caz contrar, există riscul unor falimente bancare majore.

2. În comparaţie cu împrumuturile din portofoliul bancar, activele din portofoliul de 
tranzacţionare au fost subevaluate în ceea ce priveşte costul capitalului subiacent necesar, 
încurajând astfel un accent exagerat plasat pe activităţile de tranzacţionare cu risc ridicat. 
În general, alinierea acestui cost va contribui mai degrabă la reducerea acestui accent 
exagerat decât la încurajarea reducerii activităţii de creditare.

3. Elementele de bază ale propunerii au fost convenite la Basel în prima jumătate a lui 2009, 
acordând băncilor mai mult de 18 luni pentru a se conforma datei prevăzute de punere în 
aplicare. De la momentul acestui acord, deşi reducând oarecum proporţia, băncile au 
rambursat o parte semnificativă a venitului obţinut în 2009 sub formă de dividende şi 
prime pentru personal, indicând astfel că se consideră pregătite să îndeplinească 
angajamentele de la Basel. 

Prin urmare, raportorul sprijină aceste propuneri ale Comisiei care pun în aplicare acordurile 
de la Basel. Raportorul propune amendamente în trei domenii.

În primul rând, este necesar să se integreze decizia suplimentară de la Basel de a exclude 
tranzacţionarea pe bază de corelare din cadrul noilor cerinţe privind portofoliul de 
tranzacţionare.

În al doilea rând, în prezent se desfăşoară discuţii la Basel cu privire la cerinţele de capital 
stabilite la un prag minim în cazul activităţilor de tranzacţionare pe bază de corelare. Întrucât 
această idee nu a fost complet evaluată, este prematur să se introducă o astfel de dispoziţie. 
Prin urmare, raportorul susţine folosirea puterilor delegate pentru a pune în aplicare un prag, 
dacă se ajunge la un acord asupra acestuia la Basel.

                                               
1 Directiva 2009/111/CE, „CRD 2”.
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În al treilea rând, propunerea Comisiei ca diligenţa necesară aplicabilă în cazul 
resecuritizărilor extrem de complexe să fie supusă aprobării prealabile de către autoritatea de 
supraveghere are un fundament solid. Faptul că băncile nu au dat dovadă de diligenţa necesară 
a condus la o expunere majoră la riscuri care nu au fost bine înţelese şi a jucat astfel un rol 
esenţial în ceea ce priveşte criza. Prin urmare, este esenţial să existe o definiţie clară şi strictă 
a acestor resecuritizări, pentru a crea certitudine juridică şi pentru a evita ca autorităţile de 
supraveghere să fie copleşite de o sarcină de lucru suplimentară. Aşadar, măsura ar trebui să 
facă obiectul aprobării de către Parlament a unei definiţii în conformitate cu procedura privind 
actele delegate.

O supraveghere parlamentară mai strictă

Comisia negociază acorduri la Basel în numele UE. Este inacceptabil ca instituţiile 
democratice din UE să nu beneficieze de informaţii relevante privind acest proces, în special 
când este vorba de negocierea unor aspecte fundamentale, politice, mai degrabă decât 
reformele tehnice aflate în prezent în discuţie la Basel. Directiva privind cerinţele de capital 2 
conţine o clauză de revizuire, prin care Comisia este invitată să prezinte un raport până la 
sfârşitul lui 2009 cu privire la aceste reforme mai complexe. Se desfăşoară în prezent o 
evaluare cuprinzătoare. Este esenţial ca, în urma concluziilor acestei evaluări, dar înainte de a 
ajunge la alte acorduri asupra acestor aspecte la Basel, Comisia să se angajeze într-un dialog 
relevant cu Parlamentul, pentru a se asigura că poartă negocieri pe baza unui mandat 
democratic clar.


