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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Această propunere de directivă va permite instituirea unor norme unitare la nivelul Uniunii 
pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții. 
Mecanismul propus în acest sens vizează protejarea sistemului bancar și financiar al Uniunii 
și reducerea la minimum a costurilor suportate de contribuabili. Propunerea Comisiei este 
rezonabilă în măsura în care vizează crearea unei serii de instrumente destinate insolvenței 
bancare, care ar putea combate criza sistemică din sectorul bancar, având în vedere 
necesitatea de a proteja, în interesul pieței și al societății, serviciile bancare esențiale, limitând 
totodată numărul cazurilor în care instituțiile falimentare beneficiază de sprijin din partea 
statului. Modificările propuse au ca scop rectificarea unor imprecizii care apar în proiectul de 
directivă prezentat de Comisie. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piețele financiare din Uniune prezintă 
un nivel ridicat de integrare și de 
interconectare, multe instituții de credit 
desfășurându-și deseori operațiunile 
dincolo de granițele naționale. Falimentul 
unei instituții de credit transfrontaliere este
susceptibil de a afecta stabilitatea piețelor 
financiare din statele membre în care își 
desfășoară activitatea. Incapacitatea 
statelor membre de a prelua controlul 
instituțiilor de credit aflate în criză și de a 
proceda la rezoluția acestora astfel încât să 
se evite în mod eficient producerea de 
daune sistemice mai extinse poate submina 
încrederea reciprocă a statelor membre, 
precum și credibilitatea pieței interne a 
serviciilor financiare. Stabilitatea piețelor 
financiare este, prin urmare, o condiție 
esențială pentru instituirea și funcționarea 
pieței interne.

(2) Piețele financiare din Uniune prezintă 
un nivel ridicat de integrare și de 
interconectare, multe instituții de credit 
desfășurându-și deseori operațiunile 
dincolo de granițele naționale. Falimentul 
unei instituții de credit transfrontaliere este 
susceptibil de a afecta stabilitatea piețelor 
financiare din statele membre în care își 
desfășoară activitatea. Incapacitatea 
statelor membre de a prelua controlul 
instituțiilor de credit aflate în criză și de a 
proceda la rezoluția acestora astfel încât să 
se evite în mod eficient producerea de 
daune sistemice mai extinse poate submina 
încrederea reciprocă a statelor membre, 
precum și încrederea contribuabililor față 
de piața internă a serviciilor financiare. 
Stabilitatea piețelor financiare este, prin 
urmare, o condiție esențială pentru 
instituirea și funcționarea pieței interne.

Or. bg
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Justificare

Scopul acestui cadru de politică este de a conferi autorităților competente instrumente și 
competențe comune și eficace pentru a aborda crizele bancare în mod preventiv, a proteja 
stabilitatea financiară și a reduce la minimum expunerea la pierderi a contribuabililor.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Înainte de luarea unei decizii privind 
continuarea activității instituției, ar trebui 
întotdeauna avută în vedere lichidarea 
instituției insolvabile prin intermediul 
procedurii obișnuite de insolvență. 
Activitatea unei instituții insolvabile ar 
trebui să fie menținută, în măsura 
posibilului, prin utilizarea de fonduri 
private. Acest lucru poate fi realizat fie 
prin vânzarea sau fuzionarea cu un 
cumpărător din sectorul privat, fie prin 
reducerea datoriilor instituției, fie prin 
conversia acestora în capitaluri proprii, în 
vederea efectuării unei recapitalizări.

(28) Înainte de luarea unei decizii privind 
continuarea activității instituției, ar trebui 
întotdeauna avută în vedere lichidarea 
instituției insolvabile prin intermediul 
procedurii obișnuite de insolvență. 
Activitatea unei instituții insolvabile ar 
trebui să fie menținută prin utilizarea de 
fonduri private. Acest lucru poate fi
realizat fie prin vânzarea sau fuzionarea cu 
un cumpărător din sectorul privat, fie prin 
reducerea datoriilor instituției, fie prin 
conversia acestora în capitaluri proprii, în 
vederea efectuării unei recapitalizări.

Or. bg

Justificare

Obiectivul principal al directivei este menținerea încrederii publicului în sistemul bancar, 
asigurându-se totodată stabilitatea financiară și reducându-se la minimum pierderile 
suportate de contribuabili. De altfel, în directivă se subliniază că nu trebuie să se acorde 
asistență publică băncilor în situație de insolvență. În acest sens, este inacceptabil faptul că 
se pot utiliza fonduri publice, chiar și în măsură limitată, pentru a permite unei instituții 
falimentare să își continue activitatea.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Cu scopul de a proteja dreptul (32) Cu scopul de a proteja dreptul 
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acționarilor și al creditorilor de a primi cel 
puțin suma pe care ar fi primit-o în cadrul 
procedurii obișnuite de insolvență, trebuie 
stabilite obligații clare în ceea ce privește 
evaluarea activelor și a pasivelor instituției 
și trebuie să se acorde timp suficient pentru 
a se estima tratamentul pe care aceștia l-ar 
fi primit în cazul în care instituția ar fi fost 
lichidată în baza procedurii obișnuite de 
insolvență. Ar trebui să existe posibilitatea 
de a începe o astfel de evaluare deja din 
faza de intervenție timpurie. Înainte de 
luarea oricărei măsuri de rezoluție, ar 
trebui efectuată o estimare a valorii 
activelor și pasivelor instituției și a 
tratamentului pe care acționarii și creditorii 
l-ar primi în cadrul procedurii obișnuite de 
insolvență. Această evaluare nu ar trebui să 
fie supusă controlului jurisdicțional decât 
împreună cu decizia de declanșare a 
procedurii de rezoluție. În plus, după 
aplicarea instrumentelor de rezoluție, ar 
trebui să existe obligația de a efectua o 
comparație ex post între tratamentul 
acordat efectiv acționarilor și creditorilor și 
tratamentul de care aceștia ar fi beneficiat 
în cadrul procedurii obișnuite de 
insolvență. În cazul în care se constată că 
acționarii și creditorii au primit ca plată a 
creanțelor o sumă inferioară celei pe care 
ar fi primit-o în cadrul procedurii obișnuite 
de insolvență, ei ar trebui să aibă dreptul la 
plata diferenței. Spre deosebire de 
evaluarea efectuată înaintea de luarea 
măsurilor de rezoluție, ar trebui să existe 
posibilitatea de a contesta rezultatele 
comparației, separat de decizia de 
declanșare a procedurii de rezoluție. Statele 
membre ar trebui să aibă libertatea de a 
decide procedura de urmat pentru achitarea 
către acționari și creditori a diferenței de 
tratament constatate. Această eventuală 
diferență ar trebui plătită din fondurile 
mecanismelor financiare instituite în 
conformitate cu prezenta directivă.

acționarilor și al creditorilor de a primi cel 
puțin suma pe care ar fi primit-o în cadrul 
procedurii obișnuite de insolvență, trebuie 
stabilite obligații clare în ceea ce privește 
evaluarea activelor și a pasivelor instituției 
și trebuie să se acorde timp suficient pentru 
a se estima tratamentul pe care aceștia l-ar 
fi primit în cazul în care instituția ar fi fost 
lichidată în baza procedurii obișnuite de 
insolvență. Ar trebui să existe posibilitatea 
de a începe o astfel de evaluare deja din 
faza de intervenție timpurie. Înainte de 
luarea oricărei măsuri de rezoluție, ar 
trebui efectuată o estimare a valorii 
activelor și pasivelor instituției și a 
tratamentului pe care acționarii și creditorii 
l-ar primi în cadrul procedurii obișnuite de 
insolvență. Această evaluare nu ar trebui să 
fie supusă controlului jurisdicțional decât 
împreună cu decizia de declanșare a 
procedurii de rezoluție. În plus, după 
aplicarea instrumentelor de rezoluție, ar 
trebui să existe posibilitatea de a efectua o 
comparație ex post între tratamentul 
acordat efectiv acționarilor și creditorilor și 
tratamentul de care aceștia ar fi beneficiat 
în cadrul procedurii obișnuite de 
insolvență, în cazul în care o astfel de 
comparație este cerută de acționari și 
creditori. În cazul în care se constată că 
acționarii și creditorii au primit ca plată a 
creanțelor o sumă inferioară celei pe care 
ar fi primit-o în cadrul procedurii obișnuite 
de insolvență, ei ar trebui să aibă dreptul la 
plata diferenței. Spre deosebire de 
evaluarea efectuată înaintea de luarea 
măsurilor de rezoluție, ar trebui să existe 
posibilitatea de a contesta rezultatele 
comparației, separat de decizia de 
declanșare a procedurii de rezoluție. Statele 
membre ar trebui să aibă libertatea de a 
decide procedura de urmat pentru achitarea 
către acționari și creditori a diferenței de 
tratament constatate. Această eventuală 
diferență ar trebui plătită din fondurile 
mecanismelor financiare instituite în 
conformitate cu prezenta directivă.
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Or. bg

Justificare

Întrucât, înainte de aplicarea măsurilor de rezoluție, se realizează o apreciere a 
tratamentului de care ar fi beneficiat acționarii și creditorii în cadrul procedurii obișnuite de 
insolvență, această comparație ex post între tratamentul acordat efectiv acționarilor și 
creditorilor și tratamentul de care aceștia ar fi beneficiat în cadrul procedurii obișnuite de 
insolvență nu trebuie să fie obligatorie, cu excepția cazului în care acționarii și creditorii o 
solicită.   

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(а) instituția nu respectă cerințele de 
fonduri proprii necesare deținerii 
autorizației sau, potrivit unor elemente 
obiective, se poate conchide că instituția nu 
le va respecta în viitorul apropiat într-o 
măsură suficientă pentru a justifica 
retragerea autorizației de către autoritatea 
competentă, pe considerentul că instituția a 
suportat sau este susceptibilă de a suporta 
pierderi care îi vor epuiza toate, sau 
aproape toate fondurile proprii.

(а) instituția nu respectă cerințele de 
fonduri proprii necesare deținerii 
autorizației sau, potrivit unor elemente 
obiective, se poate conchide că instituția nu 
le va respecta în viitorul apropiat într-o 
măsură suficientă pentru a justifica 
retragerea autorizației de către autoritatea 
competentă, pe considerentul că instituția a 
suportat sau este susceptibilă de a suporta 
pierderi care îi vor epuiza activele, acestea 
reprezentând totalitatea capitalului 
subscris sau cea mai mare parte a 
acestuia;

Or. bg

Justificare
Se impune o precizare terminologică, acordându-se preferință termenului de „active” în 
locul termenului de „fonduri proprii”, în măsura în care „fondurile proprii” reprezintă o 
valoare fixă. Acestea din urmă reprezintă un număr a cărui valoare indică creditorilor băncii 
activele deținute de aceasta. Fondurile proprii nu pot fi decât majorate sau reduse, în timp ce 
activele pot fi epuizate.   
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) angajații sau foștii angajați ai 
autorităților menționate la literele (a) și (b);

(d) angajații sau foștii angajați ai 
autorităților menționate la literele (a), (b) și 
(c);

Or. bg

Justificare

Cerințele în materie de respectare a secretului profesional ar trebui să se aplice angajaților 
și foștilor angajați nu numai ai autorităților de rezoluție, autorităților competente și ABE, ci 
și ai ministerelor competente. 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 103 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competențelor se conferă 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
începând cu data menționată la articolul 
116.

(2) Delegarea competențelor se conferă 
pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 
data menționată la articolul 116. Comisia 
prezintă un raport privind competențele 
delegate cel târziu cu șase luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani 
prevăzute pentru delegarea de 
competențe.

Or. bg

Justificare

Propunerea Comisiei privind delegarea de competențe pentru o perioadă nedeterminată în 
ceea ce privește adoptarea de acte delegate contravine articolului 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Deși prevederea unei perioade nedeterminate constituie, fără 
îndoială, un mod de precizare a duratei delegării de competențe, această abordare nu ține 
seama de posibilitatea modificării elementelor concrete care fac obiectul delegării.  
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 103 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 și 
98 intră în vigoare doar dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu au 
formulat vreo obiecție în termen de două
luni de la comunicarea actului către 
Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 
înainte de expirarea acestui termen,s atât 
Parlamentul European cât și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Perioada menționată 
se prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 și 
98 intră în vigoare doar dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu au 
formulat vreo obiecție în termen de trei
luni de la comunicarea actului către 
Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 
înainte de expirarea acestui termen,s atât 
Parlamentul European cât și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu
vor formula obiecții. Perioada menționată 
se prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. bg

Justificare

Este necesară prelungirea termenului prevăzut pentru formularea obiecțiilor, pentru a 
permite Parlamentului și Consiliului să studieze atent actul delegat și să decidă dacă 
adoptarea sa sub această formă este oportună și corectă.


