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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 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din 

Uniunea Europeană 

(COM(2014)0043 – C7-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2014)0043), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C7-0024/2014), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 aprilie 20141, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 26 iunie 20142, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

(A8-0000/2014), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) După ce HLEG și-a prezentat 

propunerea, la nivelul UE au fost 

                                                 
1 JO C 451 din 16.12.2014, p. 45. 
2 JO C 271 din 19.8.2014, p. 87. 
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adoptate un număr mare de acte 

legislative (de exemplu EMIR, MIFID2, 

CRR, CRD4, DGS, BRRD) pentru a 

soluționa problemele legate de riscul 

sistemic, cerințele de capital prea scăzute, 

nevoia protejării deponenților și 

imposibilitatea adoptării unor măsuri de 

rezoluție fără sprijin financiar public. În 

urma introducerii acestor noi norme și a 

unor noi structuri de supraveghere, 

situația s-a schimbat, iar cadrul de 

reglementare unic din domeniul bancar a 

constituit o nouă bază pentru piețele 

financiare din Uniune, facilitând evoluția 

unei piețe financiare unice și a unei 

uniuni funcționale a piețelor de capital. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Agenda reformei de reglementare 

bancară în curs va crește în mod 

semnificativ atât reziliența băncilor 

individuale, cât și a sectorului bancar în 

ansamblul său. Cu toate acestea, există în 

continuare un subgrup limitat compus din 

cele mai mari și mai complexe grupuri 

bancare din Uniune care sunt prea mari 

pentru a fi lăsate să eșueze, prea mari 

pentru a fi salvate și prea complexe pentru 

a fi gestionate, supravegheate și supuse 

rezoluției. Reforma structurală este, prin 

urmare, un factor complementar important 

pentru alte inițiative și măsuri în materie de 

reglementare, deoarece ar oferi o 

modalitate de a aborda într-un mod mai 

direct complexitatea intragrup, subvențiile 

intragrup și stimulentele care favorizează 

asumarea unor riscuri excesive. O serie de 

(4) Agenda reformei de reglementare 

bancară în curs va crește în mod 

semnificativ atât reziliența băncilor 

individuale, cât și a sectorului bancar în 

ansamblul său. Cu toate acestea, există în 

continuare un subgrup limitat compus din 

cele mai mari și mai complexe grupuri 

bancare din Uniune care sunt prea mari 

pentru a fi lăsate să eșueze, prea mari 

pentru a fi salvate și prea complexe pentru 

a fi gestionate, supravegheate și supuse 

rezoluției. Reforma structurală, bazată pe 

riscuri sistemice care nu sunt prevăzute 

sau soluționate în cadrul altor acte 

legislative, precum și pe posibilitatea de a 

supune instituțiile rezoluției, este, prin 

urmare, un factor complementar important 

pentru alte inițiative și măsuri în materie de 

reglementare, deoarece ar oferi o 
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state membre au adoptat sau au în vedere 

adoptarea de măsuri prin care să introducă 

reforme structurale ale sistemelor lor 

bancare respective. 

modalitate de a aborda într-un mod mai 

direct complexitatea intragrup, subvențiile 

intragrup și stimulentele care favorizează 

asumarea unor riscuri excesive. O serie de 

state membre au adoptat sau au în vedere 

adoptarea de măsuri prin care să introducă 

reforme structurale ale sistemelor lor 

bancare respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Armonizarea la nivelul Uniunii 

Europene poate să garanteze că grupurile 

bancare din Uniune, dintre care multe 

funcționează în mai multe state membre, 

sunt reglementate de un cadru comun de 

cerințe structurale, evitând astfel 

denaturarea concurenței, reducând 

complexitatea cadrului de reglementare, 

evitând costurile de conformare 

nejustificate pentru activitățile 

transfrontaliere, promovând o mai bună 

integrare pe piața Uniunii și contribuind la 

eliminarea posibilităților de arbitraj de 

reglementare. 

(9) Armonizarea la nivelul Uniunii 

Europene poate să garanteze că grupurile 

bancare din Uniune, dintre care multe 

funcționează în mai multe state membre, 

sunt reglementate de un cadru comun de 

cerințe structurale, evitând astfel 

denaturarea concurenței, reducând 

complexitatea cadrului de reglementare, 

evitând costurile de conformare 

nejustificate pentru activitățile 

transfrontaliere, promovând o mai bună 

integrare pe piața Uniunii și contribuind la 

eliminarea posibilităților de arbitraj de 

reglementare. În cazul în care apar, 

riscurile sistemice trebuie soluționate în 

același mod și trebuie să se bazeze pe 

aceleași criterii pe întreg teritoriul 

Uniunii, pentru a se asigura posibilitatea 

de a supune rezoluției toate instituțiile 

fără a se pune în pericol stabilitatea 

piețelor financiare din Uniune. 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În concordanță cu obiectivele de a 

contribui la buna funcționare a pieței 

interne, o instituție de credit ar trebui să 

poată beneficia de o derogare de la 

dispozițiile privind separarea anumitor 
activități de tranzacționare în cazul în care 

un stat membru a adoptat înainte de 29 

ianuarie 2014 legislație primară națională 

(inclusiv legislație secundară adoptată 

ulterior) care interzice instituțiilor de 

credit care acceptă depozite de la 

persoane fizice și întreprinderi mici și 

mijlocii (IMM-uri) să se implice în 

tranzacționarea de investiții pe cont 

propriu și să dețină active în vederea 

tranzacționării. Statul membru ar trebui, 

prin urmare, să aibă dreptul de a solicita 

Comisiei să acorde o derogare de la 

dispozițiile privind separarea anumitor 

activități de tranzacționare pentru o 

instituție de credit care face obiectul 

legislației naționale compatibile cu 

dispozițiile respective. Această derogare ar 

permite ca statele membre care au adoptat 

deja legislație primară ale cărei efecte 

sunt echivalente și compatibile cu 

prezentul regulament să evite alinierea 

dispozițiilor eficace deja existente. Pentru 

a se garanta că impactul legislației 

naționale, precum și al măsurilor de 

punere în aplicare ulterioare nu 

periclitează scopul sau buna funcționare 

a pieței interne, scopul legislației 

naționale respective și mecanismele 

asociate de supraveghere și de asigurare a 

respectării legislației trebuie să fie în 

măsură să asigure faptul că instituțiile de 

credit care acceptă depozite eligibile de la 

persoane fizice și IMM-uri respectă 

cerințele obligatorii din punct de vedere 

(10) În concordanță cu obiectivele de a 

contribui la buna funcționare a pieței 

interne, o instituție de credit principală 

care nu desfășoară activități de 

tranzacționare de investiții pe cont propriu 

și nu deține active în vederea 

tranzacționării, precum și o instituție de 

credit principală din cadrul unui grup de 

întreprinderi, care este separată din punct 

de vedere juridic de entitățile din cadrul 

grupului care desfășoară activitatea 

reglementată de tranzacționare de 

investiții pe cont propriu sau dețin active 

în vederea tranzacționării, și care, de 

asemenea, îndeplinește anumite alte 

condiții, ar trebui să poată fi exonerată de 

evaluarea prevăzută în prezentul 

regulament. Pe lângă faptul că va crea un 

„adăpost” pentru instituțiile care iau 

măsuri adecvate pentru a îndeplini 

obiectivele prezentului regulament, acest 

lucru va permite instituțiilor din statele 

membre în care există deja acte legislative 

primare ale căror efecte sunt echivalente 

cu cele ale prezentului regulament și care 

sunt coerente cu acesta să nu mai fie 

supuse unor evaluări suplimentare și 

unor cerințe suplimentare privind 

separarea activităților lor. Acest lucru va 

permite unui stat membru, care consideră 

că sectorul său bancar și instituțiile de 

credit aflate pe teritoriul său și sub 

responsabilitatea autorităților sale 

competente au așa o importanță relativă 
în raport cu economia în ansamblu a 

statului membru în cauză încât, dată fiind 

proporția tranzacțiilor și a activităților de 

formare a pieței din sectorul său financiar 

în ansamblu, clienții de retail și 

deponenții ar fi supuși unor riscuri 
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juridic care sunt echivalente și compatibile 

cu dispozițiile prevăzute în prezentul 

regulament. Autoritatea competentă care 

supraveghează instituția de credit aflată 

sub incidența legislației naționale în cauză 

ar trebui să fie responsabilă de emiterea 

unui aviz care ar trebui să însoțească 

cererea de derogare. 

substanțiale dacă nu s-ar pune la 

dispoziție sprijin financiar public pentru 

măsurile de rezoluție, să legifereze la nivel 

național în vederea separării acestor 

activități fără a încălca prezentul 

regulament. Autoritatea competentă care 

supraveghează instituția de credit în cauză 

ar trebui să fie responsabilă de verificarea 

îndeplinirii condițiilor de exonerare. 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Prezentul regulament vizează 

diminuarea cazurilor de asumare a unor 

riscuri excesive și de creștere rapidă a 

bilanțului, de apariție a unor dificultăți în 

ceea ce privește rezoluția și monitorizarea, 

de apariție a unor conflicte de interese, de 

denaturare a concurenței și de alocare 

neadecvată a capitalului. Acesta vizează, 

de asemenea, protejarea instituțiilor care 

realizează activități care merită o plasă de 

siguranță publică de pierderile suferite ca 

urmare a altor activități. Prin urmare, 

normele ar trebui să contribuie la 

reorientarea băncilor către rolul lor de 

bază, axat pe relațiile cu clienții, în 

serviciul economiei reale și să evite 

alocarea excesivă a capitalului bancar către 

activitățile de tranzacționare, în detrimentul 

creditelor acordate economiei nefinanciare. 

(12) Prezentul regulament vizează 

diminuarea cazurilor de asumare a unor 

riscuri excesive și de creștere rapidă a 

bilanțului, de apariție a unor dificultăți în 

ceea ce privește rezoluția și monitorizarea, 

de apariție a unor conflicte de interese, de 

denaturare a concurenței și de alocare 

neadecvată a capitalului. Acesta vizează, 

de asemenea, protejarea instituțiilor care 

realizează activități care merită o plasă de 

siguranță publică de pierderile suferite ca 

urmare a altor activități. Prin urmare, 

normele ar trebui să contribuie, dacă este 

cazul, la reorientarea băncilor către rolul 

lor de bază, axat pe relațiile cu clienții, în 

serviciul economiei reale și să evite 

alocarea excesivă a capitalului bancar către 

activitățile de tranzacționare, în detrimentul 

creditelor acordate economiei nefinanciare. 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Pentru a se asigura că entitățile supuse 

interdicției de a desfășura activități de 

tranzacționare pe cont propriu pot continua 

să contribuie la finanțarea economiei, 

acestea ar trebui să aibă dreptul de a investi 

într-o listă închisă de fonduri. Această 

listă exhaustivă ar trebui să includă 
fonduri de investiții alternative (FIA) de tip 

închis care nu utilizează efectul de levier, 

fonduri europene cu capital de risc, fonduri 

europene de antreprenoriat social și fonduri 

europene de investiții pe termen lung. 

Pentru a se asigura că aceste fonduri nu 

pun în pericol viabilitatea și soliditatea 

financiară a instituțiilor de credit care 

investesc în acestea, este esențial ca FIA de 

tip închis care nu utilizează efectul de 

levier, în care instituțiile de credit pot 

totuși să investească, să fie gestionate de 

către administratori FIA care sunt 

autorizați și supravegheați în conformitate 

cu dispozițiile relevante ale Directivei 

2011/61/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului26 și ca respectivele FIA să fie 

stabilite în Uniune sau, în cazul în care 

nu sunt stabilite în Uniune, să fie 

comercializate în Uniune în conformitate 

cu dispozițiile directivei menționate. 

(17) Pentru a se asigura că entitățile supuse 

interdicției de a desfășura activități de 

tranzacționare pe cont propriu pot continua 

să contribuie la finanțarea economiei, 

acestea ar trebui să aibă dreptul de a investi 

în anumite fonduri. În rândul acestor 

fonduri ar trebui să se afle OPCVM, alte 
fonduri comercializate către investitori de 

retail, fondurile de investiții alternative 

(FIA) de tip închis care nu utilizează 

efectul de levier, fonduri europene cu 

capital de risc, fonduri europene de 

antreprenoriat social și fonduri europene de 

investiții pe termen lung. Pentru a se 

asigura că aceste fonduri nu pun în pericol 

viabilitatea și soliditatea financiară a 

instituțiilor de credit care investesc în 

acestea, este esențial ca FIA de tip închis 

care nu utilizează efectul de levier, în care 

instituțiile de credit pot totuși să 

investească, să fie gestionate de către 

administratori FIA care sunt autorizați și 

supravegheați în conformitate cu 

dispozițiile relevante ale Directivei 

2011/61/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului26.  

 

__________________ __________________ 

26 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2011 

privind administratorii fondurilor de 

investiții alternative și de modificare a 

Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și 

a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și 

(UE) nr. 1095/2010. 

26 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2011 

privind administratorii fondurilor de 

investiții alternative și de modificare a 

Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și 

a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și 

(UE) nr. 1095/2010. 

Or. en 
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Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) În cazul în care, atunci când evaluează 

activitățile de tranzacționare, autoritatea 

competentă constată că acestea depășesc 

anumiți indicatori în ceea ce privește 

importanța relativă, gradul de îndatorare, 

complexitatea, profitabilitatea, riscul de 

piață asociat, precum și interconectarea, 

aceasta ar trebui să impună separarea lor de 

instituția de credit principală, cu excepția 

cazului în care instituția de credit 

principală poate să dovedească în mod 

satisfăcător autorității competente că 

respectivele activități de tranzacționare nu 

reprezintă o amenințare la adresa stabilității 

financiare a instituției de credit principale 

sau la adresa sistemului financiar al 

Uniunii în ansamblu, ținând seama de 

obiectivele stabilite în prezentul 

regulament. 

(23) În cazul în care, atunci când evaluează 

activitățile de tranzacționare, autoritatea 

competentă constată că acestea depășesc 

anumiți indicatori în ceea ce privește 

importanța relativă, gradul de îndatorare, 

complexitatea, profitabilitatea, riscul de 

piață asociat, precum și interconectarea și, 

de asemenea, consideră că există un 

pericol pentru stabilitatea financiară a 

instituției de credit principale sau a 

întregului sistem financiar din Uniune 

sau a unei părți a acestuia, având în 

vedere obiectivele prezentului regulament, 

aceasta ar trebui să impună separarea lor de 

instituția de credit principală, cu excepția 

cazului în care instituția de credit 

principală poate să dovedească în mod 

satisfăcător autorității competente că 

respectivele activități de tranzacționare nu 

reprezintă o amenințare la adresa stabilității 

financiare a instituției de credit principale 

sau la adresa sistemului financiar al 

Uniunii în ansamblu, ținând seama de 

obiectivele stabilite în prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (24a) Pe de altă parte, formarea pieței 

reprezintă un element necesar pentru 
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buna funcționare a pieței obligațiunilor 

corporative și a altor instrumente de 

datorie, deoarece unul dintre principalele 

avantaje pentru investitorii în astfel de 

obligațiuni constă în faptul că acestea pot 

fi tranzacționate pe piață și, ca atare, 

reprezintă instrumente lichide ce sunt 

potrivite pentru o gamă largă de 

investitori. Asigurarea lichidității în 

Uniune este susținută de activitățile de 

formare a pieței desfășurate de bănci, iar 

pentru a crea o uniune eficientă a piețelor 

de capital și pentru a dezvolta piețe de 

obligațiuni solide și eficiente este 

important să se realizeze un echilibru 

între furnizarea de lichidități băncilor în 

calitate de formatori ai pieței și 

preocupările legate de stabilitatea 

financiară generate de activitățile de 

tranzacționare desfășurate de bănci. 

Or. en 

Justificare 

Unele elemente ale activităților de tranzacționare desfășurate de bănci sunt esențiale pentru 

uniunea piețelor de capital, atunci când economia reală este finanțată parțial prin 

intermediul piețelor titlurilor de valoare. Acest lucru ar trebui reflectat în cadrul 

deliberărilor privind reforma structurală a băncilor. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (24b) Un regulament care urmărește 

prevenirea asumării unor riscuri excesive 

în legătură cu activitățile de 

tranzacționare ar trebui să ia în 

considerare riscurile efective asumate de 

bănci în cadrul tranzacționărilor și să 

stimuleze băncile să-și reducă expunerile 

la riscuri legate de tranzacționare sau să-

și majoreze capitalul eligibil în vederea 

respectării legislației. Volumul 
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activităților de tranzacționare desfășurate 

de bănci poate fi evaluat în modul cel mai 

eficient prin utilizarea măsurilor 

prudențiale prevăzute în Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013 pentru expunerile la 

riscuri, deoarece măsurile respective 

vizează riscul efectiv al pozițiilor de 

tranzacționare cu mai multă precizie 

decât alte măsuri și deoarece acestea sunt 

clar definite și controlate prin intermediul 

cadrului de supraveghere. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea Comisiei prevede evaluarea volumului activităților de tranzacționare 

desfășurate de bănci prin intermediul unor măsuri contabile. Întrucât standardele și 

practicile contabile variază de la un stat membru la altul și întrucât băncile dispun de o 

importantă putere discreționară în ceea ce privește clasificarea activelor de tranzacționare, 

măsurile prudențiale sunt mai adecvate pentru evaluarea volumului activităților de 

tranzacționare ale băncilor. Astfel va fi evaluat mai precis și riscul efectiv asumat de bănci în 

cadrul tranzacționărilor, iar băncile vor fi stimulate să-și asume riscuri și să le gestioneze în 

mod adecvat. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Pentru a asigura separarea efectivă din 

punct de vedere juridic, economic, 

operațional și din punctul de vedere al 

guvernanței, instituțiile de credit principale 

și entitățile de tranzacționare ar trebui să 

respecte norme privind capitalul, 

lichiditatea și expunerile mari la nivel de 

subgrup funcțional. Acestea ar trebui să 

aibă o guvernanță puternică, independentă 

și organisme de gestionare separate. 

(26) Pentru a asigura, atunci când este 

necesar și autoritățile competente decid în 

acest sens, separarea efectivă din punct de 

vedere juridic, economic, operațional și din 

punctul de vedere al guvernanței, 

instituțiile de credit principale și entitățile 

de tranzacționare ar trebui să respecte 

norme privind capitalul, lichiditatea și 

expunerile mari la nivel de subgrup 

funcțional. Acestea ar trebui să aibă o 

guvernanță puternică, independentă și 

organisme de gestionare separate. 

Or. en 
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Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Grupurile care se încadrează în 

categoria societăților mutuale, a 

cooperativelor, a instituțiilor de economii 

sau în alte categorii similare au o anumită 

structură de proprietate și economică. 

Impunerea unora dintre normele referitoare 

la separare ar putea necesita modificarea în 

profunzime a organizării structurale a 

entităților respective, cu costuri care ar 

putea fi disproporționate în raport cu 

beneficiile. În măsura în care grupurile 

respective intră sub incidența 

regulamentului, autoritatea competentă ar 

putea decide să permită instituțiilor de 

credit principale care îndeplinesc cerințele 

prevăzute la articolul 49 alineatul (3) 

litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 să dețină instrumente de 

capital sau drepturi de vot într-o entitate de 

tranzacționare dacă autoritatea competentă 

consideră că deținerea unor astfel de 

instrumente de capital sau drepturi de vot 

este indispensabilă funcționării grupului și 

că instituția de credit principală a luat 

suficiente măsuri pentru a diminua riscurile 

relevante în mod corespunzător. 

(27) Grupurile care se încadrează în 

categoria societăților mutuale, a 

cooperativelor, a instituțiilor de economii 

sau în alte categorii similare au o anumită 

structură de proprietate și economică. 

Impunerea unora dintre normele referitoare 

la separare ar putea necesita modificarea în 

profunzime a organizării structurale a 

entităților respective, cu costuri care ar 

putea fi disproporționate în raport cu 

beneficiile. În măsura în care grupurile 

respective intră sub incidența 

regulamentului, autoritatea competentă ar 

putea decide să permită instituțiilor de 

credit principale care îndeplinesc cerințele 

prevăzute la articolul 49 alineatul (3) 

litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 să dețină instrumente de 

capital sau drepturi de vot într-o entitate de 

tranzacționare dacă autoritatea competentă 

consideră că deținerea unor astfel de 

instrumente de capital sau drepturi de vot 

este indispensabilă funcționării grupului și 

că instituția de credit principală a luat 

suficiente măsuri pentru a diminua riscurile 

relevante în mod corespunzător. Indiferent 

dacă s-a luat sau nu o decizie de separare, 

autoritatea competentă ar trebui să 

dispună de competența conferită acesteia 

prin articolul 104 alineatul (1) litera (a) 

din Directiva 2013/36/UE de a impune o 

cerință privind fondurile proprii atunci 

când riscurile și volumul activităților de 

tranzacționare depășesc un anumit nivel, 

pentru a încuraja o instituție să evite 

asumarea de riscuri inutile care îi pun în 

pericol propria stabilitate financiară sau 

cea a Uniunii, în ansamblu sau parțial. 
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Or. en 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (37a) În vederea îndeplinirii sarcinilor 

sale exclusive, inclusiv a îndatoririlor 

prevăzute în prezentul regulament, 

autoritatea competentă ar trebui să 

dispună de competența de a aplica 

sancțiunile prevăzute la articolele 64-72 

din Directiva 2013/36/UE și la articolul 

18 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament are ca obiectiv 

prevenirea riscurilor sistemice, a 

tensiunilor financiare sau a falimentului 

entităților mari, complexe și interconectate 

din sistemul financiar, în special al 

instituțiilor de credit, și îndeplinirea 

următoarelor obiective: 

Prezentul regulament are ca obiectiv 

prevenirea acumulării unor riscuri 

sistemice, a tensiunilor financiare sau a 

falimentului entităților mari, complexe și 

interconectate din sistemul financiar, în 

special al instituțiilor de credit, și 

îndeplinirea următoarelor obiective: 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) reducerea asumării unor riscuri 

excesive în cadrul instituției de credit; 

(a) asigurarea posibilității de rezoluție a 

instituției de credit și garantarea faptului 

că în cadrul acesteia nu sunt asumate 

riscuri excesive; 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) evitarea alocării neadecvate a 

resurselor și încurajarea acordării de 

împrumuturi către economia reală; 

(c) realizarea unor niveluri superioare de 

generare a lichidităților și de investiții în 

cadrul unei stabilități financiare sporite și 

luarea unor măsuri suplimentare în 

vederea realizării uniunii piețelor de 

capital prin finalizarea cadrului unic de 

reglementare a sectorului bancar, pentru 

a facilita și a încuraja împrumuturile 
către economia reală; 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) contribuția la asigurarea unor condiții 

de concurență nedenaturate pentru toate 

instituțiile de credit din cadrul pieței 

interne; 

(d) contribuția la asigurarea unor condiții 

de concurență nedenaturate pentru toate 

instituțiile de credit din cadrul pieței 

interne prin asigurarea faptului că 

pierderile suportate în cadrul acestor 

instituții vor fi acoperite de acționari și 

investitori prin intermediul recapitalizării 
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interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) reducerea gradului de interconectare din 

cadrul sectorului financiar care conduce la 

riscuri sistemice; 

(e) reducerea gradului de interconectare din 

cadrul sectorului financiar care conduce la 

riscuri sistemice, protejând deponenții, 

tratând riscurile atunci când apar și 

îmbunătățind reziliența; 

 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) facilitarea rezoluției ordonate și a 

redresării grupului. 

(g) reducerea complexității din cadrul 

instituțiilor de credit principale, 

eliminarea obstacolelor din calea 

posibilității de rezoluție și facilitarea 

utilizării eficace a instrumentelor 

corespunzătoare și suficiente în vederea 
rezoluției ordonate și a redresării grupului. 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) separarea anumitor activități de 

tranzacționare. 

(b) măsurile pentru reducerea riscurilor 

excesive ce se datorează activităților de 

tranzacționare. 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) gestiunea și structurarea anumitor 

activități de tranzacționare în cazul în 

care se consideră că acestea prezintă un 

risc pentru instituție sau pentru protecția 

deponenților, creând astfel un risc 

sistemic. 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) oricăreia dintre următoarele entități 

care, pentru o perioadă de trei ani 

consecutivi, deține active financiare care, 

în total, depășesc 30 de miliarde EUR și 

desfășoară activități de tranzacționare în 

valoare de cel puțin 70 de miliarde EUR 

sau 10 % din totalul activelor sale: 

(b) oricăreia dintre următoarele entități 

care, pentru o perioadă de trei ani 

consecutivi, deține active financiare care, 

în total, depășesc 30 de miliarde EUR și 

este expusă la riscuri legate de 

tranzacționare în valoare de cel puțin 70 de 

miliarde EUR sau 50 % din totalul 

pasivelor sale eligibile pentru cerințele de 

recapitalizare internă prevăzute la 

articolul 45 din Directiva 59/2014/UE 

[BRRD]: 
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Or. en 

Justificare 

Raționamentul pe care se bazează această propunere este prezentat în considerentul 24b. O 

limită bazată pe riscuri și pe standarde prudențiale constituie o modalitate mai potrivită de 

definire a expunerilor prea mari determinate de activitățile de tranzacționare ale unei bănci. 

Definiția exactă este propusă la articolul 23. De asemenea, este mai adecvat să se raporteze 

volumul activităților de tranzacționare la volumul datoriei ce poate face obiectul unei 

recapitalizări interne, deoarece acesta este tamponul efectiv care poate fi utilizat pentru 

absorbția pierderilor înainte de a risca banii contribuabililor. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. „activitățile de tranzacționare pe cont 

propriu” înseamnă utilizarea de capitaluri 

proprii sau de fonduri împrumutate pentru 

a asuma poziții în orice tip de tranzacție în 

vederea cumpărării, a vânzării, a dobândirii 

în alt mod sau a cesionării oricărui 

instrument financiar sau a oricăror mărfuri 

cu unicul scop de a obține un profit în 

contul propriu, fără nicio legătură cu 

activitatea efectivă sau anticipată a 

clienților sau cu scopul de a acoperi riscul 

entității rezultat din activitatea efectivă sau 

anticipată a clienților, prin utilizarea de 

birouri, unități, diviziuni sau comercianți 

persoane fizice care se consacră în mod 

specific dobândirii de astfel de poziții și 

obținerii de profit, inclusiv prin intermediul 

unor platforme de internet dedicate 

tranzacționării pe cont propriu; 

4. „activitățile de tranzacționare pe cont 

propriu” înseamnă utilizarea de capitaluri 

proprii sau de fonduri împrumutate pentru 

a asuma poziții, ca reacție la modificările 

reale sau anticipate ale valorilor de piață 

și pe baza motivației de a exploata aceste 

modificări, în orice tip de tranzacție în 

vederea cumpărării, a vânzării, a dobândirii 

în alt mod sau a cesionării oricărui 

instrument financiar sau a oricăror mărfuri 

cu unicul scop de a obține un profit în 

contul propriu, fără nicio legătură cu 

activitatea efectivă sau anticipată a 

clienților sau cu scopul de a acoperi riscul 

entității rezultat din activitatea efectivă sau 

anticipată a clienților, prin utilizarea de 

birouri, unități, diviziuni sau comercianți 

persoane fizice care se consacră în mod 

specific dobândirii de astfel de poziții și 

obținerii de profit, inclusiv prin intermediul 

unor platforme de internet dedicate 

tranzacționării pe cont propriu; în această 

definiție se includ toate tranzacțiile de 

acest tip al căror scop este realizarea unui 

profit, indiferent de faptul dacă profitul va 

fi realizat pe termen scurt sau pe termen 

lung ori dacă este realizat în general; 
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Or. en 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

12. „formarea pieței” înseamnă 

angajamentul unei instituții financiare de a 

asigura lichiditatea pieței în mod regulat și 

periodic, prin publicarea de cotații 

bilaterale cu privire la un anumit 

instrument financiar sau ca parte a 

activității sale obișnuite, prin executarea 

ordinelor inițiate de clienți sau ca răspuns 

la cererile de tranzacționare ale clienților, 

dar în ambele cazuri fără să fie expusă la 

un risc de piață important; 

12. „formarea pieței” înseamnă 

angajamentul unei instituții financiare de a 

asigura lichiditatea pieței în mod regulat și 

periodic, prin publicarea de cotații 

bilaterale cu privire la un anumit 

instrument financiar sau ca parte a 

activității sale obișnuite, prin executarea 

ordinelor inițiate de clienți sau ca răspuns 

la cererile de tranzacționare ale clienților 

sau în baza unei așteptări rezonabile 

privind o posibilă activitate a clienților și 

prin acoperirea pozițiilor rezultate în 

urma executării sarcinilor respective; 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 22a. „concentrare” înseamnă 

concentrarea definită la articolul 3 din 

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al 

Consiliului; 

Or. en 
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Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 22 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 22b. „activități de tranzacționare” 

înseamnă formarea pieței, investiții în 

securitizare și promovarea securitizării, 

precum și tranzacționarea de instrumente 

derivate. 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Interdicția prevăzută la alineatul (1) 

litera (b) nu se aplică dacă volumul 

activităților în cauză este mai mic de 2% 

din fondurile proprii ale instituției de 

credit principale, calculate pe bază 

consolidată. Volumul activităților în 

cauză care depășește 2% din fondurile 

proprii ale instituției de credit principale, 

calculate pe bază consolidată, se elimină 

treptat pe o perioadă de cinci ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. 

Or. en 

Justificare 

Interzicerea totală a investițiilor în FIA nu este justificată. Există situații în care expunerea 

la FIA poate face parte din activitatea comercială obișnuită a băncilor, de exemplu în 

legătură cu întreprinderile cu capital propriu privat sau cu fondurile gestionate ca fonduri de 

pensii. Așadar, o expunere redusă ar trebui să fie permisă. 
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Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Restricțiile prevăzute la alineatul (1) 

litera (b) nu se aplică în ce ceea privește 

FIA de tip închis care nu utilizează 

efectul de levier, astfel cum sunt definite 

în Directiva 2011/61/UE, în cazul în care 

FIA respective sunt stabilite în Uniune 

sau, în cazul în care nu sunt stabilite în 

UE, sunt comercializate în Uniune, în 

conformitate cu articolul 35 sau 40 din 
Directiva 2011/61/UE, în ceea ce privește 

fondurile cu capital de risc eligibile, astfel 

cum sunt definite la articolul 3 litera (b) 

din Regulamentul (UE) nr. 345/2013, în 

ceea ce privește fondurile de antreprenoriat 

social eligibile, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 litera (b) din Regulamentul (UE) 

nr. 346/2013 și în ceea ce privește FIA 

autorizate ca FEITL în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. [XXX/XXXX]. 

(3) Restricțiile prevăzute la alineatul (1) 

litera (b) nu se aplică în ce ceea privește 

OPCVM, alte fonduri comercializate către 

investitorii de retail și FIA de tip închis 

care nu utilizează efectul de levier definite 

în Directiva 2011/61/UE, în ceea ce 

privește fondurile cu capital de risc 

eligibile, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 litera (b) din Regulamentul (UE) 

nr. 345/2013, în ceea ce privește fondurile 

de antreprenoriat social eligibile, astfel 

cum sunt definite la articolul 3 litera (b) 

din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 și în 

ceea ce privește FIA autorizate ca FEITL 

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

[XXX/XXXX]. 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Capitolul 3 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Separarea anumitor activități de 

tranzacționare 

Măsuri privind anumite activități de 

tranzacționare 

Or. en 
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Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În sensul prezentului capitol, activitățile 

de tranzacționare includ alte activități 

decât: 

(1) În sensul prezentului capitol, activitățile 

de tranzacționare nu includ următoarele 

activități: 

Or. en 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) activitățile desfășurate pentru 

gestionarea prudentă a capitalului, 

lichidității, finanțării și a bilanțului; 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera ib (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ib) vânzarea de instrumente financiare 

derivate pe rata dobânzii, instrumente 

derivate pe cursul de schimb, instrumente 

derivate de credit, instrumente financiare 

derivate pe certificate de emisii și 

instrumente financiare derivate pe 

mărfuri care sunt eligibile pentru 

compensare printr-o contraparte centrală, 

precum și vânzarea de certificate de emisii 

clienților săi nefinanciari, entităților 

financiare menționate la articolul 5 



 

PE546.551v02-00 24/58 PR\1046197RO.doc 

RO 

punctul 19 a doua și a treia liniuță, 

societăților de asigurare sau instituțiilor 

pentru furnizarea de pensii ocupaționale 

dacă singurul scop al vânzării este 

acoperirea riscului legat de rata dobânzii, 

de cursul de schimb, de credit, de mărfuri 

sau de certificatele de emisii. 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o instituție de credit principală stabilită 

în Uniune, care nu este nici societate-

mamă, nici filială, inclusiv toate 

sucursalele sale, indiferent de locul în care 

sunt situate acestea; 

(a) sub rezerva alineatului (1a), o instituție 

de credit principală stabilită în Uniune, 

care nu este nici societate-mamă, nici 

filială, inclusiv toate sucursalele sale, 

indiferent de locul în care sunt situate 

acestea; 

Or. en 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) o societate-mamă din UE, inclusiv toate 

sucursalele și filialele, indiferent de locul 

în care sunt situate acestea, dacă una dintre 

entitățile din grup este o instituție de credit 

principală stabilită în Uniune; 

(b) sub rezerva alineatului (1b), o 

societate-mamă din UE, inclusiv toate 

sucursalele și filialele, indiferent de locul 

în care sunt situate acestea, dacă una dintre 

entitățile din grup este o instituție de credit 

principală stabilită în Uniune; 

Or. en 
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Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sucursale din UE ale instituțiilor de 

credit stabilite în țări terțe. 

(c) sucursale din UE ale instituțiilor de 

credit stabilite în țări terțe, cu excepția 

cazului în care acestea fac obiectul unui 

cadru juridic considerat echivalent în 

conformitate cu articolul 27 alineatul (1). 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Alineatul (1) litera (a) nu se aplică 

unei instituții de credit principale care nu 

desfășoară activități reglementate legate 

de tranzacționarea de investiții în cont 

propriu și care nu deține active în vederea 

tranzacționării, cu excepția activităților de 

reducere a riscurilor al căror scop este 

gestionarea prudentă a capitalului său, 

lichidităților sale și a finanțării sale și 

oferirea către clienți a unor servicii 

restrânse de gestionare a riscurilor. 
 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) O evaluare efectuată în conformitate 

cu alineatul (1) litera (b) nu afectează 

instituțiile de credit principale din cadrul 

grupului care sunt separate din punct de 

vedere juridic de entitățile din grup ce 

desfășoară activitatea reglementată de 

tranzacționare de investiții în cont propriu 

sau dețin active în vederea 

tranzacționării, și care:  

 - pot lua decizii în mod independent de 

alte entități din cadrul grupului;  

 - au un organ de conducere independent 

de celelalte entități din cadrul grupului;  

 - fac în mod separat obiectul unor cerințe 

de capital și de lichidități și 

 - nu pot încheia contracte sau tranzacții 

cu alte entități din grup, cu excepția 

cazurilor care satisfac condiții similare 

celor menționate la articolul 13 

alineatul (7). 

 În cazul în care toate instituțiile de credit 

principale din cadrul grupului îndeplinesc 

aceste condiții, alineatul (1) litera (b) nu 

se aplică. 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1c) Alineatele (1a) și (1b) nu se aplică 

instituțiilor și grupurilor despre care se 

consideră că nu pot face obiectul 

rezoluției în urma evaluării de către 

autoritatea de rezoluție prevăzută la 

articolele 15 și 16 din Directiva 
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59/2014/UE [BRRD]. 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1d) În sensul alineatului (1), o instituție 

nu este considerată instituție de credit 

principală exclusiv pe baza depozitelor 

sale, în cazul în care fiecare depozit 

depășește 300 000 EUR și este menținut 

timp de cel puțin 12 luni. 

Or. en 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1e) În cazul în care o instituție este 

separată în conformitate cu alineatul (1a) 

sau (1b), o astfel de separare și 

eventualele restricții conexe se realizează 

conform unui calendar comparabil cu 

separarea prevăzută în prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) importanța relativă a riscului de credit 

al contrapărții, astfel cum este măsurată 

prin împărțirea valorii juste a 

instrumentelor financiare derivate la totalul 

activelor deținute în vederea 

tranzacționării; 

(c) importanța relativă a riscului de credit 

al contrapărții, astfel cum este măsurată 

prin împărțirea valorii juste a 

instrumentelor financiare derivate la totalul 

activelor; 

Or. en 

Justificare 

Indicatorul prevăzut la articolul 2 litera (c) nu este adecvat deoarece importanța relativă a 

riscului contrapărții se raportează la volumul activelor deținute în vederea tranzacționării. 

Acest lucru înseamnă că, în cazul în care riscul contrapărții este redus, indicatorul va avea o 

valoare ridicată dacă volumul activelor de tranzacționare este și mai mic. Acest rezultat 

contravine logicii și, de aceea, este mai firesc să se raporteze riscul contrapărții la orice 

măsură ce descrie dimensiunea totală a unei bănci, cum ar fi totalul activelor sale. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) importanța relativă a riscului de piață, 

astfel cum este măsurată prin calcularea 

diferenței dintre activele și datoriile 

deținute în vederea tranzacționării în 

valoare absolută și prin împărțirea 

acesteia la media simplă a activelor și 

datoriilor deținute în vederea 

tranzacționării; 

(f) importanța relativă a riscului de piață, 

astfel cum este măsurată prin valoarea 

expunerilor la risc legată de riscul de 

piață împărțită la valoarea totală a 

expunerilor la risc; 

Or. en 

Justificare 

Indicatorul de la alineatul (2) litera (f) este greu de înțeles, valoarea expunerilor la risc 

legată de riscul de piață reprezentând o modalitate mult mai bine definită și mai clară de 

evaluare a riscului de piață. 
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Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) riscurile de credit și de lichiditate care 

provin din angajamentele și garanțiile 

oferite de instituțiile de credit principale. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Indicatorul de la alineatul (2) litera (h) nu este legat în mod necesar de activitățile de 

tranzacționare, deoarece angajamentele și garanțiile reprezintă elemente obișnuite ale 

împrumuturilor comerciale efectuate de bănci în mod tradițional, acest indicator nefiind, 

așadar, util pentru evaluarea importanței relative a activităților de tranzacționare. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Autoritatea competentă poate cere să 

i se pună la dispoziție orice informații de 

natură cantitativă sau calitativă pe care le 

consideră pertinente pentru evaluarea 

activităților de tranzacționare în 

conformitate cu alineatul (1). 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În cazul în care autoritatea competentă 

constată că, în urma evaluării menționate la 

(1) În cazul în care autoritatea competentă 

constată că, în urma evaluării menționate la 
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articolul 9 alineatul (1), limitele și 

condițiile legate de indicatorii menționați la 

articolul 9 alineatul (2) literele (a)-(h) și 

specificate în actele delegate menționate la 

alineatul (5) sunt îndeplinite și, prin 

urmare, consideră că există o amenințare 

la adresa stabilității financiare a instituției 

de credit principale sau la adresa 

sistemului financiar al Uniunii în 

ansamblu, ținând cont de obiectivele 

prevăzute la articolul 1, aceasta stabilește, 

în termen de cel mult două luni de la 

finalizarea respectivei evaluări, să înceapă 

procedura care duce la luarea unei decizii, 

astfel cum se menționează la alineatul (3) 

al doilea paragraf. 

articolul 9 alineatul (1), condițiile legate de 

indicatorii menționați la articolul 9 

alineatul (2) literele (a)-(g) și specificate în 

actele delegate menționate la alineatul (5) 

sunt îndeplinite și consideră că există o 

amenințare la adresa posibilității de 

rezoluție a instituției de credit principale, 

ținând cont de obiectivele prevăzute la 

articolul 1 și de importanța relativă, 

complexitatea și intensitatea riscului 

instituției în cauză, aceasta stabilește, în 

termen de cel mult două luni de la 

finalizarea respectivei evaluări, să înceapă 

procedura care duce la luarea unei decizii, 

astfel cum se menționează la alineatul (3) 

al doilea paragraf. 

Or. en 

Justificare 

Pierderile suportate de o bancă în cadrul activității sale de tranzacționare nu ar trebui să 

supună riscului funcțiile esențiale îndeplinite de instituția de credit principală. Ar trebui să se 

pună accentul pe posibilitatea rezoluției unei instituții atunci când se iau în considerare 

activitățile de tranzacționare. Aspectul esențial este faptul dacă instituția în cauză poate fi 

sau nu supusă rezoluției în mod adecvat, având în vedere posibila contaminare din partea 

activităților de tranzacționare, atunci când se ia în considerare posibilitatea utilizării 

măsurilor prevăzute de BRRD, obiectivul final fiind protecția funcțiilor de bază ale 

sistemului bancar. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cazul în care limitele și condițiile 

menționate la alineatul (1) nu sunt 

îndeplinite, autoritatea competentă poate 

totuși să înceapă procedura care duce la 

luarea unei decizii, astfel cum se prevede la 

alineatul (3) al treilea paragraf, în cazul în 

care, ca urmare a evaluării menționate la 

articolul 9 alineatul (1), aceasta 

concluzionează că orice activitate de 

tranzacționare, cu excepția activității de 

(2) În cazul în care limitele și condițiile 

menționate la alineatul (1) nu sunt 

îndeplinite, autoritatea competentă poate 

totuși să înceapă procedura care duce la 

luarea unei decizii, astfel cum se prevede la 

alineatul (3) al treilea paragraf, în cazul în 

care, ca urmare a evaluării menționate la 

articolul 9 alineatul (1), aceasta 

concluzionează că orice activitate de 

tranzacționare, cu excepția activității de 
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tranzacționare a instrumentelor financiare 

derivate, altele decât cele permise în 

temeiul articolelor 11 și 12, realizată de 

către instituția de credit principală, 

reprezintă o amenințare la adresa stabilității 

financiare a instituției de credit principale 

sau a sistemului financiar al Uniunii în 

ansamblu, având în vedere obiectivele 

prevăzute la articolul 1. 

tranzacționare a instrumentelor financiare 

derivate, altele decât cele permise în 

temeiul articolelor 11 și 12, realizată de 

către instituția de credit principală, 

reprezintă o amenințare la adresa stabilității 

financiare a unei părți sau a întregului 

sistem financiar al Uniunii, având în vedere 

obiectivele prevăzute la articolul 1. 

Or. en 

Justificare 

Chiar dacă autoritatea competentă consideră că activitățile de tranzacționare desfășurate de 

o instituție nu sunt excesiv de riscante, instituția poate totuși fi considerată ca având un grad 

de risc ridicat. Deși pragul care determină luarea de măsuri este mai ridicat în astfel de 

cazuri, pot fi luate măsuri suplimentare chiar dacă se consideră că numai o parte a 

sistemului financiar al Uniunii se confruntă cu un risc. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 – primul paragraf  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Autoritatea competentă notifică 

concluziile menționate la alineatul (1) sau 

(2) instituției de credit principale și îi oferă 

acesteia posibilitatea de a prezenta 

observații scrise în termen de două luni de 

la data notificării.  

(3) Autoritatea competentă notifică 

concluziile menționate la alineatul (1) sau 

(2) instituției de credit principale și îi oferă 

acesteia posibilitatea de a prezenta 

observații scrise în termen de două luni de 

la data notificării. În cazul în care 

instituția de credit principală face parte 

dintr-un grup și a fost înființat un colegiu 

de supraveghere în conformitate cu 

articolul 116 din Directiva 2013/36/UE, 

autoritatea competentă înștiințează toți 

membrii colegiului de supraveghere. 

Or. en 
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Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu excepția cazului în care instituția de 

credit demonstrează, în termenul menționat 

la primul paragraf, într-un mod considerat 

satisfăcător de autoritatea competentă, că 

argumentele pe baza cărora s-a ajuns la 

concluziile respective nu sunt justificate, 

autoritatea competentă adoptă o decizie 

adresată instituției de credit principale, prin 

care i se impune acesteia să nu efectueze 

activitățile de tranzacționare specificate în 

respectivele concluzii. Autoritatea 

competentă precizează motivele deciziei 

sale și publică decizia respectivă. 

Cu excepția cazului în care instituția de 

credit demonstrează, în termenul menționat 

la primul paragraf, într-un mod considerat 

satisfăcător de autoritatea competentă, că 

argumentele pe baza cărora s-a ajuns la 

concluziile respective nu sunt justificate, 

autoritatea competentă adoptă o decizie 

adresată instituției de credit principale, prin 

care i se impune acesteia să reducă riscul 

ca pierderile potențiale care decurg din 

activitățile de tranzacționare să fie 

transferate la instituția de credit 

principală, adoptând măsuri în 

conformitate cu articolul 17 din Directiva 

2014/59/UE (BRRD) pentru a restabili 

posibilitatea de rezoluție a instituției de 

credit. Printre măsurile pe care 

autoritatea competentă le poate lua se 

numără îmbunătățirea supravegherii, 

cerințe de capital mai ridicate și separarea 

activităților de tranzacționare relevante de 

instituția de credit principală. Autoritatea 

competentă precizează motivele deciziei 

sale și publică decizia respectivă. 

 

Or. en 

Justificare 

Intervenția autorității se va axa pe posibilitatea de rezoluție a instituției. Pentru a realiza 

acest obiectiv se pot lua diferite măsuri, printre care îmbunătățirea supravegherii, cerințe de 

capital mai ridicate și separarea activităților. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 4 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Autoritatea competentă poate, în special, 

autoriza instituția de credit principală să 

desfășoare activități de formare a pieței 

care nu reprezintă un pericol pentru 

stabilitatea financiară a instituției de 

credit principale sau a întregului sistem 

financiar din Uniune sau a unei părți din 

acesta. 

Or. en 

Justificare 

Activitățile de formare a pieței care vor fi desfășurate în continuare în cadrul instituției de 

credit principale ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele regulamentului propus. Aceste 

activități nu ar trebui să conducă la înființarea unei bănci care să fie „prea mare pentru a fi 

lăsată să eșueze” sau „prea interconectată pentru a fi lăsată să eșueze” sau să cuprindă 

activități de tranzacționare pe cont propriu. Autoritatea competentă poate autoriza instituția 

de credit principală să desfășoare activități de formare a pieței care nu reprezintă un pericol 

pentru stabilitatea financiară a instituției sau a Uniunii. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În cazul în care autoritatea 

competentă adoptă o decizie menționată la 

prezentul alineat, instituția de credit 

principală destinatară a deciziei publică 

activitățile sale de tranzacționare într-un 

bilanț separat, chiar dacă decizia nu 

impune o separare juridică a activităților 

respective. În bilanțul separat se publică 

volumul, factorii de risc, finanțarea și 

conținutul activităților de tranzacționare 

relevante. 

Or. en 
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Justificare 

Activitățile de tranzacționare ar trebui să fie transparente chiar dacă nu se ia o decizie de 

separare. Băncile în cauză desfășoară un volum important de activități de tranzacționare. 

Chiar dacă acestea nu fac obiectul separării, este util ca investitorii și publicul larg să aibă 

posibilitatea de a evalua volumul activităților de tranzacționare și gradul de risc al acestora. 

Prin urmare, activitățile de tranzacționare ar trebui să fie publicate într-un bilanț separat 

care să cuprindă, de asemenea, alte informații pentru a spori transparența activităților de 

tranzacționare. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 – litera b – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) a preciza tipul de securitizare care nu 

este considerat a reprezenta o amenințare la 

adresa stabilității financiare a instituției de 

credit principale sau la adresa sistemului 

financiar al Uniunii în ansamblul său, cu 

privire la fiecare din următoarele aspecte: 

(b) a preciza tipul de securitizare care nu 

este considerat a reprezenta o amenințare la 

adresa posibilității de rezoluție a instituției 

de credit principale sau la adresa sistemului 

financiar al Uniunii în ansamblul său ori a 

unei părți din acesta, cu privire la fiecare 

din următoarele aspecte: 

Or. en 

Justificare 

Evaluarea amenințărilor la adresa stabilității financiare nu vizează doar UE în ansamblul ei, 

ci și părți ale UE. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

O instituție de credit principală care a 

făcut obiectul unei decizii menționate la 

articolul 10 alineatul (3) poate desfășura 

activități de tranzacționare în măsura în 

care scopul este limitat doar la gestionarea 

prudentă a capitalului, a lichidităților și a 

finanțării sale. 

Fără a aduce atingere deciziei autorității 

competente menționate la articolul 10 

alineatul (3), o instituție de credit 

principală poate desfășura activități de 

tranzacționare în măsura în care scopul este 

limitat doar la gestionarea prudentă a 

capitalului, a lichidităților și a finanțării 
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sale. 

Or. en 

Justificare 

Modificarea propusă în prima frază vizează să precizeze faptul că decizia de separare va 

identifica toate activitățile pe care instituția de credit principală le poate întreprinde în 

continuare. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cadrul gestionării prudente a capitalului, 

a lichidităților și a finanțării sale, o 

instituție de credit principală poate utiliza 

pentru acoperirea bilanțului său general de 

risc doar instrumente financiare derivate pe 

rata dobânzii, instrumente financiare 

derivate pe cursul de schimb și derivate de 

credit eligibile pentru compensare printr-o 

contraparte centrală. Instituția de credit 

principală demonstrează autorității de 

supraveghere competente că activitatea de 

acoperire împotriva riscurilor a fost 

concepută pentru a reduce riscurile 

specifice, identificabile ale pozițiilor 

individuale sau agregate ale instituției de 

credit principale și că le atenuează în mod 

demonstrabil pe acestea sau că le 

diminuează semnificativ. 

În cadrul gestionării prudente a capitalului, 

a lichidităților și a finanțării sale, o 

instituție de credit principală poate utiliza 

pentru acoperirea bilanțului său general de 

risc doar instrumente financiare derivate pe 

rata dobânzii, instrumente financiare 

derivate pe cursul de schimb și derivate de 

credit eligibile pentru compensare printr-o 

contraparte centrală, cu excepția cazului în 

care operațiunile de acoperire respective 

pot fi efectuate doar prin intermediul 

instrumentelor financiare derivate 

extrabursiere, caz în care aceste 

instrumente derivate pot fi folosite pentru 

a se asigura că instituția de credit 

principală realizează un bilanț care este 

acoperit în modul cel mai adecvat.  
Instituția de credit principală demonstrează 

autorității de supraveghere competente că 

activitatea de acoperire împotriva riscurilor 

a fost concepută pentru a reduce riscurile 

specifice, identificabile ale pozițiilor 

individuale sau agregate ale instituției de 

credit principale și că le atenuează în mod 

demonstrabil pe acestea sau că le 

diminuează semnificativ. 

Or. en 
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Justificare 

Nu toate acoperirile corespunzătoare se pot realiza prin instrumente financiare derivate 

compensate la nivel central, dat fiind că acestea sunt adesea standardizate într-o anumită 

măsură și pot furniza operațiuni de acoperire mai puțin eficiente decât instrumentele derivate 

adaptate la poziția acoperită. Sistemul de gestionare a riscurilor a instituției de credit 

principale va fi mai puțin eficient și nivelul de risc ar putea crește dacă se pot utiliza doar 

instrumente financiare derivate compensate la nivel central. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

O instituție de credit principală care a 

făcut obiectul deciziei menționate la 

articolul 10 alineatul (3) poate vinde 

instrumentele financiare derivate pe rata 

dobânzii, instrumente derivate pe cursul de 

schimb, derivate de credit, instrumente 

financiare derivate pe certificate de emisii 

și instrumente financiare derivate pe 

mărfuri care sunt eligibile pentru 

compensare printr-o contraparte centrală, 

precum și certificate de emisii clienților săi 

nefinanciari, entităților financiare 

menționate la articolul 5 punctul 19 a doua 

și a treia liniuță, societăților de asigurare și 

instituțiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaționale dacă au fost îndeplinite 

următoarele condiții: 

Fără a aduce atingere deciziei autorității 

competente menționate la articolul 10 

alineatul (3), o instituție de credit 

principală poate, de asemenea, vinde 

instrumentele financiare derivate pe rata 

dobânzii, instrumente derivate pe cursul de 

schimb, derivate de credit, instrumente 

financiare derivate pe certificate de emisii 

și instrumente financiare derivate pe 

mărfuri care sunt eligibile pentru 

compensare printr-o contraparte centrală, 

precum și certificate de emisii clienților săi 

nefinanciari, entităților financiare 

menționate la articolul 5 punctul 19 a doua 

și a treia liniuță, societăților de asigurare și 

instituțiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaționale și poate desfășura operațiuni 

de compensare pentru a reduce riscul 

acestor vânzări, dacă au fost îndeplinite 

următoarele condiții: 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Majoritatea membrilor organului de 

conducere al instituției de credit principale 

și, respectiv, al entității de tranzacționare 

sunt persoane care nu sunt membri ai 

organului de conducere al celeilalte 

entități. Niciun membru al organului de 

conducere al fiecărei entități nu trebuie să 

îndeplinească o funcție executivă în ambele 

entități, cu excepția responsabilului de 

gestionare a riscurilor din societatea-mamă. 

(8) Majoritatea membrilor organului de 

conducere al instituției de credit principale 

și, respectiv, al entității de tranzacționare 

sunt persoane care nu sunt membri ai 

organului de conducere al celeilalte 

entități. Niciun membru al organului de 

conducere al fiecărei entități nu trebuie să 

îndeplinească o funcție executivă în ambele 

entități, cu excepția responsabililor de 

gestionare a riscurilor, de audit intern și de 

verificare a conformității din societatea-

mamă. 

Or. en 

Justificare 

Funcțiile de verificare a conformității și de audit intern sunt deseori gestionate la nivel 

central în grupuri financiare din aceleași motive ca funcțiile de gestionare a riscurilor. Este 

rezonabil ca responsabilii care ocupă aceste funcții să poată fi utilizați în toată organizația 

în același mod ca responsabilii de gestionare a riscurilor. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cazul în care au fost impuse măsuri 

în conformitate cu prezentul capitol, 

instituția de credit principală nu poate să își 

asume o expunere intragrup care să 

depășească 25 % din capitalul eligibil al 

instituției de credit principale față de o 

entitate care nu aparține aceluiași subgrup 

ca și instituția de credit principală. Limita 

de expunere intragrup se aplică pe bază 

subconsolidată, după luarea în considerare 

a efectului diminuării riscului de credit și al 

derogărilor în conformitate cu articolele 

399-403 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 și cu articolul 16 din 

(2) În cazul în care au fost impuse măsuri 

în conformitate cu prezentul capitol, 

instituția de credit principală nu poate să își 

asume o expunere intragrup care să 

depășească 25 % din capitalul eligibil al 

instituției de credit principale față de o 

entitate care nu aparține aceluiași subgrup 

ca și instituția de credit principală. Limita 

de expunere intragrup se aplică pe bază 

subconsolidată, după luarea în considerare 

a efectului diminuării riscului de credit și al 

derogărilor în conformitate cu articolele 

399-403 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013. 
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prezentul regulament. 

Or. en 

Justificare 

Se propune eliminarea articolului 16, a se vedea mai jos. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o expunere mare care depășește 25 % 

din capitalul eligibil al instituției de credit 

principale față de o entitate financiară. 

Limita de expunere respectivă se aplică 

numai pe bază individuală și pe bază 

subconsolidată, după luarea în considerare 

a efectului diminuării riscului de credit și al 

derogărilor în conformitate cu articolele 

399-403 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 și cu articolul 16 din 

prezentul regulament; 

(a) o expunere mare care depășește 25 % 

din capitalul eligibil al instituției de credit 

principale față de o entitate financiară. 

Limita de expunere respectivă se aplică 

numai pe bază individuală și pe bază 

subconsolidată, după luarea în considerare 

a efectului diminuării riscului de credit și al 

derogărilor în conformitate cu articolele 

399-403 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) expuneri mari care depășesc în total 

200 % din capitalul eligibil al instituției de 

credit principale față de entități 

financiare. Limita de expunere respectivă 

se aplică numai pe bază individuală și pe 

bază subconsolidată, după luarea în 

considerare a efectului diminuării 

riscului de credit și al derogărilor în 

conformitate cu articolele 399-403 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și cu 

eliminat 
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articolul 16 din prezentul regulament. 

Or. en 

Justificare 

Nu există nicio justificare pentru a limita mai mult volumul total al expunerilor mari permise 

pentru o instituție de credit principală care a fost separată decât pentru o instituție de credit 

principală care nu a fost separată, deoarece activitățile de tranzacționare sunt mai limitate, 

în special în ceea ce privește expunerile în afara grupului. Partea din articol care sugerează 

acest lucru este, prin urmare, eliminată. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu 

articolul 35 pentru a ajusta nivelul limitei 

aplicabile expunerilor mari agregate din 

afara grupului, astfel cum se prevede la 

alineatul (1) litera (b), în conformitate cu 

gradul în care diminuarea riscului de 

credit a fost recunoscută. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Nici în aceste situații nu sunt necesare acte delegate. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 16 eliminat 

Tehnici de diminuare a riscului de credit  

Pe lângă dispozițiile articolelor 399-403 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în 

 



 

PE546.551v02-00 40/58 PR\1046197RO.doc 

RO 

cazul în care au fost impuse măsuri în 

conformitate cu prezentul capitol din 

prezentul regulament, la calculul valorilor 

expunerilor se aplică restricții în ceea ce 

privește recunoașterea tehnicilor de 

diminuare a riscului de credit, în sensul 

conformității cu limitele aplicabile 

expunerilor mari, astfel cum sunt 

menționate la articolele 14 și 15 din 

prezentul regulament. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 35 

pentru a specifica măsura în care 

tehnicile de atenuare a riscului de credit, 

inclusiv tipurile de protecție a creditului 

eligibile și limitele aplicate acestora, sunt 

recunoscute în sensul primului paragraf 

cu scopul de a se asigura că tehnicile de 

diminuare a riscului de credit nu dau greș 

în cazul în care riscurile se 

materializează, astfel încât să se poată 

realiza recuperarea eficace a protecției 

creditelor. 

 

Or. en 

Justificare 

Nu există nicio justificare pentru a recunoaște într-o mai mică măsură metodele de 

diminuare a riscului de credit pentru o entitate separată decât pentru alte instituții în ceea ce 

privește normele pentru expunerile mari. Prin urmare, se propune eliminarea prezentului 

articol. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care o autoritate competentă a 

luat o decizie în conformitate cu 

articolul 10 alineatul (3) prin care se 

interzice unei instituții de credit principale 

să desfășoare anumite activități de 

tranzacționare, instituția de credit 

În cazul în care o autoritate competentă a 

luat o decizie în conformitate cu 

articolul 10 alineatul (3) prin care se 

interzice unei instituții de credit principale 

să desfășoare anumite activități de 

tranzacționare, iar instituției de credit 
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principală sau societatea-mamă din UE a 

acesteia prezintă un plan de separare 

autorității competente în termen de 6 luni 

de la data deciziei menționate la 

articolul 10 alineatul (3) al doilea paragraf. 

principal i s-a solicitat în mod expres să 

separe aceste activități, instituția de credit 

principală sau societatea-mamă din UE a 

acesteia prezintă un plan de separare 

autorității competente în termen de 6 luni 

de la data deciziei menționate la 

articolul 10 alineatul (3) al doilea paragraf. 

Or. en 

Justificare 

Modificarea propusă este introdusă din motive de coerență cu modificările propuse la 

articolul 10. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Atunci când efectuează evaluarea în 

conformitate cu articolul 9 și atunci când 

impune instituției de credit principale să nu 

desfășoare anumite activități în 

conformitate cu articolul 10, autoritatea 

competentă ține seama de orice evaluare a 

posibilității de rezoluție deja existentă sau 

în curs de realizare, efectuată de oricare 

dintre autoritățile de rezoluție în temeiul 

articolelor 13 și 13a din Directiva [BRRD]. 

(2) Atunci când efectuează evaluarea în 

conformitate cu articolul 9 și atunci când 

impune instituției de credit principale să nu 

desfășoare anumite activități în 

conformitate cu articolul 10, autoritatea 

competentă ține seama de orice evaluare a 

posibilității de rezoluție deja existentă sau 

în curs de realizare, efectuată de oricare 

dintre autoritățile de rezoluție în temeiul 

articolelor 15 și 16 din Directiva 

2014/59/UE [BRRD]. 

 În cazul în care autoritatea de rezoluție 

relevantă constată că nu există obstacole 

semnificative în calea posibilității de 

rezoluție, această constatare nu poate fi 

considerată suficientă în sine pentru a 

demonstra că concluziile menționate la 

articolul 10 alineatul (3) nu sunt 

justificate. 

Or. en 
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Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Autoritatea competentă cooperează cu 

autoritatea de rezoluție relevantă și asigură 

schimbul informațiilor relevante 

considerate necesare pentru îndeplinirea 

sarcinilor sale. 

(3) Autoritatea competentă cooperează cu 

autoritatea de rezoluție relevantă și asigură 

schimbul informațiilor relevante 

considerate necesare pentru îndeplinirea 

sarcinilor sale, inclusiv lista instituțiilor 

care intră în domeniul de aplicare a 

prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Autoritatea competentă se asigură că 

măsurile instituite în temeiul prezentului 

capitol sunt în concordanță cu măsurile 

instituite în temeiul articolului 13 litera (b) 

din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, al 

articolului 8 alineatul (9) din Regulamentul 

(UE) nr. [MUR], al articolelor 13, 13a, 14 

și 15 din Directiva [BRRD] și al 

articolului 104 din Directiva 2013/36/UE. 

(4) Autoritatea competentă se asigură că 

măsurile instituite în temeiul prezentului 

capitol sunt compatibile cu măsurile 

instituite în temeiul articolului 13 litera (b) 

din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, al 

articolului 8 alineatul (9) din Regulamentul 

(UE) nr. 806/2014 [MUR], al articolelor 

13, 13a, 14 și 15 din Directiva 2014/59/UE 

[BRRD] și al articolului 104 din Directiva 

2013/36/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 21 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 [...] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În sensul articolului 3 litera (b) punctul 

(ii), calculul pragurilor se bazează pe 

conturile consolidate ale societății-mamă 

din UE. 

(1) În sensul articolului 3 litera (b) punctul 

(ii) și al articolului 9, calculul pragurilor 

se bazează pe conturile consolidate ale 

societății-mamă din UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În sensul articolului 3 litera (b) punctul 

(iii), calculul pragurilor se bazează pe 

activitățile desfășurate în Uniune. 

(2) În sensul articolului 3 litera (b) punctul 

(iii) și al articolului 9, calculul pragurilor 

se bazează pe activitățile desfășurate în 

Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 3 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În sensul articolul 3 alineatul (1) 

litera (b), calcularea pragurilor pentru 

entitățile care au efectuat o concentrare 

în cursul anului precedent se bazează, 

pentru cei doi ani anteriori concentrării, 

pe conturile combinate ale entităților 

fuzionate. 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la [OP este rugat să introducă data 

corectă 12 luni de la publicarea 

prezentului regulament], autoritatea 

competentă identifică instituțiile de credit 

și grupurile care fac obiectul prezentului 

regulament în conformitate cu articolul 3 și 

le notifică imediat ABE. 

Autoritatea competentă identifică anual 

instituțiile de credit și grupurile care fac 

obiectul prezentului regulament în 

conformitate cu articolul 3 și le notifică 

imediat ABE. 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Calcularea activităților de tranzacționare Calcularea expunerilor la riscuri legate de 

tranzacționare și a datoriilor eligibile 

pentru recapitalizare internă  

Or. en 
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Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul articolului 3, activitățile de 

tranzacționare se calculează după cum 

urmează, în conformitate cu regimul 

contabil aplicabil. 

În sensul articolului 3, expunerile la 

riscuri legate de tranzacționare se 

calculează după cum urmează, în 

conformitate cu regimul de reglementare 

aplicabil. 

Or. en 

Justificare 

Evaluările propuse utilizează definiții de reglementare bine formulate și cunoscute și decurg 

din evaluările prudențiale dezvoltate prin intermediul Directivei privind cerințele de capital 

(CRDIV). Acestea urmăresc în ce măsură riscul de piață și riscurile legate de riscul de 

contraparte din instrumentele derivate expun banca la riscuri și compară acest fapt cu 

datoriile care sunt eligibile pentru a fi incluse în fondurile proprii și pasivele eligibile (cu 

toate că rezervele care pot fi utilizate pentru recapitalizarea internă și, prin urmare, pentru 

capacitatea de absorbție a pierderilor în cazul unei bănci aflate în dificultate majoră sunt 

mai importante decât acestea). 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Activități de tranzacționare = (TSA + TSL 

+ DA + DL)/2, unde: 

Expunerile la riscuri legate de 

tranzacționare=RM + RD + RCVA, unde: 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Activele deținute în vederea 

tranzacționării care iau forma titlurilor de 

valoare (Trading Securities Assets - TSA) 

sunt active care fac parte dintr-un 

portofoliu gestionat în ansamblu și pentru 

care există dovezi ale unui model real și 

recent de urmărire a profitului pe termen 

scurt, cu excepția activelor derivate; 

(a) Valoarea expunerii la risc pentru 

riscul de piață (RM) reprezintă valoarea 

totală a expunerilor la risc calculată în 

conformitate cu articolul 92 alineatul (3) 

literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013, caz în care cerințele de 

fonduri proprii se înmulțesc cu un factor 

de 12,5 pentru a obține valoarea expunerii 

la risc; 

Or. en 

Justificare 

Prima evaluare se referă la expunerea la riscurile de piață în cadrul activităților de 

tranzacționare, care ia în considerare toate riscurile de piață pertinente (riscul de rată a 

dobânzii, riscul valutar, riscul de capitaluri proprii și riscul de marfă ) în modul cel mai 

adecvat stabilit de comunitatea autorităților de reglementare după 20 de ani de dezvoltare a 

cadrului privind riscul de piață în Comitetul de la Basel. 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Datoriile deținute în vederea 

tranzacționării care iau forma titlurilor de 

valoare (Trading Securities Liabilities - 

TSL) sunt datorii asumate cu intenția 

răscumpărării în viitorul apropiat, care 

fac parte dintr-un portofoliu gestionat în 

ansamblu și pentru care există dovezi ale 

unui model real și recent de urmărire a 

profitului pe termen scurt, cu excepția 

datoriilor derivate; 

(b) Valoarea expunerii la risc pentru 

riscul de contraparte privind 

instrumentele financiare derivate (RD) 

reprezintă suma dintre valoarea totală a 

expunerii la risc pentru riscul de 

contraparte privind instrumentele derivate 

din portofoliul bancar, calculată în 

conformitate cu partea a treia titlul II din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și 

valoarea totală a expunerii la risc pentru 

riscul de contraparte din portofoliul de 

tranzacționare, calculată în conformitate 

cu articolul 92 alineatul (3) litera (f) din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

Or. en 
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Justificare 

A doua evaluare se referă la riscul de credit rezultat din expunerile față de contrapărți, din 

expunerile pe instrumentele financiare derivate, astfel cum sunt evaluate în cadrul 

prudențial. 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Activele derivate (Derivative Assets - 

DA) sunt instrumente financiare derivate 

cu valori de înlocuire pozitive, care nu 

sunt identificate ca operațiuni de 

acoperire a riscurilor sau instrumente 

financiare derivate încorporate; 

(c) Valoarea expunerii la risc pentru 

ajustările evaluărilor creditului (RCVA) 

reprezintă valoarea totală a expunerilor la 

risc pentru ajustările evaluărilor 

creditului pentru instrumentele financiare 

derivate, calculată în conformitate cu 

articolul 92 alineatul (3) literele (b) și (c) 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, caz 

în care cerințele de fonduri proprii se 

înmulțesc cu un factor de 12,5 pentru a 

obține valoarea expunerii la risc; 

Or. en 

Justificare 

A treia evaluare se referă la riscul legat de deteriorarea riscului de credit pentru 

instrumentele financiare derivate, care nu a fost deloc evaluat în cerințele de capital înainte 

de recenta criză financiară, dar care a fost recunoscut și a devenit un nou element al 

cerințelor de capital din CRDIV. 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Datoriile derivate (Derivative 

Liabilities - DL) sunt instrumente 

financiare derivate cu valori de înlocuire 

negative, care nu sunt identificate ca 

instrumente de acoperire a riscurilor. 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Activele și datoriile întreprinderilor de 

asigurare și de reasigurare și ale altor 

întreprinderi nefinanciare nu sunt incluse în 

calculul activităților de tranzacționare. 

(2) Activele întreprinderilor de asigurare și 

de reasigurare și ale altor întreprinderi 

nefinanciare nu sunt incluse în calculul 

expunerilor la riscuri legate de 

tranzacționare. 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ABE elaborează proiecte de standarde 

tehnice de punere în aplicare care să 

specifice metodologia de calcul al 

activităților de tranzacționare menționate 

la alineatul (1), luând în considerare 

diferențele care există între regimurile 

contabile aplicabile. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Dat fiind că aceste evaluări sunt bine definite în cadrul prudențial, nu este necesar să se 

elaboreze acte delegate în privința lor. 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

ABE elaborează proiecte de standarde 

tehnice de punere în aplicare care să 

specifice metodologia de calcul al 

activităților de tranzacționare menționate 

la alineatul (1), luând în considerare 

diferențele care există între regimurile 

contabile aplicabile. 

În sensul articolul 3, valoarea totală a 

datoriei eligibile pentru recapitalizare 

internă se calculează ca suma dintre 

fondurile proprii ale instituției, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

575/2013, și celelalte pasive eligibile 

pentru cerința minimă de pasive eligibile, 

stabilite la articolul 45 din Directiva 

2014/59/UE (BRRD).  

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ABE înaintează Comisiei proiectele de 

standarde tehnice de punere în aplicare 

până la [OP este rugat să introducă data 

exactă, 1 lună de la data publicării 

regulamentului]. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se conferă Comisiei competența de a 

adopta proiectele de standarde tehnice de 

punere în aplicare menționate la primul 

paragraf, în conformitate cu articolul 15 

din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. 

eliminat 



 

PE546.551v02-00 50/58 PR\1046197RO.doc 

RO 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Comisia este împuternicită să modifice, 

prin intermediul unor acte delegate în 

conformitate cu articolul 35, componentele 

activităților de tranzacționare menționate 

la literele (a)-(d) de la alineatul (1) din 

prezentul articol pentru a ține seama de 

schimbările survenite în regimurile 

contabile aplicabile. 

(4) Comisia este împuternicită să modifice, 

prin intermediul unor acte delegate în 

conformitate cu articolul 35, componentele 

expunerilor la riscuri legate de 

tranzacționare menționate la literele (a)-(c) 

de la alineatul (1) din prezentul articol 

pentru a ține seama de schimbările 

survenite în regimurile de reglementare 

aplicabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) confiscarea profiturilor obținute sau a 

veniturilor aferente pierderilor evitate ca 

urmare a încălcării, în măsura în care 

acestea pot fi determinate; 

(b) confiscarea profiturilor sau a pierderilor 

pe care autoritatea competentă le 

consideră a fi obținute sau evitate din 

cauza încălcării; 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d 



 

PR\1046197RO.doc 51/58 PE546.551v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) retragerea sau suspendarea autorizării; (d) retragerea autorizării; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) impunerea de sancțiuni pecuniare 

administrative maxime care să atingă cel 

puțin valoarea triplă a profiturilor 

câștigate sau a veniturilor aferente 

pierderilor evitate ca urmare a încălcării, 

în măsura în care acestea pot fi 

determinate; 

(g) impunerea de sancțiuni pecuniare 

administrative egale cu până la de două 

ori valoarea beneficiului rezultat din 

încălcare, în măsura în care beneficiul 

respectiv poate fi determinat; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) pentru persoanele fizice, o sancțiune 

pecuniară administrativă maximă de cel 

puțin 5 000 000 EUR sau, pentru statele 

membre în care euro nu este moneda 

oficială, valoarea echivalentă în moneda 

națională la cursul de schimb din data 

intrării în vigoare a prezentului regulament; 

(h) în cazul unei persoane fizice, 

sancțiuni pecuniare administrative în 

valoare de până la 5 000 000 EUR sau, în 

statele membre în care euro nu este 

moneda oficială, valoarea echivalentă în 

moneda națională la data intrării în vigoare 

a prezentului regulament; 

Or. en 
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Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) pentru persoanele juridice, sancțiuni 

pecuniare administrative maxime de cel 

puțin 10 % din cifra de afaceri anuală 

totală a persoanei juridice, în 

conformitate cu ultimele situații 

financiare disponibile aprobate de 

organul de conducere; în cazul în care 

persoana juridică este o societate-mamă 

sau o filială a societății-mamă care trebuie 

să elaboreze situații financiare consolidate 

în conformitate cu Directiva 2013/34/UE, 

cifra de afaceri anuală totală relevantă este 

cifra de afaceri anuală totală sau tipul 

corespunzător de venit, în conformitate cu 

regimul contabil relevant conform 

ultimelor situații financiare consolidate 

aprobate de organul de conducere al 

principalei societăți-mamă. 

(i) în cazul unei persoane juridice, 

sancțiuni pecuniare administrative de până 

la 10% din cifra de afaceri anuală totală 

netă a întreprinderii în exercițiul 

financiar precedent, incluzând venitul 

brut din dobânzile de încasat și alte 

venituri similare, venituri din acțiuni și 

alte titluri cu randament fix sau variabil, 

precum și comisioanele sau taxele de 

încasat, dat fiind că aceste elemente sunt 

menționate la articolul 316 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Articolul 28 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 28a 

 Sancțiuni ale BCE 

 În cazul unei încălcări menționate la 

alineatul 1, BCE, în calitate de autoritate 

competentă, poate impune sancțiunile 

administrative prevăzute la articolul 18 

din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. 

Or. en 
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Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) importanța profiturilor obținute sau a 

pierderilor evitate de către persoana 

răspunzătoare de încălcare, în măsura în 

care acestea pot fi determinate; 

(d) importanța profiturilor sau a pierderilor 

pe care autoritatea competentă le 

consideră a fi obținute sau evitate de către 

persoana răspunzătoare de încălcare, în 

măsura în care acestea pot fi determinate; 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia monitorizează în mod regulat 

efectul normelor prevăzute în prezentul 

regulament în ceea ce privește realizarea 

obiectivelor menționate la articolul 1 și 

stabilitatea sistemului financiar al Uniunii 

în ansamblu, luând în considerare 

evoluțiile privind structura pieței, precum 

și dezvoltarea și activitățile entităților 

reglementate de prezentul regulament și 

înaintează orice propunere adecvată. 

Reexaminarea se concentrează în special 

pe aplicarea pragurilor menționate la 

articolul 3, pe aplicarea și eficacitatea 

interdicției prevăzute la articolul 6, pe 

domeniul de aplicare al activităților 

prevăzute la articolul 8 și pe adecvarea 

indicatorilor prevăzuți la articolul 9. Până 

la 1 ianuarie 2020 și periodic după această 

dată, Comisia, ținând seama de opiniile 

autorităților competente, prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport care să includă aspectele menționate 

Comisia monitorizează în mod regulat 

efectul normelor prevăzute în prezentul 

regulament în ceea ce privește realizarea 

obiectivelor menționate la articolul 1 și 

stabilitatea sistemului financiar al Uniunii 

în ansamblu, luând în considerare 

evoluțiile privind structura pieței, precum 

și dezvoltarea și activitățile entităților 

reglementate de prezentul regulament și 

înaintează orice propunere adecvată. 

Reexaminarea se concentrează în special 

pe pertinența și aplicarea pragurilor 

menționate la articolul 3, pe aplicarea și 

eficacitatea interdicției prevăzute la 

articolul 6, incluzând derogările de la 

interdicția prevăzută la respectivul articol, 
pe domeniul de aplicare al activităților 

prevăzute la articolul 8 și pe adecvarea 

indicatorilor prevăzuți la articolul 9. Până 

la 1 ianuarie 2020 și periodic după această 

dată, Comisia, ținând seama de opiniile 

autorităților competente, prezintă 
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mai sus, însoțit, dacă este cazul, de o 

propunere legislativă. 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport care să includă aspectele menționate 

mai sus, însoțit, dacă este cazul, de o 

propunere legislativă. 

Or. en 

 

Amendamentul  90 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Actul delegat adoptat în temeiul 

articolului 6 alineatul (6), al articolului 8 

alineatul (3), al articolului 10 alineatul (5), 

al articolului 11 alineatul (3), al articolului 

12 alineatul (2), al articolului 15 alineatul 

(2), al articolului 16 al doilea paragraf, al 

articolului 23 alineatul (4) și al articolului 

27 alineatul (3) intră în vigoare numai în 

cazul în care Parlamentul European sau 

Consiliul nu a exprimat nicio obiecție în 

termen de 2 luni de la notificarea actului 

respectiv Parlamentului European și 

Consiliului sau dacă, înainte de expirarea 

acestui termen, atât Parlamentul European, 

cât și Consiliul informează Comisia că nu 

vor formula obiecții. Termenul în cauză se 

prelungește cu 2 luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

(5) Actul delegat adoptat în temeiul 

articolului 6 alineatul (6), al articolului 8 

alineatul (3), al articolului 10 alineatul (5), 

al articolului 11 alineatul (3), al articolului 

12 alineatul (2), al articolului 15 alineatul 

(2), al articolului 16 al doilea paragraf, al 

articolului 23 alineatul (4) și al articolului 

27 alineatul (3) intră în vigoare numai în 

cazul în care Parlamentul European sau 

Consiliul nu a exprimat nicio obiecție în 

termen de 3 luni de la notificarea actului 

respectiv Parlamentului European și 

Consiliului sau dacă, înainte de expirarea 

acestui termen, atât Parlamentul European, 

cât și Consiliul informează Comisia că nu 

vor formula obiecții. Termenul în cauză se 

prelungește cu 3 luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

Or. en 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

În Europa nu se investește suficient. Nivelul insuficient de investiții din Uniune poate fi 

estimat la o valoare cuprinsă între 400 și 700 de milioane de euro anual, în comparație cu 

situația de dinaintea crizei. Aceasta este o situație gravă, deoarece reprezintă o amenințare nu 

doar pentru ocuparea forței de muncă și creșterea economică, ci și pentru stabilitatea 

financiară.  

Absența modernizării și a competitivității, precum și scăderea ocupării forței de muncă 

amenință stabilitatea finanțelor publice și subminează valorile activelor. Această combinație 

ar putea să conducă la o nouă criză financiară, dar de această dată de la un punct de plecare și 

mai slab, întrucât există părți importante ale economiilor noastre care nu s-au refăcut în urma 

ultimei crize financiare.  

Fără investiții private valoarea activelor va scădea și va submina capacitatea băncilor solide, 

de altfel, din punct de vedere financiar, care îndeplinesc cerințe de capital noi și mult mai 

stricte. Crizele financiare moderne au fost mai mult sau mai puțin caracterizate de scăderea 

valorii activelor, în majoritatea cazurilor acestea fiind legate de creditele acordate persoanelor 

fizice pentru finanțarea bunurilor imobiliare în combinație cu o scădere a creșterii economice. 

Slaba creștere economică a fost strâns corelată cu declinul competitivității, care, în schimb, 

provine din insuficienta finanțare a noilor investiții comerciale și a capacității de producție.  

Astfel, în cazul în care băncile nu pot finanța investițiile comerciale, creditele acordate 

persoanelor fizice pentru finanțarea bunurilor imobiliare devin un risc sistemic. Acest lucru 

trebuie evitat pentru a impulsiona din nou creșterea economică în Europa. Acest fapt trebuie 

să se realizeze permițând băncilor din Europa să furnizeze lichidități în întreaga Uniune. 

Pentru o bună funcționare a uniunii piețelor de capital este necesar ca sursele pentru 

finanțarea creșterii și a creării de noi locuri de muncă să fie deschise și să se poată investi în 

noile industrii și noile întreprinderi în întreaga Uniune, independent de problemele finanțelor 

publice din statele membre. Ideile productive și dezvoltarea societăților trebuie să poată 

atrage investiții comerciale, și anume finanțare.  

Raportorul consideră că aceasta este cea mai mare provocare pentru sectorul financiar din 

Europa și că legislația viitoare privind piața financiară unică trebuie să considere acest fapt 

drept un prim demers.  

În prezent, băncile trebuie să fie capabile să îndeplinească noi cerințe referitoare la capital și 

rezoluție, iar în același timp trebuie să aibă posibilitatea de a furniza capital și finanțare prin 

intermediul valorilor mobiliare, de exemplu prin securitizare, și prin distribuția riscurilor de 

la împrumuturile bancare tradiționale la finanțarea bazată pe piață. Aceasta înseamnă că 

băncile ar trebui să aibă posibilitatea de a furniza lichidități pe piața unică pentru creditarea și 

finanțarea investițiilor, prin oferirea de servicii de formare a pieței pentru piața valorilor 

mobiliare. 

Băncile universale au o importanță sistemică în sine, deoarece acestea sunt, prin faptul că 

acționează dincolo de frontiere, suficient de mari pentru a atrage capital internațional și a 

mobiliza resurse financiare în întreaga Europă. Aceste bănci transformă capitalul în 

lichidități, indiferent în ce parte din Uniune sunt active, în scopul de a finanța investiții care, 

în același timp, le diversifică riscurile.  
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Băncile specializate vor juca un rol important în realizarea acestui lucru, însă nu vor fi 

suficiente. O dependență crescută față de acestea nu va consolida stabilitatea sectorului 

financiar, iar o dependența exclusivă de ele ar pune în pericol asigurarea unor lichidități 

importante.  

În primul rând, băncile specializate au fost mai expuse la șocurile sistemice și la scăderea 

valorilor activelor decât băncile diversificate. Astfel cum BCE constată în raportul său 

privind structurile bancare din UE (septembrie 2010) după izbucnirea crizei actuale: cu toate 

că atât băncile diversificate cât și băncile specializate (în special băncile de investiții) au 

înregistrat o scădere a venitului net sau chiar pierderi, reduceri ale valorii contabile și 

recapitalizări în timpul crizei, instituțiile diversificate s-au dovedit a fi mai rezistente, 

deoarece pierderile în unele segmente au fost compensate prin surse alternative de venituri. 

Crizele financiare recente, precum și cea în curs, au fost cauzate de factori diverși, precum 

serviciile bancare de retail privind bunurile imobiliare, lipsa de diversificare, dependența de 

finanțarea pe termen scurt și expunerea la valorile în scădere ale proprietăților imobiliare 

comerciale. Băncile diversificate au avut oportunități mai bune pentru distribuirea riscurilor 

decât băncile specializate. Faptul că au deținut mai multe posibilități le-a făcut mai rezistente 

la crize.  

În al doilea rând, modelul bancar european a fost dezvoltat timp de sute de ani. Acesta se 

dezvoltă în cadrul piețelor financiare europene, al structurii mediului de afaceri din Europa cu 

un nivel ridicat de IMM-uri, al sistemelor de pensii publice și al băncilor reglementate și 

supravegheate care oferă garanții creditorilor și deponenților. Sistemul din SUA a fost, de 

asemenea, elaborat de-a lungul a peste o sută de ani și adaptat diferitelor condiții din 

economia americană. Necesitatea de a se baza mai puțin pe bănci universale nu va însemna o 

apariție rapidă a unor noi surse de finanțare, ci mai degrabă o dezvoltare lentă a unor noi 

instituții și sisteme de creditare și, prin urmare, o scădere a investițiilor.  

În al treilea rând, noua legislație financiară a UE a modificat situația din acest sector. De la 

izbucnirea crizei, s-au stabilit noi norme și reglementări care fac ca piețele financiare din 

2014 să fie foarte diferite față de cele care au existat în 2009. EMIR, MIFID2, CRD4, SGD, 

BRRD, MUR, MUS, precum și ABE: abrevierile sunt numeroase, dar simbolizează o 

arhitectură complet diferită a piețelor financiare. Există norme, supraveghere și o reală 

responsabilitatea în ceea ce privește piața.  

Împrumuturile și finanțarea necesită mai mult capital de bază, mai mult capital eligibil pentru 

recapitalizare internă, criterii de risc mai stricte și o supraveghere mai eficientă, precum și un 

control mai prudent al băncilor de către investitori. Se poate spune, indiferent de situație, că a 

devenit mai dificil să iei bani cu împrumut, deoarece este mai dificil să dai bani cu împrumut. 

O mai mare securitate și stabilitate oferă oportunități de creștere pe termen lung, dar mai 

puțină finanțare pe termen scurt. Adoptarea unor noi măsuri de reglementare trebuie să 

soluționeze atât această problemă, cât și provocarea reprezentată de noile riscuri sistemice 

cauzate de un nivel scăzut al investițiilor.  

O mai mare stabilitate trebuie să permită creșterea finanțării economiei europene în cadrul 

noilor norme și a supravegherii dobândite. O dezvoltare în care o parte din ce în ce mai 

însemnată din intermedierea financiară are loc în afara noilor norme în materie de capital, a 

posibilității de rezoluție și a supravegherii ar însemna în mod clar o creștere a riscului 

sistemic în cadrul instituțiilor care au o importanță sistemică la fel de mare ca și băncile.  
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Riscurile sistemice sunt definite de interdependență și de expunerea la risc și nu de diversele 

modelele bancare sau de o anumită dimensiune a instituției. Recentul test de rezistență, 

precum și experiența noastră în urma crizei indică acest lucru. Principala cauză a crizei nu a 

fost tranzacționarea.  

Propunerea Comisiei urmărește să finalizeze cadrul unic de reglementare prin soluționarea 

problemei riscului sistemic la care suntem încă expuși, în pofida noii legislații. Raportorul 

salută această abordare, dar consideră că ea trebuie să se bazeze pe factorii de risc și nu 

trebuie să conducă la creșterea volumului tranzacțiilor și a finanțărilor care au loc în afara 

domeniilor reglementate și supravegheate din sectorul financiar. Aceasta trebuie să fie pusă 

în aplicare într-un mod care să utilizeze actele legislative adoptate recent care au modificat 

situația, să beneficieze de stabilitatea dobândită în scopul de a permite asigurarea de 

lichidități și instituirea piețelor de capital de care avem nevoie și care să se refere la actele 

legislative puse în aplicare.  

Riscurile sistemice la care suntem expuși în băncile universale trebuie înfruntate printr-o 

abordare bazată pe factorii de risc și nu prin a considera că o structură economică reprezintă 

un risc sistemic atunci când nu este cazul sau a presupune că activitățile de tranzacționare 

reprezintă un risc sistemic mai mare decât împrumuturile, ceea ce nu este cazul. În același 

timp, trebuie să ne asigurăm că nu devenim mai expuși la riscurile sistemice care provin din 

interdependența dintre băncile specializate, care sunt, de asemenea, elemente esențiale ale 

sistemului bancar.  

În cazul în care băncile universale prezintă riscuri sistemice care nu sunt luate în considerare 

de CRD4 și BRRD, deoarece ele rezultă din structura asimetrică a activităților de 

tranzacționare și retail, creând riscuri pentru deponenți, dat fiind că sunt supradimensionate 

sau reprezintă activități de tranzacționare prea riscante, atunci aceste riscuri ar trebui să fie 

soluționate, nu pentru că este vorba de tranzacționare, ci din cauza existenței unor riscuri 

pertinente, însă cu scopul de a remedia absența posibilităților de rezoluție. Mai presus de 

toate, trebuie să ne asigurăm că cetățenii nu vor mai trebui să plătească.  

Este de înțeles că aceste acte legislative ar trebui să se raporteze la Directiva BRRD, în 

scopul coerenței cu legislația anterioară și pentru a nu se suprapune sau complica.  

Responsabilitatea autorităților competente, astfel cum se prevede în Directiva BRRD, de a 

evalua și a decide cu privire la posibilitatea de rezoluție, este legată în mod normal de o 

decizie privind separarea activităților de tranzacționare care reprezintă un risc pentru capitalul 

deponenților. Separarea poate fi un instrument, iar majorarea capitalului sau reducerea 

activităților de risc pot fi altele, astfel cum se prevede în Directiva BRRD.  

Prin stabilirea unei legături între criteriile de risc și posibilitatea de rezoluție a unei bănci este 

firesc să se analizeze riscul în comparație cu capitalul eligibil pentru recapitalizare internă, 

axându-se astfel asupra riscurilor pentru recapitalizarea internă și respectarea regulii 

fundamentale a Directivei BRRD, care precizează că guvernele sau contribuabilii nu ar trebui 

să salveze acționarii și investitorii. Volumul capitalului pentru recapitalizarea internă este un 

parametru esențial pentru evaluarea riscurilor de tranzacționare. Posibilitatea de rezoluție 

trebuie să reprezinte un element-cheie pentru băncile europene și pentru cadrul unic de 

reglementare, fiind esențială pentru evaluările privind separarea, majorarea capitalului sau 

diminuarea expunerii la risc.  
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Raportorul ar dori să sublinieze faptul că o bancă universală oferă perspective deosebit de 

credibile pentru a sprijini respectarea și credibilitatea Directivei DRRB, precum și cerința ca 

nici un acționar sau investitor nu trebuie să trăiască cu speranța sau prezumția că altcineva va 

salva banca. Băncile care depind numai de capitalul deponenților trebuie să recapitalizeze 

intern banii deponenților mult mai devreme decât băncile universale, ceea ce amenință să 

creeze un risc sistemic sau o problemă politică care împiedică presupusa recapitalizare 

internă.  

Este important de precizat că nimic nu demonstrează faptul că tranzacționarea este mai 

riscantă decât creditarea, ci mai degrabă contrariul. Tranzacționarea este o modalitate de a 

menține active lichide, de a transforma capitalul în creditare și de a distribui riscurile legate 

de creditare. Tranzacțiile cu obligațiuni garantate sau opțiuni pe piețele transparente sunt, 

adesea, mai sigure decât împrumuturile acordate galeriilor comerciale sau centrelor de 

afaceri. Activitățile de tranzacționare pot fi o modalitate necesară de distribuție și atenuare a 

riscurilor, ceea ce înseamnă că riscurile la adresa depozitelor și a stabilității financiare 

diminuează.  

Prin aplicarea unei abordări bazate pe riscuri, care să soluționeze riscurile sistemice mai 

degrabă decât să atace structuri sau a activități, indiferent dacă acestea sunt activități de 

creditare sau de tranzacționare, putem obține un sistem financiar și mai stabil și pune bazele 

unei uniuni a piețelor de capital, oferind Europei lichiditățile necesare pentru investiții și 

creștere, care este o altă condiție prealabilă pentru stabilitatea financiară. Această stabilitate 

este una dintre cele mai importante provocări pentru ca Uniunea Europeană să redevină o 

regiune a lumii competitivă și în creștere, prosperă și cu locuri de muncă.  

 

 


