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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 de 
modificare a Regulamentului (UE) 2017/2402 de stabilire a unui cadru general privind 
securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă 
și standardizată care să faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID-19
(COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0282),

– 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 (C9-0207(2020)),

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

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-
0000/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod 
substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În special, criza de COVID-19 
poate să mărească numărul expunerilor 
neperformante (NPE) și sporește nevoia 
tranzacționării lor pe piață. De asemenea, 
în contextul unei crize, este foarte 
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important ca riscurile să fie îndepărtate 
de elementele de importanță sistemică ale 
sistemului financiar, iar instituțiile de 
creditare să-și întărească poziția de 
capital. Deși acest lucru poate fi realizat, 
printre altele, cu ajutorul securitizării 
sintetice, băncile ar trebui să vizeze în 
paralel o creștere a poziției lor de capital 
prin majorarea capitalului propriu.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Entitățile speciale constituite în 
scopul securitizării (SSPE) trebuie 
înființate numai în țările terțe care nu 
sunt considerate de Uniunea Europeană 
ca țări terțe cu un risc ridicat, cu 
deficiențe strategice în regimul lor de 
combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului, sau ca jurisdicții 
necooperante în scopuri fiscale.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Înainte de criza financiară, unele 
activități de securitizare urmau un model 
de tip „originate to distribute” („inițiază și 
distribuie”). În cadrul acestui model, 
activele de calitate inferioară erau selectate 
pentru securitizare în detrimentul 
investitorilor, care se regăseau cu un risc 
mai mare decât ar fi intenționat, poate, să 
își asume. Cerința de a verifica standardele 
de acordare a creditelor utilizate pentru 
crearea activelor securitizate a fost 

(7) Înainte de criza financiară, unele 
activități de securitizare urmau un model 
de tip „originate to distribute” („inițiază și 
distribuie”). În cadrul acestui model, 
activele de calitate inferioară erau selectate 
pentru securitizare în detrimentul 
investitorilor, care se regăseau cu un risc 
mai mare decât ar fi intenționat, poate, să 
își asume. Cerința de a verifica standardele 
de acordare a creditelor utilizate pentru 
crearea activelor securitizate a fost 
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introdusă pentru a preveni astfel de practici 
în viitor. Cu toate acestea, în cazul 
securitizărilor de NPE, verificarea 
standardelor de acordare a creditelor ar 
trebui să țină seama de circumstanțele 
specifice, inclusiv de achiziționarea 
activelor neperformante respective și de 
tipul securitizării. Prin urmare, este necesar 
să se modifice verificarea standardelor de 
acordare a creditelor cu scopul de a-i 
permite investitorului să își îndeplinească 
obligația de diligență în ceea ce privește 
calitatea și performanța activelor 
neperformante, pentru a lua o decizie de 
investiție judicioasă și în cunoștință de 
cauză.

introdusă pentru a preveni astfel de practici 
în viitor. Cu toate acestea, în cazul 
securitizărilor de NPE, verificarea 
standardelor de acordare a creditelor ar 
trebui să țină seama de circumstanțele 
specifice, inclusiv de achiziționarea NPE 
respective și de tipul securitizării. Prin 
urmare, este necesar să se modifice 
verificarea standardelor de acordare a 
creditelor cu scopul de a-i permite 
investitorului să își îndeplinească obligația 
de diligență în ceea ce privește calitatea și 
performanța NPE, pentru a lua o decizie de 
investiție judicioasă și în cunoștință de 
cauză, garantând totodată faptul că 
derogarea nu este utilizată în mod abuziv. 
Având în vedere faptul că, în cazul 
securitizării de NPE, apar anumite riscuri 
privind arbitrajul de reglementare, se 
introduc un proces de înștiințare a 
autorităților competente și un mecanism 
mai strict de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Este important ca interesele 
inițiatorului să rămână armonizate cu 
cele ale investitorului, mai ales în ceea ce 
privește necesitatea unei administrări 
corespunzătoare a împrumuturilor. 
Nivelul reținerii riscurilor, stabilit în 
prezent la cel puțin 5%, poate contribui la 
armonizarea acestor interese și reprezintă 
o practică comună pe piață, investitorii 
cerând de obicei un nivel de reținere a 
riscurilor de 20%.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Respectarea cadrului STS poate să 
însemne că o tranzacție presupune un 
transfer semnificativ al riscurilor, dar nu 
neapărat. Prin urmare, produsele de 
securitizare sintetică STS nu presupun în 
mod neapărat un transfer semnificativ al 
riscurilor, iar autoritățile competente 
trebuie să evalueze aceste două aspecte 
separat.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) ABE insistă că introducerea unui 
cadru de STS specific pentru securitizarea 
sintetică înscrisă în bilanț (BSSS) trebuie 
însoțită de o supraveghere strictă pentru a 
evita posibile urmări negative. În mod 
concret, CERS trebuie să monitorizeze 
riscurile macroprudențiale legate de 
securitizarea sintetică și să determine 
dacă riscurile au fost îndepărtate în 
măsură suficientă de elementele sistemice 
ale sistemului nostru financiar.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 2 – punctul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) „securitizare de expuneri 
neperformante (NPE)” înseamnă o 
securitizare garantată cu un portofoliu de 
expuneri neperformante care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul 47a 
alineatul (3) din Regulamentul 575/2013 și 
a căror valoare reprezintă cel puțin 90 % 
din valoarea portofoliului în momentul 
inițierii;

(24) „securitizare de expuneri 
neperformante (NPE)” înseamnă o 
securitizare garantată cu un portofoliu de 
expuneri neperformante care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul 47a 
alineatul (3) din Regulamentul 575/2013 și 
a căror valoare reprezintă cel puțin 90 % 
din valoarea netă a portofoliului în 
momentul inițierii și la orice dată 
ulterioară la care sunt adăugate sau 
eliminate expuneri din portofoliul de 
bază;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 4 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

(1a) La articolul 4, litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(a) țara terță este inclusă pe lista 
jurisdicțiilor de mare risc și necooperante 
de către GAFI;”

„(a) țara terță este inclusă pe lista țărilor 
terțe de mare risc, care prezintă deficiențe 
strategice în regimul lor de combatere a 
spălării banilor și a finanțării 
terorismului, în conformitate cu articolul 
9 din Directiva (UE) 2015/849;

(aa) țara terță este inclusă în lista UE a 
jurisdicțiilor necooperante în scopuri 
fiscale;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=RO)
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 –litera a
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 6– alineatul 1 – paragraful 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul securitizărilor de NPE-uri, cerința 
prevăzută la prezentul alineat poate fi 
îndeplinită și de societatea de administrare.

În cazul securitizărilor tradiționale de 
NPE-uri, cerința prevăzută la prezentul 
alineat poate fi îndeplinită și de societatea 
de administrare.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 –litera b
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 6 – alineatul 3a – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calculul nivelului de reținere de 5% se 
iau în considerare în mod corespunzător 
taxele și alte elemente structurale care pot 
fi folosite în practică pentru a reduce 
efectiv interesul economic net 
semnificativ.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerința prevăzută la prezentul alineat nu se 
aplică expunerilor-suport care, în 
momentul în care inițiatorul le-a cumpărat 
de la partea terță relevantă, erau expuneri 
neperformante de tipul celor menționate la 
articolul 47a alineatul (3) din 

Cerința prevăzută la prezentul alineat nu se 
aplică expunerilor-suport care, în 
momentul în care inițiatorul le-a cumpărat 
de la partea terță relevantă, erau expuneri 
neperformante de tipul celor menționate la 
articolul 47a alineatul (3) din 
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Regulamentul nr. 575/2013. Regulamentul nr. 575/2013, dacă 
inițiatorul poate să demonstreze că cerința 
nu poate fi îndeplinită.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se introduce următorul articol 9a:
„Articolul 9a
Notificarea securitizărilor de NPE
1. Pe lângă obligațiile generale care 
decurg din articolul 7 alineatul (1), 
inițiatorii și promotorii sunt răspunzători 
în mod solidar de înștiințarea autorităților 
competente cu privire la emiterea 
securitizărilor de NPE, inclusiv cu privire 
la modul în care sunt îndeplinite cerințele 
de la articolele 6 și 9.”

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 26c – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tranzacțiile care nu prevăd o amortizare 
secvențială trebuie să aibă factori de 
declanșare pentru performanța 
expunerilor-suport, ca urmare a cărora 
amortizarea devine secvențială în ordinea 
rangului de prioritate. Acești factori de 
declanșare legați de performanță includ 
deteriorarea calității creditului 
expunerilor-suport sub un prag 

eliminat
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prestabilit.
Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 26c – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile care asigură înlocuirea 
societății de administrare, a mandatarului, a 
altor furnizori de servicii auxiliare sau a 
agentului terț de verificare menționat la 
articolul 26e alineatul (4) în cazul în care 
oricare dintre respectivii furnizori de 
servicii intră în stare de nerambursare sau 
în insolvență, într-un mod care să nu ducă 
la încetarea furnizării serviciilor respective;

(b) dispozițiile care asigură înlocuirea 
societății de administrare, a mandatarului, a 
altor furnizori de servicii auxiliare sau a 
agentului terț de verificare menționat la 
articolul 26e alineatul (4) în cazul în care 
oricare dintre respectivii furnizori de 
servicii intră în stare de nerambursare sau 
în insolvență, în cazul în care aceștia sunt 
diferiți de inițiator, într-un mod care să nu 
ducă la încetarea furnizării serviciilor 
respective;

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 26e – alineatul 2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea plății pentru protecția creditului 
se calculează la nivelul fiecărei expuneri-
suport în cazul căreia s-a produs un 
eveniment de credit.

Valoarea plății pentru protecția creditului 
se calculează pe baza fiecărei expuneri-
suport în cazul căreia s-a produs un 
eveniment de credit.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
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Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 26e – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) exercitarea unei opțiuni de 
stingere a tranzacției la un anumit 
moment în timp (time call), atunci când 
perioada de timp măsurată de la data 
încheierii este egală sau mai mare decât 
durata de viață medie ponderată a 
portofoliului de referință inițial la 
încheiere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 26e – alineatul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Atunci când se acordă o altă formă 
de protecție a creditului în conformitate cu 
alineatul (7) litera (c) a prezentului articol, 
inițiatorul recurge la garanții reale de 
înaltă calitate, care trebuie să se încadreze 
într-una dintre categoriile următoare:

9. Atunci când se acordă o altă formă 
de protecție a creditului în conformitate cu 
alineatul (7) litera (c) de la prezentul 
articol, inițiatorul și investitorul recurg la 
garanții reale de înaltă calitate, care trebuie 
să se încadreze într-una dintre categoriile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 26e – alineatul 9 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) titlurile de datorie respective au o 
scadență reziduală maximă de trei luni, 
care corespunde datelor de plată;

(i) titlurile de datorie respective au o 
scadență reziduală maximă de trei luni, 
care nu depășește următoarea dată de 
plată;
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Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 26e – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b), în cazul în care 
instituția de credit terță sau inițiatorul nu 
mai îndeplinește cel puțin nivelul 2 de 
calitate a creditului, garanțiile reale se 
transferă imediat către o instituție de 
credit terță cu nivelul 2 de calitate a 
creditului sau cu un nivel mai ridicat sau 
se investesc în titluri de valoare care 
îndeplinesc criteriile prevăzute la litera (a) 
a prezentului alineat. Cerințele prevăzute 
la prezenta literă (b) se consideră a fi 
îndeplinite în cazul investițiilor în 
instrumente de tipul credit linked note 
emise de inițiator, în conformitate cu 
articolul 218 din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013.

eliminat

Or. en

Justificare

Prin această eliminare încercăm să evităm situația în care băncile, după ce sunt retrogradate 
de la CR2 la CR3, sunt obligate să transfere garanția către un terț, ceea ce le înrăutățește și 
mai mult poziția de capital.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – partea introductivă
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 30 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) La articolul 30 alineatul (2) se 
adaugă următoarea literă (d):

(10) La articolul 30 alineatul (2) se 
introduc următoarele litere (-d) și (d):
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Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 30 – alineatul 2 – litera -d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

‘(-d) pentru securitizările de NPE, în 
special, procesele și mecanismele prin 
care se garantează că nu are loc niciun 
caz de arbitraj de reglementare sau de 
utilizare abuzivă a derogării de la 
îndeplinirea cerinței prevăzute la articolul 
9 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 30 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) La articolul 30 se introduce 
alineatul (3a) cu următorul text:
„3a. Autoritățile competente asigură 
faptul că SSPE fac obiectul impozitului pe 
profit și al impozitului pe creșterea de 
capital și nu sunt utilizate abuziv pentru a 
transfera fonduri în jurisdicții 
necooperante în scopuri fiscale.”

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) La articolul 31 se adaugă 
următorul alineat:
„2a. Fără a aduce atingere alineatului 
(2) și raportului menționat la articolul 44, 
CERS publică un raport, în strânsă 
colaborare cu ESMA, ABE și EIOPA, în 
care analizează impactul și eventualele 
riscuri sistemice specifice pentru 
stabilitatea financiară ce decurg din 
includerea în prezentul regulament a 
cerințelor pentru securitizarea STS 
înscrisă în bilanț.
Raportul în cauză se publică la 1 iulie 
2022 și ține seama de caracteristicile 
specifice ale securitizării înscrise în 
bilanț, și anume de caracterul său 
personalizat și privat pe piețele financiare, 
și analizează dacă cadrul actual 
favorizează efectiv o diversificare eficace 
a riscurilor în sistemul financiar și o mai 
bună finanțare a economiei reale. CERS 
recurge la o gamă largă de surse pentru a 
obține date pertinente privind piața și se 
bazează în special pe următoarele:
(a) datele colectate de autoritățile 
competente în conformitate cu articolul 7 
alineatul (1);
(b)  rezultatul analizelor efectuate de 
către autoritățile competente în 
conformitate cu articolul 30 alineatul (2);
(c) datele înregistrate în registrele 
centrale de securitizări în conformitate cu 
articolul 10.
În cazul în care se constată riscuri 
semnificative, CERS emite avertismente 
și, dacă este cazul, formulează 
recomandări de acțiuni de remediere, 
adresate Comisiei, AES și statelor 
membre, ca reacție la respectivele riscuri, 
în conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1092/2010, 
inclusiv cu privire la oportunitatea 
modificării nivelurilor de reținere a 
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riscurilor sau privind luarea altor măsuri 
macroprudențiale. În conformitate cu 
articolul 17 din Regulamentul (UE) 
nr. 1092/2010, Comisia, AES și statele 
membre comunică CERS, Parlamentului 
European și Consiliului acțiunile 
întreprinse drept răspuns la recomandare 
și justifică în mod corespunzător cazurile 
în care nu au întreprins acțiuni în termen 
de trei luni de la data transmiterii 
recomandării către destinatari.”

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2402
Articolul 46 – literele ha și hb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) La articolul 46 se adaugă 
următoarele litere (ha) și (hb):
„(ha) posibilitatea introducerii unor noi 
cerințe privind standardizarea și 
divulgarea, și anume prin utilizarea unor 
șabloane, pentru utilizarea desemnării 
drept STS a securitizărilor tradiționale și 
a celor înscrise în bilanț, inclusiv în cazul 
securitizărilor personalizate și private 
pentru care nu a fost întocmit un prospect 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/1129 al Parlamentului European și 
al Consiliului*; 
(hb) modul în care poate fi integrată 
sustenabilitatea în cadrul STS, inclusiv 
prin intermediul unui produs „de 
securitizare ecologică”, și dacă aceste 
produse pot face obiectul unei ponderări 
de risc preferențiale;
__________________________
* Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 iunie 2017 privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte 
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publice de valori mobiliare sau al 
admiterii de valori mobiliare la 
tranzacționare pe o piață reglementată, și 
de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO 
L 168, 30.6.2017, p. 12). 

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul înțelege premisele pe care se bazează propunerea Comisiei privind adaptarea 
cadrului referitor la securitizări pentru a trata securitizările sintetice înscrise în bilanț și 
securitizarea expunerilor neperformante (NPE), pe baza lucrărilor de natură tehnică realizate de 
Autoritatea Bancară Europeană. Comisia speră că această reformă va contribui la îmbunătățirea 
condițiilor de finanțare a economiei reale în perioada de criză economică provocată de 
pandemia de COVID-19. Într-adevăr, o eventuală creștere a numărului de NPE în bilanțurile 
contabile ale băncilor ar putea să afecteze activitatea de creditare a băncilor, iar securitizările 
ar putea să remedieze această problemă. Aplicarea etichetei STS securitizărilor înscrise în bilanț 
ar putea, de asemenea, ajuta băncile să diversifice riscurile și ar putea afecta în mod pozitiv 
aspectele legate de simplitate, transparență și standardizare pe piața securitizărilor sintetice 
înscrise în bilanț. De asemenea, în contextul unei crize, este foarte important ca riscurile să fie 
îndepărtate de elementele de importanță sistemică ale sistemului financiar, iar instituțiile de 
creditare să-și întărească poziția de capital. Pentru a garanta că transferul riscurilor reduce cu 
adevărat riscurile sistemice, este necesar să existe o transparență și o supraveghere strictă a 
pieței. Deși securitizarea sintetică este o opțiune la care pot recurge băncile, raportorul 
consideră că băncile nu ar trebui să elimine posibilitatea de a-și îmbunătăți poziția de capital 
prin majorarea capitalului social.

Securitizările NPE
Raportorul propune ca definiția expunerilor neperformante să fie adaptată astfel încât să existe 
obligația menținerii unui portofoliu ce conține peste 90% de expuneri neperformante după 
inițiere. Deși extinderea reținerii riscului către societatea de administrare a securitizărilor de 
NPE este o măsură oportună, raportorul consideră că, în cazul securitizărilor sintetice pentru 
care inițiatorul păstrează în bilanțul său contabil expunerile NPE, inițiatorul ar trebui să rețină 
riscurile. În celelalte cazuri, trebuie luate în considerare în mod corespunzător structurile taxelor 
sau alte elemente structurale care ar putea reduce reținerea efectivă a riscului, pentru a evita 
neutralizarea cerinței privind reținerea riscului. 

De asemenea, raportorul consideră că ar trebui limitate eventualele derogări de la aplicarea 
securitizărilor de NPE a criteriilor privind acordarea de credite, derogări propuse de Comisie, 
pentru a reduce riscul unei utilizări abuzive. Este important să fie menținute toate eforturile de 
reglementare menite să asigure reducerea la minimum a factorilor care stimulează practici de 
tipul „inițiază și distribuie” (originate to distribute). De aceea, raportorul propune introducerea 
unui proces de notificare a autorităților competente, pentru a obliga inițiatorii să demonstreze 
fie că au îndeplinit criteriile de acordare a creditelor, fie că aceste cerințe sunt imposibil de 
îndeplinit. Acest proces va permite o supraveghere mai eficace de către autoritățile competente 
a piețelor de NPE, care va fi consolidată și prin modificarea articolului 30. 

Eticheta STS aplicată securitizărilor înscrise în bilanț
Raportorul consideră că un produs bazat pe securitizări sintetice, care este etichetat drept STS, 
trebuie să fie într-adevăr simplu, transparent și standardizat. Prin urmare, raportorul a dorit să 
reducă posibila complexitate a produselor sintetice STS, inclusiv prin excluderea amortizării în 
ordine nesecvențială și prin limitarea posibilităților pentru inițiatori de a pune capăt tranzacțiilor 
într-o etapă timpurie prin recurgerea la stingerea tranzacțiilor la un anumit moment în timp 
(time-calls). De asemenea, raportorul a dorit să valorifice apropiata revizuire a regulamentului 
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privind securitizările pentru a găsi modalități de a spori transparența tranzacțiilor cu securitizări 
sintetice, care sunt în multe cazuri personalizate. 

În plus, raportorul a dorit să evite apariția unor dificultăți în cazul băncilor care, după ce sunt 
retrogradate de la ratingul de credit 2 la ratingul de credit 3, sunt obligate să transfere garanțiile 
aferente tranzacțiilor sintetice către un terț, ceea ce le prejudiciază și mai mult situația. Prin 
urmare, raportorul propune ca băncile să nu fie obligate să transfere garanțiile atunci când sunt 
retrogradate.

Supravegherea macroprudențială
Raportorul este preocupat de efectele și de eventualele riscuri sistemice specifice pentru 
stabilitatea financiară ce decurg din introducerea cerințelor pentru securitizările STS înscrise în 
bilanț, și anume din cauza caracterului personalizat și privat al acestora pe piețele financiare. 
Deși introducerea unei etichete STS poate să aibă un efect pozitiv asupra condițiilor de pe piață, 
raportorul consideră oportun ca CERS să evalueze dacă cadrul actual este efectiv favorabil unei 
diversificări eficace a riscurilor în sistemul financiar și dacă este protejată stabilitatea 
financiară. Această evaluare trebuie să fie programată astfel încât să poată încă influența 
apropiata revizuire a prezentului regulament. 

Cerințele referitoare la SSPE-uri
De la adoptarea cadrului privind securitizările, Uniunea Europeană a întocmit liste ale 
jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și ale țărilor terțe cu risc ridicat care înregistrează 
deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. 
În legătură cu aceasta, raportorul a considerat că este important să fie modificat articolul 4, care 
nu mai este actual în acest sens. De asemenea, raportorul dorește să le acorde autorităților 
competente un mandat prin care acestea să asigure faptul că SSPE fac obiectul impozitului pe 
profit și al impozitului pe creșterea de capital și nu sunt utilizate abuziv pentru a transfera 
fonduri în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale. 

Produsele de securitizare sustenabile
Raportorul consideră că piețele financiare trebuie să contribuie la tranziția noastră către o 
societate sustenabilă. În acest context, un rol le revine și produselor de securitizare. Prin urmare, 
raportorul dorește să-i solicite Comisiei să examineze, în cadrul revizuirii legislației privind 
securitizările, posibilitatea de a stimula astfel de produse de securitizare sustenabile.


