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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) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de 
securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la pandemia de 
COVID-19
(COM(2020)0283 – C9-0208(2020) – 2020/0156(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0283),

– 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 (C9-0208(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 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instituțiile de credit și firmele de 
investiții („instituțiile”) vor avea un rol-
cheie în contribuția la redresare. În același 
timp, ele sunt susceptibile să fie afectate de 
înrăutățirea situației economice. 

(2) Instituțiile de credit și firmele de 
investiții („instituțiile”) vor avea un rol-
cheie în contribuția la redresare. În același 
timp, ele sunt susceptibile să fie afectate de 
înrăutățirea situației economice. 
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Autoritățile competente le-au acordat 
instituțiilor măsuri temporare de sprijin 
operațional, precum și sub formă de capital 
și de lichidități, pentru a se asigura că 
acestea își pot îndeplini în continuare rolul 
de finanțare a economiei reale într-un 
context mai dificil.

Autoritățile competente le-au acordat 
instituțiilor măsuri temporare de sprijin 
operațional, precum și sub formă de capital 
și de lichidități, pentru a se asigura că 
acestea își pot îndeplini în continuare rolul 
de finanțare a economiei reale într-un 
context mai dificil. În urmărirea aceluiași 
obiectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au adoptat rapid anumite 
ajustări punctuale ale Regulamentelor 
(UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 ca 
răspuns la pandemia de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Elementele finale ale cadrului Basel 
III, publicate la 7 decembrie 2017, impun, 
în cazul expunerilor din securitizare, 
cerința de a avea un rating de credit minim 
numai pentru un grup limitat de furnizori 
de protecție, și anume pentru entitățile care 
nu sunt entități suverane, entități din 
sectorul public, instituții sau alte instituții 
financiare care fac obiectul reglementărilor 
prudențiale. Prin urmare, articolul 249 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013 trebuie modificat în vederea 
alinierii acestuia cu cadrul Basel III, astfel 
încât să se sporească eficacitatea schemelor 
de garantare publice de la nivel național 
care sprijină strategiile instituțiilor vizând 
securitizarea expunerilor neperformante 
(NPE) în perioada următoare pandemiei de 
COVID-19.

(5) Elementele finale ale cadrului Basel 
III, publicate la 7 decembrie 2017, impun, 
în cazul expunerilor din securitizare, 
cerința de a avea un rating de credit minim 
numai pentru un grup limitat de furnizori 
de protecție, și anume pentru entitățile care 
nu sunt entități suverane, entități din 
sectorul public, instituții sau alte instituții 
financiare care fac obiectul reglementărilor 
prudențiale. Prin urmare, articolul 249 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013 trebuie modificat în vederea 
alinierii acestuia cu cadrul Basel III, astfel 
încât să se sporească eficacitatea schemelor 
de garantare publice de la nivel național 
care sprijină strategiile instituțiilor vizând 
securitizarea expunerilor neperformante 
(NPE) în perioada următoare pandemiei de 
COVID-19. Pentru a respecta cadrul 
Basel III, un furnizor nereglementat de 
protecție nefinanțată a creditului trebuie 
să dețină inițial nivelul 2 de calitate a 
creditului, iar ulterior nivelul 3.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul cadru prudențial al 
Uniunii privind securitizarea este conceput 
pe baza celor mai des întâlnite 
caracteristici ale tranzacțiilor de 
securitizare tipice, cu alte cuvinte, ale 
creditelor performante. În Avizul său 
privind tratamentul normativ al 
securitizărilor de expuneri neperformante16 
din 23 octombrie 2019, Autoritatea 
Bancară Europeană (ABE) a subliniat 
faptul că actualul cadru prudențial pentru 
securitizare prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013 conduce, atunci când este 
aplicat în cazul securitizărilor de NPE-uri, 
la cerințe de capital disproporționate, 
deoarece abordarea bazată pe modele 
interne de rating în materie de securitizare 
(SEC-IRBA) și abordarea standardizată în 
materie de securitizare (SEC-SA) nu sunt 
în concordanță cu determinanții de risc 
specifici NPE-urilor. Prin urmare, ar trebui 
să se introducă un tratament specific pentru 
securitizarea NPE-urilor.

(6) Prezentul cadru prudențial al 
Uniunii privind securitizarea este conceput 
pe baza celor mai des întâlnite 
caracteristici ale tranzacțiilor de 
securitizare tipice, cu alte cuvinte, ale 
creditelor performante. În Avizul său 
privind tratamentul normativ al 
securitizărilor de expuneri neperformante16 
din 23 octombrie 2019, Autoritatea 
Bancară Europeană (ABE) a subliniat 
faptul că actualul cadru prudențial pentru 
securitizare prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013 conduce, atunci când este 
aplicat în cazul securitizărilor de NPE-uri, 
la cerințe de capital disproporționate, 
deoarece abordarea bazată pe modele 
interne de rating în materie de securitizare 
(SEC-IRBA) și abordarea standardizată în 
materie de securitizare (SEC-SA) nu sunt 
în concordanță cu determinanții de risc 
specifici NPE-urilor. Prin urmare, ar trebui 
să se introducă un tratament specific pentru 
securitizarea de NPE, care se bazează pe 
constatările ABE și ține seama în mod 
corespunzător de specificul european al 
pieței securitizării de NPE și de piața de 
NPE, precum și de evoluțiile standardelor 
internaționale în ceea ce privește 
expunerile la NPE. Pentru a permite 
evaluarea corespunzătoare a standardului 
Basel aplicabil, odată ce este publicat, ar 
trebui acordat Comisiei un mandat de a 
revizui tratamentul prudențial al 
securitizărilor de NPE.

__________________ __________________
16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/npls

16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/npls

Or. en



PE658.799v01-00 8/20 PR\1214993RO.docx

RO

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Întrucât este foarte probabil ca 
piața NPE să crească și să se schimbe în 
mod substanțial ca urmare a pandemiei 
de COVID-19, se consideră oportun să se 
continue monitorizarea îndeaproape a 
piețelor securitizărilor de NPE și să se 
reevalueze cadrul atunci când vor fi 
disponibile mai multe date. Prin urmare, 
la articolul 519aa se prevede acordarea 
ABE unui mandat pentru a monitoriza 
piața securitizărilor de NPE și pentru a 
transmite un raport Parlamentului 
European și Comisiei cu privire la 
oportunitatea revizuirii tratamentului în 
materie de capital reglementat al 
securitizărilor expunerilor neperformante, 
având în vedere situația acestei piețe în 
special, și a pieței expunerilor 
neperformante, în general, ca urmare a 
pandemiei de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Astfel cum a subliniat ABE în 
Raportul său privind cadrul STS pentru 
securitizarea sintetică din 6 mai 2020, 
trebuie să se introducă un cadru specific 
pentru securitizarea simplă, transparentă și 
standardizată (STS) înscrisă în bilanț. 
Având în vedere riscul de agenție și riscul 
de model mai scăzute ale unui securitizări 
STS înscrise în bilanț în comparație cu cele 

(7) Astfel cum a subliniat ABE în 
Raportul său privind cadrul STS pentru 
securitizarea sintetică din 6 mai 2020, 
trebuie să se introducă un cadru specific 
pentru securitizarea simplă, transparentă și 
standardizată (STS) înscrisă în bilanț. 
Având în vedere riscul de agenție și riscul 
de model mai scăzute ale unei securitizări 
STS înscrise în bilanț în comparație cu cele 
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ale unei securitizări non-STS sintetice 
înscrise în bilanț, ar trebui să se introducă o 
calibrare sensibilă la risc adecvată pentru 
securitizările STS înscrise în bilanț, 
conform recomandărilor formulate de ABE 
în raportul său. Recurgerea într-o măsură 
mai mare la securitizarea STS înscrisă în 
bilanț, promovată de un tratament mai 
sensibil la risc al tranșei de rang superior a 
securitizărilor de acest tip, ar elibera capital 
reglementat și ar extinde, în ultimă 
instanță, capacitatea de creditare a 
instituțiilor într-un mod adecvat din punct 
de vedere prudențial.

ale unei securitizări non-STS sintetice 
înscrise în bilanț, ar trebui să se introducă o 
calibrare sensibilă la risc adecvată pentru 
securitizările STS înscrise în bilanț, 
conform recomandărilor formulate de ABE 
în raportul său. Recurgerea într-o măsură 
mai mare la securitizarea STS înscrisă în 
bilanț, promovată de un tratament mai 
sensibil la risc al tranșei de rang superior a 
securitizărilor de acest tip, ar elibera capital 
reglementat și ar extinde, în ultimă 
instanță, capacitatea de creditare a 
instituțiilor într-un mod adecvat din punct 
de vedere prudențial. De asemenea, ar 
trebui să se introducă o normă de 
anterioritate pentru pozițiile de rang 
superior restante în securitizări sintetice 
înscrise în bilanț la care instituțiile 
inițiatoare au aplicat actualul articol 270 
înainte de data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Astfel cum a subliniat ABE în 
Raportul său privind cadrul STS pentru 
securitizarea sintetică din 6 mai 2020, 
trebuie să se introducă un cadru specific 
pentru securitizarea simplă, transparentă și 
standardizată (STS) înscrisă în bilanț. 
Având în vedere riscul de agenție și riscul 
de model mai scăzute ale unui securitizări 
STS înscrise în bilanț în comparație cu cele 
ale unei securitizări non-STS sintetice 
înscrise în bilanț, ar trebui să se introducă o 
calibrare sensibilă la risc adecvată pentru 
securitizările STS înscrise în bilanț, 
conform recomandărilor formulate de ABE 
în raportul său. Recurgerea într-o măsură 
mai mare la securitizarea STS înscrisă în 
bilanț, promovată de un tratament mai 

(7) Astfel cum a subliniat ABE în 
Raportul său privind cadrul STS pentru 
securitizarea sintetică din 6 mai 2020, 
trebuie să se introducă un cadru specific 
pentru securitizarea simplă, transparentă și 
standardizată (STS) înscrisă în bilanț. 
Având în vedere riscul de agenție și riscul 
de model mai scăzute ale unei securitizări 
STS înscrise în bilanț în comparație cu cele 
ale unei securitizări non-STS sintetice 
înscrise în bilanț, ar trebui să se introducă o 
calibrare sensibilă la risc adecvată pentru 
securitizările STS înscrise în bilanț, 
conform recomandărilor formulate de ABE 
în raportul său, plecând de la tratamentul 
de reglementare preferențial aplicat 
tranșelor cu rang superior din portofoliile 
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sensibil la risc al tranșei de rang superior a 
securitizărilor de acest tip, ar elibera capital 
reglementat și ar extinde, în ultimă 
instanță, capacitatea de creditare a 
instituțiilor într-un mod adecvat din punct 
de vedere prudențial.

IMM-urilor. Recurgerea într-o măsură mai 
mare la securitizarea STS înscrisă în bilanț, 
promovată de un tratament mai sensibil la 
risc al tranșei de rang superior a 
securitizărilor de acest tip, ar elibera capital 
reglementat și ar extinde, în ultimă 
instanță, capacitatea de creditare a 
instituțiilor într-un mod adecvat din punct 
de vedere prudențial.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a ține cont de evoluțiile 
standardelor internaționale pentru 
expunerile la securitizări de NPE-uri, ar 
trebui să îi fie delegată Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a asigura răspunderea și implicarea corespunzătoare a Parlamentului European prin 
intermediul nivelului 1, actul delegat introdus în propunerea Comisiei prin articolul 456 
alineatul (1) din CRR, referitor la punerea în aplicare a standardului Basel final privind 
tratamentul aplicat securitizărilor expunerilor neperformante este înlocuit cu un mandat 
acordat Comisiei pentru a revizui această dispoziție și a prezenta o propunere legislativă, 
dacă este cazul, până la 31 decembrie 2020 [a se vedea amendamentul la articolul 519aa din 
CRR].

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 249 – paragraful 3 – subparagraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (2), 
furnizorilor eligibili de protecție 
nefinanțată a creditului enumerați la 
articolul 201 alineatul (1) litera (g) li se va 
fi atribuit o evaluare a creditului efectuată 
de către o ECAI recunoscută care 
corespunde nivelului 3 de calitate a 
creditului sau unui nivel superior.;

Prin derogare de la alineatul (2), 
furnizorilor eligibili de protecție 
nefinanțată a creditului enumerați la 
articolul 201 alineatul (1) litera (g) li se va 
fi atribuit o evaluare a creditului efectuată 
de către o ECAI recunoscută care 
corespunde nivelului 2 de calitate a 
creditului sau unui nivel superior acestuia 
la momentul la care protecția creditului a 
fost recunoscută pentru prima dată și 
nivelului 3 de calitate a creditului sau unui 
nivel superior acestuia într-un moment 
ulterior.;

Or. en

Justificare

Avizul BCE 2020/22 arată că formularea actuală a articolului 249 alineatul (3) din CRR nu 
este în concordanță cu cadrul Basel III în ceea ce privește impunerea unei cerințe minime de 
rating pentru toți furnizorii de protecție nefinanțată a creditului. Pentru a respecta cadrul 
Basel III, respectivul articol se modifică astfel încât un furnizor nereglementat de protecție 
nefinanțată a creditului să fie obligat dețină inițial nivelul 2 de calitate a creditului, iar 
ulterior nivelul 3.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 269 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
instituțiile trebuie să atribuie o pondere de 
risc de 100 % poziției din securitizare de 
rang superior dintr-o securitizare de NPE-
uri tradițională, cu condiția ca expunerile 
din portofoliul care garantează 
securitizarea să fi fost transferate către 
SSPE cu o reducere de preț 
nerambursabilă de cel puțin 50 % din 
valoarea nominală a expunerilor.

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
instituțiile atribuie următoarele ponderi de 
risc tranșei cu rang superior a unei 
securitizări NPE calificate tradiționale:
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(a) în cazul în care SEC-IRBA sau SEC-
SA trebuie utilizate în conformitate cu 
articolul 254, acestea atribuie ponderea 
de risc care rezultă din articolul 259 sau, 
respectiv, din articolul 261;
(b) în cazul în care SEC-IRBA trebuie 
utilizate în conformitate cu articolul 254, 
acestea atribuie ponderea de risc care 
rezultă din articolul 263.

Or. en

Justificare

Pe baza constatărilor din avizul ABE 2019/13, ponderea de risc de 100 % aplicabilă tranșei 
cu rang superior a securitizărilor expunerilor neperformante tradiționale ar trebui definită ca 
plafon care să permită aplicarea unor ponderi de risc mai sensibile la risc, în conformitate cu 
SEC-ERBA, SEC-IRBA sau SEC-SA, după caz, și cu condiția ca, în conformitate cu 
abordarea care implică consultarea prealabilă a BCBS, reducerea nerambursabilă care 
rezultă a prețului de achiziție să fie de cel puțin 50 %. Totodată, acest preț este folosit în 
calculul expunerii căreia i se aplică ponderea de risc respectivă.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 269 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În sensul articolului 268 alineatul 
(1), pierderile așteptate asociate pozițiilor 
dintr-o securitizare de NPE-uri se includ 
după scăderea reducerii de preț 
nerambursabile menționate la alineatul 
(2) din prezentul articol și, după caz, a 
oricărei alte ajustări specifice pentru riscul 
de credit.

4. În sensul articolului 268 alineatul 
(1), pierderile așteptate asociate pozițiilor 
dintr-o securitizare de NPE-uri tradiționale 
calificate se includ după scăderea reducerii 
de preț de achiziție nerambursabile și, 
după caz, a oricărei alte ajustări specifice 
pentru riscul de credit.

Or. en

Justificare

Pe baza constatărilor din avizul ABE 2019/13, ponderea de risc de 100 % aplicabilă tranșei 
cu rang superior a securitizărilor expunerilor neperformante tradiționale ar trebui definită ca 
plafon care să permită aplicarea unor ponderi de risc mai sensibile la risc, în conformitate cu 
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SEC-ERBA, SEC-IRBA sau SEC-SA, după caz, și cu condiția ca, în conformitate cu 
abordarea care implică consultarea prealabilă a BCBS, reducerea nerambursabilă care 
rezultă a prețului de achiziție să fie de cel puțin 50 %. Totodată, acest preț este folosit în 
calculul expunerii căreia i se aplică ponderea de risc respectivă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 269 a – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În sensul articolului 267, se aplică 
următoarele:
(a) pierderile preconizate asociate 
expunerilor-suport se includ, fără 
reducerea nerambursabilă a prețului de 
achiziție al expunerilor, pentru a calcula 
ponderea maximă de risc aferentă tranșei 
calificate de rang superior a unei 
securitizări NPE tradiționale, sub rezerva 
unui prag de 50 %;
(b) ponderea maximă de risc aferentă 
tranșei calificate de rang superior a unei 
securitizări NPE tradiționale este supusă 
unui plafon de risc de 100 %.

Or. en

Justificare

Pe baza constatărilor din avizul ABE 2019/13, ponderea de risc de 100 % aplicabilă tranșei 
cu rang superior a securitizărilor expunerilor neperformante tradiționale ar trebui definită ca 
plafon care să permită aplicarea unor ponderi de risc mai sensibile la risc, în conformitate cu 
SEC-ERBA, SEC-IRBA sau SEC-SA, după caz, și cu condiția ca, în conformitate cu 
abordarea care implică consultarea prealabilă a BCBS, reducerea nerambursabilă care 
rezultă a prețului de achiziție să fie de cel puțin 50 %. Totodată, acest preț este folosit în 
calculul expunerii căreia i se aplică ponderea de risc respectivă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
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Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 269 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În sensul prezentului articol, 
«securitizare de NPE-uri» înseamnă o 
securitizare de NPE-uri, astfel cum este 
definită la articolul 2 punctul 24 din 
Regulamentul 2017/2402.;

5. În sensul prezentului articol, 
reducerea nerambursabilă a prețului de 
achiziție se calculează ca diferența dintre 
valoarea de la litera (a) și valoarea de la 
litera (b):
(a) suma restantă a expunerilor-suport 
din securitizarea de NPE;
(b) suma prețului de vânzare al tranșelor 
sau, după caz, al părților de tranșe ale 
securitizării de NPE vândute investitorilor 
terți, precum și valoarea restantă a 
tranșelor sau, după caz, a părților de 
tranșe din respectiva securitizare reținute 
de inițiator.
În cazul în care reducerea de preț este 
structurată astfel încât să poată fi 
rambursată integral sau parțial 
inițiatorului, această reducere este 
considerată rambursabilă și nu este 
considerată reducere nerambursabilă a 
prețului de achiziție în sensul prezentului 
articol.

Or. en

Justificare

Pe baza avizului BCE 2020/22, se modifică definiția propusă a reducerii nerambursabile a 
prețului de achiziție. Pentru a reflecta substanța economică a securitizărilor expunerilor 
neperformante, aceasta ar trebui să fie extinsă pentru a include și reducerile care sunt 
realizate atunci când titlurile sunt vândute investitorilor la momentul emiterii.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 269 a – alineatul 5 a (nou)



PR\1214993RO.docx 15/20 PE658.799v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În sensul prezentului articol:
(a) «securitizare de NPE» înseamnă o 
securitizare de NPE astfel cum este 
definită la articolul 2 punctul 24 din 
Regulamentul (UE) 2017/2402;
(b) „securitizare de NPE tradițională 
calificată” înseamnă o securitizare de 
NPE tradițională în cadrul căreia 
expunerile-suport au fost transferate către 
SSPE cu o reducere nerambursabilă a 
prețului de achiziție de cel puțin 50 % 
asupra soldului acestor expuneri.”;

Or. en

Justificare

Pe baza constatărilor din avizul ABE 2019/13, ponderea de risc de 100 % aplicabilă tranșei 
cu rang superior a securitizărilor expunerilor neperformante tradiționale ar trebui definită ca 
plafon care să permită aplicarea unor ponderi de risc mai sensibile la risc, în conformitate cu 
SEC-ERBA, SEC-IRBA sau SEC-SA, după caz, și cu condiția ca, în conformitate cu 
abordarea care implică consultarea prealabilă a BCBS, reducerea nerambursabilă care 
rezultă a prețului de achiziție să fie de cel puțin 50 %. Totodată, acest preț este folosit în 
calculul expunerii căreia i se aplică ponderea de risc respectivă.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 270 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O instituție inițiatoare poate calcula 
cuantumurile ponderate la risc ale 
expunerilor dintr-o securitizare STS 
înscrisă în bilanț, astfel cum este 
menționată la articolul 26a alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) 2017/2402, în 
conformitate cu articolul 260, 262 sau 264 
din prezentul regulament, după caz, dacă 
sunt îndeplinite cele două condiții de mai 

O instituție inițiatoare poate calcula 
cuantumurile ponderate la risc ale 
expunerilor pentru o poziție de securitizare 
într-o securitizare STS înscrisă în bilanț, 
astfel cum se prevede la articolul 26a 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2017/2402, în conformitate cu articolele 
260, 262 sau 264 din prezentul regulament, 
după caz, dacă sunt îndeplinite cele două 
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jos: condiții de mai jos, referitor la respectiva 
poziție:

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 456 – alineatul 1 –litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) la articolul 456 alineatul (1) se 
adaugă următoarea literă (l):

eliminat

„(l) modificarea articolului 269a din 
prezentul regulament pentru a ține cont 
de evoluțiile standardelor internaționale 
în ceea ce privește expunerile la 
securitizări de NPE-uri.”

Or. en

Justificare

Pentru a asigura răspunderea și implicarea corespunzătoare a Parlamentului European prin 
intermediul nivelului 1, actul delegat introdus în propunerea Comisiei prin articolul 456 
alineatul (1) din CRR, referitor la punerea în aplicare a standardului Basel final privind 
tratamentul aplicat securitizărilor expunerilor neperformante este înlocuit cu un mandat 
acordat Comisiei pentru a revizui această dispoziție și a prezenta o propunere legislativă, 
dacă este cazul, până la 31 decembrie 2020 [a se vedea amendamentul la articolul 519aa din 
CRR].

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 494 ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) se introduce următorul articol:
„Articolul 494ba
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Clauza de anterioritate pentru pozițiile de 
securitizare
Prin derogare de la articolul 270, o 
instituție inițiatoare poate calcula 
cuantumurile ponderate la risc ale 
expunerilor unei securitizări în 
conformitate cu articolele 260, 262 sau 
264, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiții:
(a) securitizarea a fost inițiată înainte de 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament];
(b) securitizarea a întrunit, la [ziua 
anterioară datei intrării în vigoare a 
prezentului regulament], condițiile 
prevăzute la articolul 270, aplicabile la 
data respectivă.”

Or. en

Justificare

Prezentul articol introduce o clauză de anterioritate pentru pozițiile de rang superior restante 
în securitizări sintetice înscrise în bilanț la care instituțiile inițiatoare au aplicat actualul 
articol 270 din CRR înainte de data intrării în vigoare a noului regulament.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Articolul 519 aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Se introduce următorul articol 
519aa:
„Articolul 519aa
Securitizări de NPE
1. Până la [31 decembrie 2020], 
Comisia revizuiește tratamentul 
prudențial al securitizărilor expunerilor 
neperformante în temeiul articolului 
269a, pentru a ține seama de evoluția 
standardelor internaționale referitoare la 
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expunerile la securitizările de NPE și 
transmite o propunere legislativă, dacă 
este cazul, Parlamentului European și 
Consiliului.
2. ABE monitorizează aplicarea 
articolului 269a și evaluează tratamentul 
în materie de capital reglementat al 
securitizărilor expunerilor neperformante, 
având în vedere situația pieței 
securitizărilor de NPE, în special, și a 
pieței de NPE, în general, și publică un 
raport privind constatările adresat 
Comisiei până cel târziu la [12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].
Pe baza raportului ABE, Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la aplicarea 
articolului 269a, împreună cu o 
propunere legislativă, dacă este cazul, 
până cel târziu la [18 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].”

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută, în ansamblu, propunerea Comisiei privind ajustările specifice ale cadrului de 
securitizare. Susținem fără rezerve obiectivul său, și anume sprijinirea redresării economice ca răspuns 
la criza cauzată de COVID-19, precum și creșterea sensibilității generale la risc a cadrului, ceea ce ar 
face ca recurgerea la instrumentul de securitizare să fie mai viabilă din punct de vedere economic, 
asigurând, în același timp, garanții prudențiale adecvate pentru a menține stabilitatea financiară. 
Totodată, raportorul este de părere că modificările propuse pot fi îmbunătățite. În ceea ce privește 
modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 575/2013, raportorul propune următoarele amendamente.

1. Redefinirea tratamentului aplicat securitizărilor de expuneri neperformante (NPE)
Raportorul este de părere că tratamentul normativ al securitizărilor de expuneri neperformante ar trebui 
să ia în considerare în mod corespunzător constatările din avizul ABE 2019/13 privind tratamentul 
normativ al securitizărilor de NPE1, pentru a ține seama în mod corespunzător de specificitățile 
europene. Propunerea Comisiei privind articolul 269a din CRR, care urmează o abordare ce implică 
consultarea prealabilă a Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS), ar trebui așadar 
să fie consolidată astfel: 

În primul rând, pentru a asigura un tratament normativ mai sensibil la risc al securitizărilor de NPE, 
ponderea de risc de 100 % aplicabilă tranșei de rang superior a securitizărilor expunerilor neperformante 
tradiționale ar trebui definită ca plafon care să permită aplicarea unor ponderi de risc mai sensibile la 
risc, în conformitate cu SEC-ERBA, SEC-IRBA sau SEC-SA, după caz, și cu condiția ca, în 
conformitate cu abordarea care implică consultarea prealabilă a BCBS, reducerea nerambursabilă care 
rezultă a prețului de achiziție să fie de cel puțin 50 %. Totodată, acest preț este folosit în calculul 
expunerii căreia i se aplică ponderea de risc respectivă. 

În al doilea rând, pe baza avizului BCE 2020/222, raportorul consideră că este rezonabil să se modifice 
definiția propusă a reducerii nerambursabile a prețului de achiziție. În propunerea Comisiei, aceasta este 
definită ca reducerea de preț ce intervine atunci când expunerile neperformante sunt transferate către un 
vehicul cu scop special (SPV) în schimbul unor titluri de securitizare sub valoarea lor nominală restantă. 
Însă această definiție nu integrează și reducerea suplimentară care rezultă atunci când inițiatorul vinde 
aceste titluri investitorilor la o valoare mai mică decât valoarea lor nominală. Pentru a reflecta substanța 
economică a securitizărilor expunerilor neperformante, definiția ar trebui deci extinsă pentru a include 
și reducerile realizate atunci când titlurile sunt vândute investitorilor la momentul inițierii. 

În al treilea rând, raportorul admite că este foarte probabil ca piața NPE să crească și să se schimbe în 
mod substanțial în următoarele luni, ca urmare a crizei pricinuite de COVID-19. Se consideră că este 
oportun să se continue monitorizarea atentă a piețelor de securitizare a NPE în viitorul imediat și să se 
reevalueze cadrul atunci când vor fi disponibile mai multe date. Prin urmare, ar trebui inclus un mandat 
pentru ABE la articolul 269a din CRR pentru a putea monitoriza piața securitizărilor de NPE și pentru 
a transmite un raport Parlamentului European și Comisiei cel târziu la 31 decembrie 2021 cu privire la 

1 ABE/OP/2019/13 din 23 octombrie 2019.
2 ABE/OP/2020/22 din 23 septembrie 2020.
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oportunitatea revizuirii tratamentului în materie de capital reglementat al securitizărilor expunerilor 
neperformante, având în vedere situația acestei piețe în special, și a pieței expunerilor neperformante, în 
general, ca urmare a pandemiei de COVID-19.

2. Rolul Parlamentului European în tratamentul prudențial al securitizărilor expunerilor neperformante
Raportorul nu consideră că este oportun să se aducă modificări tratamentului prudențial al securitizărilor 
expunerilor neperformante, anume articolul 269a din CRR, sub forma unui act delegat. Pentru a asigura 
răspunderea și implicarea corespunzătoare a Parlamentului European prin intermediul nivelului 1, actul 
delegat introdus în propunerea Comisiei prin articolul 456 alineatul (1) din CRR, privind punerea în 
aplicare a standardului Basel final privind tratamentul aplicat securitizărilor expunerilor neperformante 
ar trebui înlocuit cu un mandat acordat Comisiei pentru a revizui această dispoziție și a prezenta o 
propunere legislativă, dacă este cazul, până la 31 decembrie 2020. În principiu, standardul Basel 
aplicabil final va fi publicat la sfârșitul lunii noiembrie 2020, ceea ce ar permite evaluarea și punerea sa 
în aplicare în cursul procedurii legislative în curs privind ajustările specifice ale cadrului de securitizare.

3. Asigurarea tratamentului eficace al securitizărilor STS înscrise în bilanț
Raportorul salută tratamentul prudențial mai sensibil la risc pentru securitizările STS înscrise 
în bilanț, care se bazează pe tratamentul de reglementare preferențial al tranșelor de rang 
superior din portofoliile IMM-urilor. Raportorul susține fără rezerve propunerea Comisiei privind 
articolul 270 din CRR, care se bazează pe raportul ABE 2020/073, cu o analiză amănunțită a evoluțiilor 
și tendințelor pieței securitizărilor sintetice înscrise în bilanț, inclusiv date privind istoricul riscului de 
nerambursare și pierderea de performanță în cazul tranzacțiilor sintetice. 

4. O clauză de anterioritate pentru pozițiile de securitizare relevante
Raportorul consideră că se justifică introducerea unei clauze de anterioritate pentru pozițiile de rang 
superior restante în securitizări sintetice înscrise în bilanț pentru care instituțiile inițiatoare au aplicat 
actualul articol 270 din CRR înainte de data intrării în vigoare a noului regulament. Dispoziția ar trebui 
să fie pusă în aplicare prin intermediul noului articolul 494c din CRR. 

5. Abordarea neconcordanței în ceea ce privește eligibilitatea protecției nefinanțate a creditului
Avizul BCE 2020/22 arată că formularea actuală a articolului 249 alineatul (3) din CRR nu este în 
concordanță cu cadrul Basel III în ceea ce privește impunerea unei cerințe minime de rating pentru toți 
furnizorii de protecție nefinanțată a creditului. Standardul Basel care descrie calculul cerințelor de 
capital pentru riscul de credit prevede un rating extern inițial de cel puțin A și de BBB pe întreaga durată 
a protecției nefinanțate a creditului furnizată de entități private care nu sunt reglementate din punct de 
vedere prudențial. După cum se explică în avizul BCE, și pentru a respecta cadrul Basel III, respectivul 
articol ar trebui deci modificat astfel încât un furnizor nereglementat de protecție nefinanțată a creditului 
să fie obligat să dețină inițial nivelul 2 de calitate a creditului, iar ulterior nivelul 3.

3 ABE/OP/2020/07 din 6 mai 2020.


