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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia doreşte să adreseze mulţumirile sale Camerei Deputaţilor pentru opinia sa 
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de 
credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al 
unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului [COM(2013) 520 final]. 

Comisia apreciază sprijinul pentru mecanismul unic de rezoluţie („MUR"), exprimat de 
Camera Deputaţilor în opinia sa. După ce, în decembrie 2013, Parlamentul European şi 
Consiliul au adoptat poziţiile lor respective cu privire la propunerea de regulament al 
Comisiei din 10 iulie 2013, Parlamentul European a adoptat în sesiunea sa plenară din 
15 aprilie 2014 textul convenit politic cu Consiliul. 

Următoarele observaţii oferite de Comisie cu privire la chestiunile ridicate de Camera 
Deputaţilor în opinia sa se bazează pe textul adoptat de Parlamentul European. 

Jurisprudenţa constantă a Curţii Europene de Justiţie impune ca deciziile agenţiilor precum 
Comitetul unic de rezoluţie, care implică o amplă marjă de discreţie, să fie controlate de o 
instituţie a Uniunii. Conform acordului politic dintre colegislatori, în comparaţie cu 
abordarea generală a Consiliului din 18 decembrie 2013, a fost redusă complexitatea 
procedurii de decizie. Instituţia Uniunii care ar urma să controleze deciziile discreţionare ale 
Comitetului unic de rezoluţie ar fi, în majoritatea cazurilor, Comisia, în timp ce Consiliul 
poate decide dacă să formuleze sau nu obiecţii faţă de schema de rezoluţie adoptată de 
Comitet, pe motiv că aceasta nu îndeplineşte criteriul interesului public, precum şi dacă să 
aprobe sau să formuleze obiecţii faţă de o modificare semnificativă a valorii fondului, 
prevăzută în schema de rezoluţie a Comitetului. Prin urmare, Comisia îşi exprimă încrederea 
că, în practică, intervenţia instituţiilor Uniunii în procedura de decizie a Comitetului nu va 
împiedica adoptarea rapidă, în intervalul unui sfârşit de săptămână, a unor decizii de 
rezoluţie. 

Dl Valériu Ştefan Zgonea 
Preşedintele 
Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 
RO — 050563 BUCUREŞTI 



Regulamentul permite, de asemenea, o aplicare suficient de flexibilă a instrumentului de 
recapitalizare internă pentru evitarea instabilităţii financiare. In primul rând, anumite 
datorii pot fi excluse de la recapitalizarea internă, dacă acest lucru este strict necesar şi se 
efectuează în mod proporţional pentru a asigura continuitatea funcţiilor critice şi a liniilor 
de activitate de bază într-un mod care menţine capacitatea instituţiei aflate în rezoluţie de 
a-şi continua operaţiunile, serviciile şi tranzacţiile-cheie. în al doilea rând, anumite datorii 
pot fi excluse de la recapitalizarea internă, dacă acest lucru este strict necesar şi se 
efectuează în mod proporţional pentru a evita apariţia contagiunii pe scară largă, în special 
cele legate de depozitele eligibile deţinute de persoane fizice, microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici şi mijlocii, care ar afecta grav funcţionarea pieţelor financiare, inclusiv a 
infrastructurilor pieţelor financiare, într-un mod care ar putea provoca o perturbare gravă a 
economiei unui stat membru sau a Uniunii Europene. 

în ceea ce priveşte instituirea unui fond unic de rezoluţie finanţat de bănci, Comisia regretă 
că statele membre au optat pentru o mutualizare progresivă a compartimentelor naţionale, în 
loc să creeze de la început un adevărat fond „ unic " de rezoluţie. Cu toate acestea, Comisia 
salută acordul final conform căruia perioada de tranziţie, cu un grad ridicat de mutualizare 
încă de la început, va dura opt ani. 

După această perioadă de tranziţie, Fondul unic de rezoluţie va dispune de mijloace financiare 
totalizând 1% din depozitele garantate, deţinute de băncile cu sediul în statele membre 
participante. Deşi acest volum va permite, în majoritatea cazurilor, finanţarea eficace şi 
suficientă a măsurilor de rezoluţie, statele membre au recunoscut, de asemenea, că pot exista 
situaţii în care mijloacele disponibile în Fondul unic de rezoluţie să nu fie suficiente pentru a 
face faţă unei anumite măsuri de rezoluţie. Prin urmare, acestea s-au angajat să elaboreze în 
cursul perioadei de tranziţie un mecanism comun de protecţie, care ar trebui să faciliteze 
contractarea de împrumuturi de către Fondul unic de rezoluţie. O astfel de finanţare-punte ar 
putea fi asigurată de surse naţionale sau de Mecanismul European de Stabilitate, în 
conformitate cu proceduri convenite. Sectorul bancar va fi în cele din urmă răspunzător pentru 
rambursare prin contribuţii în toate statele membre participante. 

Acordul politic dintre colegislatori tratează şi problema ridicată de Camera Deputaţilor cu 
privire la principiile aplicabile contribuţiilor. Contribuţia forfetară va fi proporţională cu 
suma datoriilor unei instituţii, exclusiv fondurile proprii şi depozitele garantate, raportată la 
datoriile totale, exclusiv fondurile proprii şi depozitele garantate, ale tuturor instituţiilor 
autorizate în teritoriile statelor membre participante. Contribuţia ajustată la risc va fi bazată 
pe aceleaşi criterii ca şi cele prevăzute de Directiva privind redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor bancare. Aceste criterii impun, printre altele, stabilirea contribuţiilor ajustate la 
risc în funcţie de complexitatea structurii instituţiei. 

Directiva privind cerinţele de capital (CRD IV) şi Regulamentul privind cerinţele de capital 
(CRR) impun o mai bună capitalizare, sisteme eficace de gestionare a lichidităţilor şi 
consolidarea sistemelor interne de guvernanţă. CRD IV şi CRR vor îmbunătăţi rezilienţa 
sistemului bancar şi capacitatea fiecărei bănci de a absorbi şocurile economice. Instituţiile 
importante din punct de vedere sistemic trebuie să îndeplinească cerinţe cantitative şi 
calitative suplimentare. 
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Structurile de piaţă eficiente şi un regim de rezoluţie eficace vor determina reducerea 
efectelor externe negative remanente produse de băncile aflate în dificultate majoră. în 
ansamblu, cerinţele prudenţiale mai stricte, împreună cu mecanismele de rezoluţie solide şi 
cu recenta propunere de regulament privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienţei 
instituţiilor de credit din UE vor întări stabilitatea financiară prin reducerea problemei 
„too-big-to-fail", vor restabili încrederea într-un sector financiar sănătos şi vor inversa 
tendinţa de fragmentare a pieţei. 

Comisia speră că aceste explicaţii răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Maroš Šefcovič 
Vicepreşedinte 
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