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Comisia Europeană a adoptat un act delegat și un proiect
de propunere de act al Consiliului de punere în aplicare a
normelor privind calcularea contribuțiilor băncilor la
fondurile de rezoluție naționale și, respectiv, la Fondul
unic de rezoluție (IP/13/674).

Vicepreședintele Michel Barnier, responsabil de piața
internă și servicii, a declarat: „Pentru a răspunde crizei
financiare, am depus eforturi importante în vederea
îmbunătățirii sistemului financiar, astfel încât băncile
însele, și nu contribuabilii, să suporte plățile dacă
întâmpină probleme. Normele detaliate, adoptate
astăzi, privind fondurile de rezoluție finanțate de
sectorul bancar sunt o etapă importantă pentru
transpunerea în practică a acestui obiectiv. Abordarea
aleasă este echitabilă deoarece fiecare bancă va
contribui proporțional cu dimensiunea sa și cu profilul
său de risc. Totodată, este proporțională deoarece
băncile cele mai mici au propriul lor regim ajustat al
contribuțiilor. În plus, aceste noi norme deschid calea
către un Fond unic de rezoluție operațional, care
reprezintă un element-cheie al uniunii bancare”.

Prin textele adoptate Comisia își îndeplinește mandatul
încredințat de Parlamentul European și de statele
membre, și anume acela de a preciza metodologia
pentru contribuțiile băncilor astfel încât să se atingă
nivelurile-țintă pentru fondurile de rezoluție stabilite de
Directiva privind redresarea și rezoluția băncilor (DRRB)
și de Regulamentul privind mecanismul unic de
rezoluție (MUR).

Pentru a asigura disponibilitatea sprijinului de finanțare
pe termen mediu astfel încât o bancă să poată continua
să funcționeze pe perioada restructurării, autoritățile de
rezoluție vor avea nevoie de lichidități. În acest scop,
DRRB instituie fonduri de rezoluție naționale la care
trebuie să contribuie toate băncile. Nivelul-țintă care
trebuie atins de aceste fonduri până la 31.12.2024 este
de cel puțin 1% din suma depozitelor garantate ale
tuturor instituțiilor autorizate pe teritoriul lor. În
uniunea bancară, nivelul-țintă al Fondului unic de
rezoluție este, de asemenea, de cel puțin 1% din suma
depozitelor garantate ale tuturor instituțiilor autorizate
în zona euro.

Comisia Europeană
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
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1. Actul delegat de completare a Directivei privind
redresarea și rezoluția băncilor

Acest act delegat va stabili sumele pe care instituțiile
de credit individuale vor trebui să le plătească în fiecare
an la fondurile lor de rezoluție respective în funcție de
dimensiunea și de profilul de risc al băncii, definind în
detaliu:

(i) partea fixă a contribuției, care se bazează pe
pasivele instituției (excluzând fondurile proprii și
depozitele garantate), ca punct de plecare pentru
determinarea contribuției. Așadar, cu cât banca este
mai mare, cu atât mai mare este partea fixă a
contribuției;

(ii) modul în care contribuția de bază este ajustată în
conformitate cu riscul reprezentat de fiecare instituție.
Propunerea include o serie de indicatori de risc în raport
cu care se va evalua nivelul de risc al fiecărei instituții.

În cele din urmă, regulamentul delegat aplică principiul
proporționalității prevăzând un regim forfetar special
pentru băncile mici. Această abordare reflectă faptul că,
în majoritatea cazurilor, instituțiile mici au un profil de
risc mai redus și sunt mai puțin susceptibile să utilizeze
fondurile de rezoluție. Băncile care reprezintă 1% din
totalul activelor ar plăti 0,3% din contribuțiile totale (în
zona euro).

2. Proiect de propunere de act al Consiliului de punere
în aplicare a normelor privind calcularea contribuțiilor
băncilor la fondurile de rezoluție

Pentru instituțiile financiare din uniunea bancară,
Comisia a elaborat o propunere de act al Consiliului de
punere în aplicare a normelor care specifică
metodologia de calcul a contribuțiilor pe baza acelorași
indicatori de risc utilizați în actul delegat adoptat.

Acest proiect de text adaptează metodologia la
particularitățile unui sistem unificat de contribuții
grupate în cadrul fondului pe baza unei ținte la nivel
european. În acest sens, Fondul unic de rezoluție va fi
constituit prin contribuțiile băncilor pe parcursul unei
perioade de tranziție de opt ani, perioadă în care vor fi
constituite compartimentele naționale.

Context

În temeiul articolului 103 alineatele (7) și (8) din
Directiva privind redresarea și rezoluția băncilor
(DRRB), Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate pentru a specifica norme detaliate pentru
toate cele 28 de state membre, astfel încât autoritățile
de rezoluție ale acestora să poată calcula contribuțiile
băncilor la fondurile de rezoluție.

În cadrul uniunii bancare (MEMO/14/294), fondurile
naționale de rezoluție instituite în conformitate cu DRRB
începând cu 1 ianuarie 2015 vor fi înlocuite de la data
de 1 ianuarie 2016 de Fondul unic de rezoluție, iar
aceste fonduri vor fi reunite în mod gradual.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 806/2014
[Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție
(MUR)], comitetul, în calitate de autoritate unică de
rezoluție în cadrul uniunii bancare, trebuie să calculeze
în fiecare an valoarea contribuțiilor individuale ale
instituțiilor care fac obiectul MUR.

Comitetul va aplica regulamentul delegat al Comisiei și
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actul de punere în aplicare al Consiliului care stabilește
dispoziții specifice pentru un fond comun stabilit la nivel
european.

Întrucât, în temeiul Regulamentului privind MUR,
Comisia este împuternicită să adopte o propunere de
act de punere în aplicare al Consiliului doar începând cu
1 noiembrie 2014, Comisia adoptă un proiect de
propunere de regulament de punere în aplicare al
Consiliului.

Următoarele etape

Actul delegat face obiectul unui drept de obiecție al
Consiliului și Parlamentului, care poate fi exercitat în
termen de trei luni, termen ce poate fi prelungit cu încă
trei luni.

Comisia va adopta în mod formal propunerea de act de
punere în aplicare al Consiliului după 1 noiembrie. Actul
va trebui să fie dezbătut și adoptat de către Consiliu
până la sfârșitul anului.

A se vedea, de asemenea, MEMO/14/597.

Persoane de contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Pentru public: Europe Direct prin telefon
00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin email
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Mai multe informații aici:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-
union/single-resolution-mechanism/index_en.htm
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