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1. Introducere
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1.1. Mecanismul unic de supraveghere – element al Uniunii Bancare

 Mecanismul unic de supraveghere
cadrului Uniunii Bancare;

este una din componentele

 Celelalte elemente ale Uniunii Bancare sunt (potrivit raportului Van
Rompuy) :
- un cadru comun de reglementare (“single rule book”)
- o schemă europeană de garantare a depozitelor care ar urma să
se aplice băncilor supravegheate la nivel european;
- o schemă unică de rezoluţie la nivel european.
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1.2. De ce e prioritar mecanismul unic de supraveghere?

 La summitul zonei euro din 29 iunie 2012, şefii de stat sau de
guvern au cerut Comisiei Europene (COM) să prezinte propuneri de
instituire rapidă a mecanismului unic de supraveghere.
 Propunerile legislative privind mecanismul unic de supraveghere au
primit prioritate deoarece în momentul când acesta va deveni
operaţional Mecanismul European de Stabilitate (MES) ar putea
recapitaliza băncile în mod direct.
 COM intenţionează să facă propuneri şi pentru celelalte elemente
într-o etapă ulterioară.
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1.3. BCE şi supravegherea prudenţială conform TFUE
• Art. 127(6) din Tratat [TFUE] prevede următoarele:
„Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în
conformitate cu o procedură legislativă specială, după
consultarea Parlamentului European şi a Băncii Centrale
Europene, poate încredinţa Băncii Centrale Europene
misiuni specifice privind politicile în domeniul
supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit şi a altor
instituţii financiare,
cu excepţia întreprinderilor de
asigurări”.
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2. Propunerile Comisiei Europene
din 12 septembrie 2012
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2.1. Propunerile Comisiei Europene din 12 septembrie 2012
Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri pentru
implementarea unui mecanism unic de supraveghere. Acesta cuprinde:
 o propunere legislativă pentru un regulament al Consiliului de atribuire
a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene (BCE) legate de
supravegherea prudenţială;

 o propunere legislativă pentru un regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului menit să alinieze Regulamentul nr. 1093/2010
de instituire a Autoritătii Bancare Europene (ABE) la cadrul modificat
pentru supraveghere bancară;
 o comunicare ce evidenţiază viziunea de ansamblu a Comisiei pentru
uniunea bancară, acoperind cadrul comun de reglementare şi
mecanismul unic de supraveghere, dar şi următorii paşi în ceea ce
priveste mecanismul unic de rezoluţie bancară.
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3. Proiectul de regulament cu privire la
Banca Centrală Europeană
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3.1. Scopul regulamentului

 Scopul regulamentului este acela de a conferi Băncii Centrale Europene

puteri şi sarcini de supraveghere specifice asupra tuturor institutiilor de
credit din zona euro.

 Definiţie: stat membru participant = stat membru a cărui monedă este
euro.
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3.2. Sarcini conferite Băncii Centrale Europene
Sarcinile conferite în exclusivitate Băncii Centrale Europene
cuprind:
 acordarea şi retragerea autorizaţiilor instituţiilor de credit;
 evaluarea achiziţiilor şi a vânzărilor de participaţii la instituţii de credit;
 asigurarea respectării actelor Uniunii care impun instituţiilor de credit
cerinţe prudenţiale în legătură cu cerinţele de fonduri proprii, expunerile
mari, lichiditatea, efectul de levier, precum şi raportarea şi publicarea
informaţiilor privind aceste aspecte;
 în cazuri specifice, prevăzute prin acte ale Uniunii, stabilirea de cerinţe
prudenţiale mai stricte şi aplicarea de măsuri suplimentare instituţiilor de
credit;
 Impunerea de rezerve de capital adiţionale, incluzând rezerve de
conservare şi rezerve contraciclice;
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3.2. Sarcini conferite Băncii Centrale Europene (cont.)
 aplicarea cerinţelor privind guvernanţa şi Pilonul 2;

 efectuarea testelor de stres;
 asigurarea supravegherii pe bază consolidată în cazul instituţiilor de
credit-mamă cu sediul într-unul din statele Uniunii Bancare, inclusiv în
cazul holdingurilor financiare şi al holdingurilor financiare mixte, şi
participarea la supravegherea consolidată, inclusiv în colegiile
supraveghetorilor, în cazul instituţiilor-mamă, care nu-şi au sediul întrunul dintre statele Uniunii Bancare;
 participarea la supravegherea suplimentară a unui conglomerat
financiar, în ceea ce priveşte instituţiile de credit incluse în acesta, şi
asumarea sarcinilor de coordonator în cazul în care BCE e desemnat în
această calitate;
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3.2. Sarcini conferite Băncii Centrale Europene (cont.)

 îndeplinirea unor atribuţii de supraveghere în ceea ce priveşte
intervenţia timpurie în coordonare cu autorităţile de rezoluţie competente;
 coordonarea şi exprimarea unei poziţii comune a statelor membre
participante în cadrul ABE în privinţa problemelor pentru care BCE
deţine competenţe.
Pentru instituţiile de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant,
care înfiinţează o sucursală sau furnizează servicii transfrontaliere într-un
stat membru participant, BCE îndeplineşte sarcinile prevăzute anterior
pentru care autorităţile naţionale competente ale statului participant deţin
competenţe (competenţe de stat gazdă).
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3.3. Sprijinul din partea autorităţilor naţionale

 BCE îşi va exercita funcţiile în cadrul unui mecanism compus din BCE
şi autorităţile naţionale competente.
 Autorităţile naţionale vor sprijini BCE în exercitarea funcţiilor sale şi vor
urma instrucţiunile date de BCE.
 BCE va organiza implementarea conceptului de supraveghetor unic,
precum şi cadrul şi condiţiile pentru acţiunea autorităţilor naţionale.
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3.4. Funcţii ce rămân la nivelul autorităţilor naţionale
 Potrivit prevederilor Tratatului, BCE poate primi numai sarcini specifice
si nu întreaga responsabilitate pentru supravegherea prudenţială.

 Sarcinile care nu sunt atribuite BCE vor rămâne de competenţa
autorităţilor naţionale.
Exemple:
 primirea notificărilor de la instituţiile de credit privind dreptul de stabilire şi liberă
prestare a serviciilor;
 protecţia consumatorilor;
 lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului;
 supravegherea entităţilor care nu sunt acoperite de definiţia europeană a
instituţiilor de credit;
 supravegherea instituţiilor de credit din ţări terţe care îşi înfiinţează sucursale
sau furnizează servicii transfrontaliere într-un stat membru.
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3.5. Cooperarea strânsă cu autorităţile competente ale
statelor membre neparticipante

 Conform Tratatului, BCE nu poate exercita puteri obligatorii în afara

zonei euro. Prin urmare, statele membre neparticipante
membre pe deplin ale mecanismului unic de supraveghere;

nu pot fi

 Statele membre neparticipante pot intra însă într-o cooperare strânsă
cu BCE;
 Dacă BCE a stabilit o cooperare strânsă cu autorităţile competente ale
unei stat membru neparticipant, atunci BCE va putea exercita, cu
anumite limitări, sarcinile conferite de Regulament în legatură cu
instituţiie de credit din acest stat membru.
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3.5. Cooperarea strânsă cu autorităţile competente ale
statelor membre neparticipante (cont.)
 “Cooperarea strânsă” poate fi statuată printr-o decizie a BCE, dacă
următoarele condiţii sunt îndeplinite:
 statul membru neparticipant notifică
celelalte state membre,
Comisia, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) şi BCE cu privire la
intenţia de a stabili o cooperare stransă pentru toate băncile sale;


în notificare, statul în cauză se angajează:
a. să se asigure că autoritatea sa naţională competentă va
respecta toate orientările sau cererile emise de BCE;
b. să furnizeze toate informaţiile solicitate de BCE cu privire la
instituţiile de credit cu sediul în acel stat;

statul membru neparticipant a stabilit la nivel naţional cadrul legislativ
care asigură faptul că autoritatea sa naţională competentă va fi obligată
să adopte măsurile solicitate de către BCE.
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3.5. Cooperarea strânsă cu autorităţile competente ale
statelor membre neparticipante (cont.)
Dacă BCE consideră că este necesar a se adopta o măsură cu privire
la o instituţie de credit dintr-un stat membru neparticipant, trebuie să
notifice autoritatea nationala competenta şi să îi acorde un interval de cel
putin 48 de ore, cu excepţia situaţiei în care măsura este urgentă în
scopul de a evita pagube ireparabile.
Un reprezentant al statului membru poate lua parte la activităţile
Consiliului de Supraveghere al BCE cu respectarea condiţiilor din decizia
BCE (?! drept de vot).
Atunci când condiţiile anterior precizate nu mai sunt îndeplinite de către
un stat membru sau în cazul în care autoritatea sa competentă nu
acţionează în conformitate cu obligaţiile asumate, BCE poate decide
încheierea cooperării strânse cu statul în cauză.
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3.6. Principii de organizare

 Independenţa – BCE efectuează supravegherea bancară în mod

independent şi acest principiu trebuie respectat atât de instituţiile
europene cât şi de guvernele statelor membre.
 Responsabilitatea – BCE va fi responsabilă către Parlamentul
European şi către Consiliu pentru implementarea regulamentului.
 Separarea de funcţia de politică monetară – BCE îşi va indeplini
noile sarcini separat de mandatul său privind politica monetară. BCE va
adopta controale interne şi alte măsuri pentru a asigura această
separare.
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3.7. Consiliul de Supraveghere
 Deciziile în materie de supraveghere ale BCE vor fi pregătite de către
un organism intern: Consiliul de Supraveghere;
 Consiliul Guvernatorilor BCE va avea responsabilitatea finală privind
luarea deciziilor, dar acesta poate decide să delege anumite sarcini sau
competenţe decizionale către Consiliul de Supraveghere;
 Componenţa Consiliului de Supraveghere:
- 1 preşedinte - numit de Consiliul Guvernatorilor dintre membrii
Comitetului Executiv
- 1 vicepreşedinte - numit de Consiliul Guvernatorilor dintre membrii săi
- 4 reprezentanţi ai BCE –numiţi de Comitetul Executiv al BCE
-17 reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de supraveghere bancară din
statele membre participante (câte un reprezentant pentru fiecare stat
membru participant);
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3.7. Consiliul de Supraveghere (cont.)
 Reprezentanţii autorităţilor competente din statele membre care au
stabilit o cooperare strânsă iau parte la activităţile Consiliului de
Supraveghere în conformitate cu decizia adoptată de BCE,
cu
respectarea Statutului SEBC şi al BCE;
 Preşedintele ABE şi un membru al Comisiei Europene pot participa ca
observatori la reuniunile Consiliului de Supraveghere;
 Consiliul de Supraveghere poate numi dintre membrii săi un comitet
director, care sprijină activităţile sale, inclusiv pregătirea reuniunilor;
 Consiliul Guvernatorilor adoptă regulamentul de procedură al consiliului
de supraveghere, inclusiv normele privind mandatele preşedintelui şi
vicepreşedintelui.
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3.8. Calendarul de aplicare a regulamentului

 Regulamentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2013.
 Introducerea acestuia va fi treptată.
 BCE poate să îşi exercite atribuţiile de supraveghere în raport cu orice
bancă de la 1 ianuarie 2013, în special în raport cu băncile care au primit
sau au solicitat asistenţă financiară publică.

 BCE va supraveghea instituţiile de credit majore de importanţă
sistemică europeană începând cu 1 iulie 2013.
 BCE îşi va asuma totalitatea sarcinilor faţă de toate celelalte bănci cel
târziu de la 1 ianuarie 2014.
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3.9. Marile bănci din zona euro
Banca

1

Deutsche Bank (Germany)

Total activ
(mld. Euro
la sfarsitul
lui 2011)
2.164

Banca

Total activ
(mld. Euro
la sfarsitul
lui 2011)

14

Dexia (Belgium)

413
406

2

BNP Paribas (France)

1.965

15

Deutsche ZentralGenossenschaftsbank
(Germany)

3

Crédit Agricole (France)

1.880

16

ABN Amro Group (Netherlands)

405

4

Banco Santander (Spain)

1.251

17

Landesbank BadenWürttemberg (Germany)

373

5

Société Générale (France)

1.181

18

Bayerische Landesbank
(Germany)

309

6

Groupe BPCE (France)

1.138

19

Bankia (Spain)

298

7

ING Bank (Netherlands)

961

20

KBC Group (Belgium)

285

8

UniCredit (Italy)

927

21

CaixaBank (Spain)

282

9

Rabobank Group
(Netherlands)

732

22

Banca Monte dei Paschi di
Siena (Italy)

241

10

Commerzbank (Germany)

662

23

Hypo Real Estate (Germany)

237

11

Intesa Sanpaolo (Italy)

639

24

Nord/LB Norddeutsche
Landesbank (Germany)

228

12

Credit Mutuel (France)

605

25

Erste Group (Austria)

13

BBVA (Spain)

598

Total

210

23

18.390

4. Propuneri legate de Autoritatea
Bancară Europeană
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4.1. Rolul Autorităţii Bancare Europene (ABE)
 ABE rămâne autoritatea de reglementare/supraveghere a UE 27, cu
rolul de a evita fragmentarea pieţei interne ca urmare a înfiinţării
mecanismului unic de supraveghere;
 Funcţiile ABE se păstrează :
 Dezvoltarea setului de reglementări unice (“Single Rule Book”):
armonizare maximă, regulamente;

 Asigurarea convergenţei practicilor de supraveghere.
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4.2. Elementele propunerii legislative privind ABE
 Propunerea legislativă de amendare a Regulamentului nr. 1093/2010
are în vedere ajustarea procedurilor în conformitate cu care ABE
funcţionează pentru a oferi asigurări statelor membre neparticipante în
ceea ce priveşte păstrarea integrităţii pieţei unice.

 Amendamentele au în vedere :
- clarificarea puterilor ABE
- revizuirea modalităţilor de vot
- structura Consiliului de Administraţie.
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4.3. Clarificarea puterilor ABE

 ABE este împuternicită de a-şi exercita puterile şi atribuţiile în legătură
cu BCE care a fost desemnată autoritate competentă (în plus faţă de
autorităţile naţionale competente);
 Dacă BCE nu respectă o acţiune a ABE în ceea ce priveşte o
divergenţă sau o situaţie de urgenţă , BCE trebuie să explice motivele;
 ABE poate adopta o decizie individuală adresată unei instituţii
financiare, contrar deciziei BCE, pentru a-şi impune acţiunea.
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4.4. Revizuirea modalităţilor de vot în cadrul ABE
Decizii privind :

Modalitate de vot
existenta

Modalitate de vot
propusa

Standarde tehnice de reglementare, ghiduri
si recomandari

Majoritate calificata

Majoritate calificata

Cererea unui stat membru de reanalizare a
unei decizii ABE privind interzicere sau
restrictionare temporara a anumitor
activitati financiare

Majoritate calificata

Majoritate calificata

Incalcari ale legislatiei UE

Majoritate simpla

Grup independent
Mecanism invers de vot

Solutionarea dezacordurilor intre
autoritatile competente in contexte
transfrontaliere

Majoritate simpla

Grup independent
Mecanism invers de vot

Actiuni necesar a fi adoptate de o autoritate
nationala in situatii de urgenta

Majoritate simpla

Majoritate simpla

Bugetul ABE

Majoritate calificata

Majoritate calificata
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4.5. Grupul independent (Independent Panel) şi mecanismul
invers de vot

 Deciziile privind încălcări ale legislaţiei UE sau soluţionarea
dezacordurilor între autorităţile competente vor fi propuse de un nou
grup independent de experţi, constând dintr-un preşedinte şi doi membri,
numit de către Consiliul Supraveghetorilor dintre membrii săi cu drept de
vot. Cel puţin un membru al grupului independent trebuie să fie dintr-un
stat membru neparticipant la sistemul unic de supraveghere;
 Deciziile propuse de grupul independent vor fi considerate ca aprobate
cu excepţia cazului în care sunt respinse de Consiliul Supraveghetorilor
cu o majoritate simplă care include cel puţin trei voturi ale ţărilor
neparticipante şi cel puţin trei voturi ale ţărilor neparticipante şi care nu
sunt parte a unui acord de cooperare cu BCE.
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4.6. Componenţa Consiliului de Administraţie

 BCE va coordona şi exprima o poziţie comună a statelor membre
participante pentru aspectele ce intră în competenţa sa atunci când va
participa în Consiliul Supraveghetorilor şi Consiliul de Administraţie al
ABE.
 Consiliul de Administraţie va include întotdeauna cel puţin doi membri
din statele membre care nu participă la mecanismul unic de
supraveghere.
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5. Comunicarea Comisiei
Europene
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5.1. Uniunea bancară şi piaţa unică
 Comunicarea prezintă mecanismul unic de supraveghere şi indică

activitatea viitoare pentru crearea unei uniuni bancare în continuarea
celor două propuneri legislative.
 Comunicarea solicită
ajungerea la un acord între Parlamentul
European şi Consiliu până la sfârşitul anului 2012 privind:
- Propunerile CRD 4, pentru a fi aplicabile atât in contextul pieţei
unice cât şi în contextul mecanismului unic de supraveghere
(aplicare atât de autorităţile naţionale cât şi de către BCE);
- Propunerea pentru o Directivă privind schemele de garantare a
depozitelor (SGD), aşa cum a fost propusă de Comisie;
- Propunerea pentru o directivă privind înfiinţarea unui cadru de
redresare şi rezoluţie pentru instituţiile de credit şi firmele de
investiţii (Directiva BRR).
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5.1. Uniunea bancară şi piaţa unică (cont.)
 Propunerea de directivă DGS (varianta initiala COM) şi propunerea

de directivă BRR au în vedere împrumuturi mutuale între schemele
de garantare naţionale şi respectiv fondurile de rezoluţie naţionale.

 Comunicarea solicită ca ABE să dezvolte un manual unic de

supraveghere (“Single Supervisory Rulebook”) ca un complement al
cadrului comun de reglementare (“Single Rule Book”).
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5.2. Completarea uniunii bancare

 Înfiinţarea mecanismului unic de supraveghere - un prim pas important

în crearea uniunii bancare;
 Completarea uniunii bancare presupune dezvoltarea mecanismului unic
de supraveghere, un sistem comun de garanţii pentru depozite şi un
cadru integrat de gestiune a crizelor;
 Odată ce se ajunge la o înţelegere privind propunerile existente privind
SGD şi cadrul de redresare şi rezoluţie, Comisia are în vedere să
propună un mecanism unic de rezoluţie pentru rezoluţia băncilor şi
coordonarea aplicării instrumentelor de rezoluţie în cadrul uniunii bancare.
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6. Paşii următori în implementarea
propunerilor legislative
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6.1. Paşii următori în implementarea propunerilor legislative
 Propunerea de regulament privind atribuirea unor sarcini specifice BCE

legate de supravegherea prudenţială trebuie adoptată în unanimitate de
către toate statele membre ale UE;
 O parte din prevederile propunerii întâmpină opoziţia Germaniei şi a
altor state membre, ceea ce ar putea întârzia adoptarea propunerii;
De exemplu, Germania doreşte următoarele;
-implementarea mecanismului unic de supraveghere nu trebuie grăbită;
-supravegherea la nivel european trebuie aplicată numai băncilor sistemice;
-fondurile de rezoluţie şi schemele de garantare a depozitelor trebuie să rămână
la nivel naţional;
-votul în consiliul de supraveghere nu trebuie să fie o ţară – un vot, ci bazat pe
un mecanism de vot ponderat care să reflecte mărimea sistemelor bancare
naţionale.

 Propunerea de regulament de amendare a Regulamentului nr.
1093/2010 privind instituirea ABE va fi adoptată prin procedura de codecizie.
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Vă mulţumesc!
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