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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1434 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2015
de corectare a Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei de completare a Directivei
2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la
mecanismele de finanțare a rezoluției
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui
cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei
82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE)
nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 103
alineatele (7) și (8),
întrucât:
(1)

Toate versiunile lingvistice ale textului de la articolul 5 alineatul (1) litera (f), articolul 5 alineatul (3), articolul 6
alineatul (9), articolul 12 alineatul (1), articolul 14 alineatul (1) și articolul 20 alineatele (1) și (5) din
Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei (2) conțin o serie de erori.

(2)

Articolul 5 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 conține în mod eronat cuvântul
„inițiale”, reducându-se astfel domeniul de aplicare al excluderii care privește datoriile băncilor promoționale.
Obiectivul de politică ar fi clarificat prin eliminarea cuvântului „inițiale”.

(3)

La articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/63, trimiterea la articolul 429 alineatele (6) și (7)
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) ar trebui actualizată pentru
a ține cont de modificările introduse prin Regulamentul delegat 2015/62 al Comisiei (4). Trimiterea ar trebui
înlocuită cu o trimitere la articolele 429, 429a și 429b din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(4)

La articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/63, ar trebui să se clarifice că este vorba de cele
mai recente situații financiare anuale aprobate disponibile cel mai târziu la data de 31 decembrie a anului care
precede perioada de contribuție, și nu înainte de data de 31 decembrie.

(5)

Articolul 20 alineatul (1) conține o greșeală tipografică. Termenul în cauză ar trebui să concorde cu termenul
prevăzut la alineatul (4) din articolul respectiv, fiind, în acest scop, înlocuit cu 1 septembrie 2015.

(1) JO L 173, 12.6.2014, p. 190.
(2) Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului
European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (JO L 11, 17.1.2015, p. 44).
(3) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru
instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).
(4) Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicatorul efectului de levier (JO L 11, 17.1.2015, p. 37).
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(6)

Este nevoie ca articolul 20 alineatul (5) să concorde cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2015/81 al Consiliului (1), pentru a asigura consecvența la nivelul pieței interne și în dreptul
Uniunii. Obiectivul de politică a fost reflectat în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/81, dar, din cauza
unei erori, nu și în articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2015/63.

(7)

Alte erori apar în versiunea în limba germană a textelor de la articolul 14 alineatul (1), articolul 15 alineatul (2) și
articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/63.

(8)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2015/63 ar trebui rectificat în consecință.

(9)

Este nevoie ca erorile din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 să fie corectate, pentru a asigura condiții de
concurență echitabile pe piața internă. Din acest motiv, regulamentul de corectare ar trebui să se aplice retroactiv
de la 1 ianuarie 2015,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul delegat (UE) 2015/63 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
„(f) în cazul instituțiilor care lucrează cu credite promoționale, datoriile instituției intermediare față de banca
inițiatoare sau față de o altă bancă de promovare ori o altă instituție intermediară și datoriile băncii de
promovare față de părțile sale finanțatoare, în măsura în care cuantumul acestor datorii este compensat prin
creditele promoționale acordate de instituția în cauză.”
2. La articolul 5 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„În sensul prezentei secțiuni, cuantumul mediu anual, calculat trimestrial, al datoriilor menționate la alineatul (1) care
rezultă din contracte cu instrumente financiare derivate se evaluează în conformitate cu articolele 429, 429a și 429b
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”
3. La articolul 6, alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:
„(9) În sensul alineatelor (6), (7) și (8), determinarea de către autoritatea de rezoluție a indicatorilor respectivi se
bazează pe evaluările efectuate de autoritățile competente, atunci când acestea sunt disponibile.”
4. La articolul 12, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) În cazul în care o instituție este o instituție nou supravegheată numai în cursul unei părți a unei perioade de
contribuție, contribuția parțială se stabilește aplicând metodologia stabilită în prezenta secțiune la valoarea
contribuției sale anuale calculată în cursul următoarei perioade de contribuție, ținând cont de numărul de luni întregi
ale perioadei de contribuție în care instituția este supravegheată.”
5. La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Instituțiile trebuie să transmită autorității de rezoluție cele mai recente situații financiare anuale aprobate care
erau disponibile cel mai târziu la data de 31 decembrie a anului care precede perioada de contribuție, împreună cu
avizul transmis de auditorul statutar sau de firma de audit, în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2013/34/UE
a Parlamentului European și a Consiliului (*).
(*) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare
anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare
a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și
83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).”
(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/81 al Consiliului din 19 decembrie 2014 de stabilire a condițiilor uniforme de aplicare
a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la Fondul unic de
rezoluție (JO L 15, 22.1.2015, p. 1).
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6. [Vizează numai versiunea în limba germană.]
7. [Vizează numai versiunea în limba germană.]
8. La articolul 20 alineatul (1), a treia teză se înlocuiește cu următorul text:
„În 2015, în cazul în care vreuna dintre informațiile solicitate la articolul 16 nu se află la dispoziția schemei de
garantare a depozitelor până la 1 septembrie pentru calculul niveluluițintă anual menționat la articolul 4 alineatul (2)
sau al contribuției anuale de bază a fiecărei instituții menționate la articolul 5, instituțiile de credit relevante
furnizează autorităților de rezoluție aceste informații până la data respectivă, în urma unei notificări din partea
schemei de garantare a depozitelor.”
9. La articolul 20 alineatul (5), prima teză se înlocuiește cu următorul text:
„Fără a aduce atingere articolului 10 din prezentul regulament, în decursul perioadei inițiale menționate la
articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, statele membre pot permite instituțiilor ale căror
active totale sunt egale cu sau mai mici de 3 000 000 000 EUR să plătească o sumă forfetară de 50 000 EUR pentru
primii 300 000 000 EUR din totalul pasivelor, din care se scad fondurile proprii și depozitele acoperite.”
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

