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RECOMANDAREA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU 
RISC SISTEMIC 

din 15 decembrie 2015 

privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică 
macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor 

măsuri 

(CERS/2015/2) 

(2016/C 97/02) 

SECȚIUNEA 1 

RECOMANDĂRI 

Recomandarea A – Evaluarea efectelor transfrontaliere ale 
măsurilor de politică macroprudențială proprii ale autorităților 
relevante 

1. Se recomandă autorităților de activare relevante să evalueze efectele 
transfrontaliere ale punerii în aplicare a propriilor măsuri de politică 
macroprudențială înainte de adoptarea acestora. În orice caz, ar trebui 
să se evalueze canalele de propagare care operează prin ajustarea 
riscurilor și arbitrajul de reglementare, utilizându-se metodologia 
stabilită în capitolul 11 din Manualul CERS. 

2. Se recomandă autorităților de activare relevante să evalueze: 

(a) posibilele efecte transfrontaliere (pierderile și arbitrajul de regle
mentare) ale punerii în aplicare a măsurilor de politică macro
prudențială în jurisdicția lor; și 

(b) posibilele efecte transfrontaliere ale oricăror măsuri de politică 
macroprudențială propuse asupra altor state membre și asupra 
pieței unice. 

3. Se recomandă autorităților de activare relevante să monitorizeze, cel 
puțin o dată pe an, materializarea și evoluția efectelor transfrontaliere 
ale măsurilor de politică macroprudențială pe care acestea le-au 
introdus. 

Recomandarea B – Notificarea și solicitarea de reciprocitate cu 
privire la măsurile de politică macroprudențială proprii ale autori
tăților relevante 

1. Se recomandă autorităților de activare relevante să notifice CERS cu 
privire la măsurile de politică macroprudențială imediat ce acestea 
sunt adoptate, însă nu mai târziu de două săptămâni după adoptare. 
Notificările ar trebui să includă o evaluare a efectelor transfrontaliere 
și a necesității de asigurare a reciprocității de către alte autorități 
relevante. Autoritățile de activare relevante trebuie să furnizeze infor
mațiile în limba engleză, utilizând modelele publicate pe website-ul 
CERS. 

▼M3 
2. În cazul în care se consideră că pentru funcționarea eficientă a 

măsurilor relevante este necesar să se asigure reciprocitate din 
partea altor state membre, se recomandă autorităților de activare 
relevante să transmită CERS o solicitare de reciprocitate, împreună 
cu o notificare a măsurii. Solicitarea ar trebui să includă un prag 
propus de semnificație. 

▼B 
3. În cazul în care au fost activate măsuri de politică macroprudențială 

înainte de adoptarea prezentei recomandări sau în cazul în care nu s-a 
considerat necesar să se asigure reciprocitate atunci când măsurile au 
fost introduse pentru prima dată, însă autoritatea de activare relevantă 

▼B
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a decis ulterior că reciprocitatea a devenit necesară, se recomandă 
autorităților de activare relevante să transmită CERS o solicitare de 
reciprocitate. 

Recomandarea C – Aplicarea prin reciprocitate a măsurilor de 
politică macroprudențială adoptate de alte autorități relevante 

▼M7 
1. Se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate 

măsurile de politică macroprudențială adoptate de alte autorități 
relevante și a căror aplicare prin reciprocitate a fost recomandată 
de către CERS. Se recomandă aplicarea prin reciprocitate a urmă
toarelor măsuri, astfel cum se detaliază în anexă: 

Estonia: 

— o rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în confor
mitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE expunerilor 
interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia; 

Finlanda: 

— un nivel minim de 15 % pentru ponderea de risc medie aferentă 
creditelor ipotecare locative garantate cu o ipotecă asupra 
unităților de locuit din Finlanda aplicată în conformitate cu 
articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013 instituțiilor de credit autorizate în Finlanda 
care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating 
(IRB) pentru calcularea cerințelor de capital reglementat; 

Belgia: 

— o majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail 
garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia, aplicată 
în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul 
(vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 instituțiilor de credit 
autorizate în Belgia care utilizează abordarea bazată pe modele 
interne de rating pentru calcularea cerințelor de capital regle
mentat și care este compusă din: 

(a) o majorare forfetară a ponderii de risc cu 5 puncte procen
tuale; și 

(b) o majorare proporțională a ponderii de risc care constă în 
33 % din media ponderată în funcție de expunere a 
ponderilor de risc aplicate portofoliului de expuneri de tip 
retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia; 

Franța: 

— restrângerea la 5 % din capitalul eligibil a limitei expunerii mari 
prevăzute la articolul 395 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013, aplicabilă expunerilor față de societăți nefinanciare 
mari foarte îndatorate cu sediul social în Franța, aplicată în 
conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (ii) 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 instituțiilor globale de 
importanță sistemică (G-SII) și altor instituții de importanță 
sistemică (O-SII) la cel mai înalt nivel de consolidare al perime
trului prudențial bancar al acestora; 

Suedia: 

— un nivel minim de 25 % specific instituției de credit pentru media 
ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc aplicate 
portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri 
imobile față de debitori rezidenți în Suedia, în conformitate cu 
articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013, aplicată instituțiilor de credit autorizate în 
Suedia care utilizează abordarea bazată pe modele interne de 
rating pentru calcularea cerințelor de capital reglementat. 

▼B
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2. Se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate 
măsurile de politică macroprudențială enumerate în prezenta reco
mandare, punând în aplicare măsura de politică macroprudențială 
pusă în aplicare de autoritatea de activare. În cazul în care legislația 
națională nu prevede aceeași măsură de politică macroprudențială, se 
recomandă autorităților relevante ca, după consultarea CERS, să 
asigure reciprocitatea prin adoptarea unei măsuri de politică macro
prudențială care este disponibilă în jurisdicția acestora și care are 
efectul cel mai asemănător cu cel al măsurii de politică macropru
dențială activate. 

3. Cu excepția cazului în care se recomandă un termen specific pentru 
asigurarea reciprocității unei măsuri de politică macroprudențială, se 
recomandă autorităților relevante să asigure reciprocitatea prin 
adoptarea măsurilor de politică macroprudențială corespunzătoare 
într-un termen de maximum trei luni de la publicarea celei mai 
recente modificări a prezentei recomandări în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. Măsurile adoptate și măsurile de reciprocitate ar 
trebui să aibă aceeași dată de activare, în măsura în care acest lucru 
este posibil. 

Recomandarea D – Notificarea reciprocității măsurilor de politică 
macroprudențială adoptate de alte autorități relevante 

Se recomandă autorităților relevante să notifice CERS cu privire la 
reciprocitatea asigurată de către acestea în legătură cu măsurile de 
politică macroprudențială adoptate de alte autorități relevante. Notifi
cările ar trebui transmise în termen de maximum o lună de la 
adoptarea măsurii de reciprocitate. Autoritățile care efectuează noti
ficarea trebuie să furnizeze informațiile în limba engleză, utilizând 
modelele publicate pe website-ul CERS. 

SECȚIUNEA 2 

PUNERE ÎN APLICARE 

1. Interpretare 

În sensul prezentei recomandări, se aplică următoarele definiții: 

(a) „activare” înseamnă aplicarea unei măsuri de politică macropru
dențială la nivel național; 

(b) „adoptare” înseamnă decizia luată de o autoritate relevantă cu 
privire la introducerea, asigurarea reciprocității sau modificarea 
unei măsuri de politică macroprudențială; 

(c) „serviciu financiar” înseamnă orice serviciu de natură bancară, de 
credit, de asigurare, de pensie personală, de investiții sau de 
plată; 

(d) „măsură de politică macroprudențială” înseamnă orice măsură 
care vizează prevenirea sau diminuarea riscului sistemic, astfel 
cum este definit la articolul 2 litera (c) din Regulamentul (UE) 
nr. 1092/2010, și care este adoptată sau activată de o autoritate 
relevantă în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale; 

(e) „notificare” înseamnă avizul scris, redactat în limba engleză, 
adresat CERS de către autoritățile relevante, inclusiv BCE 
conform articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, 
cu privire la o măsură de politică macroprudențială, în confor
mitate cu, dar nelimitându-se la acestea, articolul 133 din 
Directiva 2013/36/UE și cu articolul 458 din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013, și care poate fi o solicitare de reciprocitate 
adresată de un stat membru în conformitate cu, dar nelimitându- 
se la acestea, articolul 134 alineatul (4) din Directiva 
2013/36/UE și cu articolul 458 alineatul (8) din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013, 

▼B
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(f) „reciprocitate” înseamnă mecanismul prin intermediul căruia 
autoritatea relevantă dintr-o anumită jurisdicție aplică oricăror 
instituții financiare aflate în jurisdicția sa o măsură de politică 
macroprudențială identică sau echivalentă cu o măsură stabilită 
de autoritatea de activare relevantă din altă jurisdicție, în cazul în 
care instituțiile financiare menționate sunt expuse aceluiași risc în 
cadrul jurisdicției în urmă menționate; 

(g) „autoritate de activare relevantă” înseamnă autoritatea relevantă 
care are responsabilitatea aplicării unei măsuri de politică macro
prudențială la nivel național; 

(h) „autoritate relevantă” înseamnă autoritatea căreia i s-a încredințat 
adoptarea și/sau activarea de măsuri de politică macroprudențială, 
inclusiv, dar nelimitându-se la: 

(i) autoritatea desemnată în conformitate cu capitolul 4 din 
Directiva 2013/36/UE și cu articolul 458 din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013, autoritatea competentă, astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 40 din Regula
mentul (UE) nr. 575/2013, BCE în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013; sau 

(ii) autoritatea macroprudențială care are obiectivele, meca
nismele, competențele și cerințele privind asumarea răspun
derii, precum și alte caracteristici stabilite în Recomandarea 
CERS/2011/3 a Comitetului european pentru risc siste
mic ( 1 ); 

▼M3 
(i) „prag de semnificație” înseamnă un prag cantitativ sub care 

expunerea unui furnizor individual de servicii financiare la 
riscul macroprudențial identificat în jurisdicția în care este 
aplicată măsura de politică macroprudențială de către autoritatea 
de activare poate fi considerată nesemnificativă. 

▼B 
2. Derogări 

▼M3 
1. Autoritățile relevante pot acorda unui furnizor individual de 

servicii financiare din jurisdicția lor derogări de la aplicarea 
unei anumite măsuri de politică macroprudențială de reciprocitate, 
în cazul în care acest furnizor de servicii financiare are o expunere 
nesemnificativă la riscul macroprudențial identificat în jurisdicția 
respectivă atunci când autoritatea de activare relevantă aplică 
măsura de politică macroprudențială în cauză (principiul de 
minimis). Autoritățile relevante trebuie să raporteze CERS aceste 
derogări, utilizând modelul de notificare a măsurilor de recipro
citate publicat pe website-ul CERS. 

În scopul aplicării principiului de minimis, CERS recomandă un 
prag de semnificație bazat pe cel propus de autoritatea de activare 
relevantă în conformitate cu secțiunea 1, subrecomandarea B 
punctul 2. Calibrarea pragului ar trebui să urmeze cele mai 
bune practici stabilite de CERS. Pragul de semnificație este un 
nivel maxim recomandat al pragului. Autoritățile relevante de 
aplicare prin reciprocitate pot aplica pragul recomandat, pot 
stabili un prag inferior pentru jurisdicția acestora, dacă este 
cazul, sau pot aplica măsura prin reciprocitate fără un prag de 
semnificație. Atunci când aplică principiul de minimis, autoritățile 
ar trebui să monitorizeze dacă se materializează pierderi și arbi
trajul de reglementare și, dacă este necesar, să acopere lacuna de 
reglementare. 

▼B 

( 1 ) Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 22 decembrie 
2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale 
(CERS/2011/3) (JO C 41, 14.2.2012, p. 1).



 

02016Y0312(02) — RO — 20.03.2019 — 006.001 — 6 

2. În cazul în care autoritățile relevante au asigurat deja recipro
citatea măsurii și au publicat-o înainte să fi existat o recomandare 
de reciprocitate cu privire la această măsură în cuprinsul prezentei 
recomandări, nu este necesar ca măsura de reciprocitate în cauză 
să fie modificată chiar dacă aceasta este diferită de cea pusă în 
aplicare de autoritatea de activare. 

3. Calendar și raportare 

1. Autoritățile relevante trebuie să transmită CERS și Consiliului 
rapoarte cu privire la acțiunile întreprinse ca răspuns la prezenta 
recomandare sau să justifice în mod adecvat orice lipsă de acțiune 
din partea lor. Aceste rapoarte trebuie transmise la fiecare doi ani, 
iar termenul pentru primul raport este 30 iunie 2017. Rapoartele 
ar trebui să cuprindă cel puțin: 

(a) informații privind conținutul și calendarul măsurilor aplicate; 

(b) evaluarea funcționării măsurilor aplicate din perspectiva 
obiectivelor prezentei recomandări; 

(c) justificarea detaliată a oricăror derogări acordate în confor
mitate cu principiul de minimis, precum și a oricărei lipse 
de acțiune sau a oricărei abateri de la prezenta recomandare, 
inclusiv orice întârzieri. 

2. În cazul în care există responsabilități comune, autoritățile 
relevante ar trebui să se coordoneze pentru a furniza la timp 
informațiile necesare. 

3. Autoritățile relevante sunt încurajate să informeze CERS cât mai 
curând posibil cu privire la orice măsuri de politică macropru
dențială propuse. 

4. Se consideră că o măsură de politică macroprudențială prin reci
procitate este echivalentă dacă are, în măsura în care acest lucru 
este posibil: 

(a) același impact economic; 

(b) același domeniu de aplicare; și 

(c) aceleași consecințe (sancțiuni) în caz de nerespectare. 

▼M3 
4. Modificări ale recomandării 

Consiliul general va decide dacă este necesar să se aducă modificări 
prezentei recomandări. Aceste modificări includ în special orice 
măsuri de politică macroprudențială suplimentare sau modificate 
care trebuie aplicate prin reciprocitate, astfel cum este prevăzut în 
recomandarea C și în anexele relevante care conțin informații 
specifice măsurii, inclusiv pragul de semnificație prevăzut de 
CERS. De asemenea, în cazul în care sunt necesare inițiative legi
slative în vederea asigurării conformității cu una sau cu mai multe 
recomandări, Consiliul general poate să acorde prelungiri ale 
termenelor stabilite la punctetele anterioare. În special, Consiliul 
general poate decide să modifice prezenta recomandare în urma 
revizuirii de către Comisia Europeană a cadrului de recunoaștere 
obligatorie prevăzut de legislația Uniunii sau pe baza experienței 
dobândite pe parcursul funcționării mecanismului de reciprocitate 
voluntară instituit prin prezenta recomandare. 

▼B
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5. Monitorizare și evaluare 

1. Secretariatul CERS: 

(a) oferă asistență autorităților relevante prin facilitarea unei 
raportări coordonate și furnizarea de modele relevante și, 
după caz, de informații detaliate privind procedura și 
calendarul pentru conformitate; 

(b) verifică respectarea acestei recomandări de către autoritățile 
relevante, inclusiv prin acordarea de asistență la cerere, și 
prezintă Consiliului general rapoarte privind respectarea 
acestei recomandări. 

2. Consiliul general evaluează acțiunile și justificările raportate de 
autoritățile relevante și, după caz, decide dacă prezenta reco
mandare nu a fost respectată și dacă autoritățile relevante nu au 
justificat în mod adecvat lipsa lor de acțiune. 

▼B
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Anexă 

Estonia 

O rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în conformitate cu 
articolul 133 din Directiva 2013/36/UE expunerilor interne ale tuturor insti 
tuțiilor de credit autorizate în Estonia 

I. Descrierea măsurii 

1. Măsura estonă constituie o rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % 
aplicată în conformitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE expu
nerilor interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia. 

II. Aplicarea prin reciprocitate 

2. În cazul în care statele membre au transpus articolul 134 din Directiva 
2013/36/UE în dreptul național, se recomandă autorităților relevante să 
aplice prin reciprocitate măsura estonă pentru expunerile situate în Estonia 
ale instituțiilor de credit autorizate la nivel național în conformitate cu 
articolul 134 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE. În sensul prezentului 
punct se aplică termenul prevăzut în subrecomandarea C(3). 

3. În cazul în care statele membre nu au transpus articolul 134 din Directiva 
2013/36/UE în dreptul național, se recomandă autorităților relevante să 
aplice prin reciprocitate măsura estonă pentru expunerile situate în Estonia 
ale instituțiilor de credit autorizate la nivel național în conformitate cu 
subrecomandarea C(2). Se recomandă autorităților relevante să adopte 
măsura echivalentă în termen de șase luni. 

III. Prag de semnificație 

4. Măsura este suplimentată de un prag de semnificație specific instituției de 
250 de milioane EUR aplicat expunerilor situate în Estonia pentru a 
direcționa aplicarea potențială a principiului de minimis de către autori
tățile relevante care aplică prin reciprocitate această măsură. 

5. În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, auto
ritățile relevante din statul membru în cauză pot acorda derogări unor 
instituții de credit autorizate la nivel național care au expuneri situate în 
Estonia sub pragul de semnificație de 250 de milioane EUR. Atunci când 
aplică pragul de semnificație, autoritățile relevante ar trebui să monito
rizeze caracterul semnificativ al expunerilor, fiindu-le recomandat să 
aplice măsura estonă instituțiilor de credit individuale autorizate la nivel 
național care anterior au făcut obiectul derogărilor, atunci când este 
depășit pragul de semnificație de 250 de milioane EUR. 

6. Atunci când nu există instituții de credit autorizate în statele membre în 
cauză cu expuneri situate în Estonia de 250 de milioane EUR sau mai 
mult, autoritățile relevante din statele membre în cauză pot decide să nu 
aplice prin reciprocitate măsura estonă, astfel cum se prevede în secțiunea 
2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2. În acest caz, autoritățile relevante 
ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor, fiindu-le 
recomandat să aplice prin reciprocitate măsura estonă atunci când o 
instituție de credit autorizată la nivel intern depășește pragul de 250 de 
milioane EUR. 

7. În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, 
pragul de semnificație de 250 de milioane EUR este un nivel maxim 
recomandat al pragului. Prin urmare, autoritățile relevante de aplicare 
prin reciprocitate au posibilitatea ca, în loc să aplice pragul recomandat, 
să stabilească un prag inferior pentru jurisdicțiile lor, dacă este cazul, sau 
să aplice măsura prin reciprocitate fără un prag de semnificație. 

▼M7
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Finlanda 

Un nivel minim de 15 % specific instituției de credit pentru ponderea de risc 
medie aferentă creditelor garantate cu o ipotecă asupra unităților de locuit 
din Finlanda aplicabilă instituțiilor de credit care utilizează abordarea 
bazată pe modele interne de rating (IRB) (denumite în continuare „instituții 
de credit IRB”) în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) 
punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

I. Descrierea măsurii 

1. Măsura finlandeză, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) 
litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, constă într-un 
nivel minim de 15 % specific instituției de credit al ponderii de risc medii, 
pentru instituțiile de credit IRB, la nivel de portofoliu, pentru creditele 
ipotecare locative garantate cu unități de locuit din Finlanda. 

II. Aplicarea prin reciprocitate 

2. În conformitate cu articolul 458 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013, se recomandă autorităților relevante din statele membre în 
cauză să aplice prin reciprocitate măsura finlandeză portofoliilor de credite 
ipotecare retail garantate cu unități de locuit din Finlanda ale instituțiilor 
de credit IRB, acordate de sucursale autorizate la nivel național și situate 
în Finlanda. În sensul prezentului punct se aplică termenul prevăzut în 
subrecomandarea C(3). 

3. Totodată, se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate 
măsura finlandeză portofoliilor de credite ipotecare retail garantate cu 
unități de locuit din Finlanda ale instituțiilor de credit IRB, acordate 
direct transfrontalier de instituțiile de credit cu sediul în jurisdicțiile 
respectivelor autorități. În sensul prezentului punct se aplică termenul 
prevăzut în subrecomandarea C(3). 

4. În conformitate cu subrecomandarea C(2), se recomandă autorităților 
relevante să aplice, după consultarea CERS, o măsură de politică macro
prudențială disponibilă în jurisdicția lor care are efectul cel mai apropiat 
de cel al măsurii sus-menționate recomandate în vederea aplicării prin 
reciprocitate, incluzând adoptarea măsurilor și competențelor de supra
veghere prevăzute în titlul VII capitolul 2 secțiunea IV din Directiva 
2013/36/UE. Se recomandă autorităților relevante să adopte măsura echi
valentă în termen de patru luni. 

III. Prag de semnificație 

5. Măsura este suplimentată de un prag de semnificație de 1 miliard EUR 
aplicabil expunerii la piața de creditare ipotecară locativă din Finlanda 
pentru a direcționa aplicarea potențială a principiului de minimis de către 
statele membre de aplicare prin reciprocitate. 

6. În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, auto
ritățile relevante din statul membru în cauză pot acorda derogări unor 
instituții de credit IRB individuale cu portofolii nesemnificative de 
credite ipotecare retail garantate cu unități de locuit din Finlanda sub 
pragul de semnificație de 1 miliard EUR. În acest caz, autoritățile 
relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor, 
fiindu-le recomandat să aplice prin reciprocitate măsura atunci când o 
instituție de credit IRB depășește pragul de 1 miliard EUR. 

7. Atunci când nu există instituții de credit IRB autorizate în alte state 
membre în cauză cu sucursale situate în Finlanda sau care furnizează 
servicii financiare direct în Finlanda și care au expuneri de 1 miliard 
EUR sau mai mult față de piața ipotecară finlandeză, autoritățile 
relevante din statele membre în cauză pot decide să nu aplice prin reci
procitate măsura, astfel cum se prevede în secțiunea 2.2.1 din Reco
mandarea CERS/2015/2. În acest caz, autoritățile relevante ar trebui să 
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monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor, fiindu-le recomandat 
să aplice prin reciprocitate măsura atunci când o instituție de credit IRB 
depășește pragul de 1 miliard EUR. 

Belgia 

O majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu 
bunuri imobile locative situate în Belgia impusă instituțiilor de credit auto 
rizate în Belgia care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating 
și aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) 
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Majorarea este formată din două 
componente: 

(a) o majorare forfetară a ponderii de risc cu 5 puncte procentuale; și 

(b) o majorare proporțională a ponderii de risc care constă în 33 % din 
media ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc aplicate 
portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile 
locative situate în Belgia. 

I. Descrierea măsurii 

1. Măsura belgiană, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) 
litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și impusă 
instituțiilor de credit autorizate în Belgia care utilizează abordarea 
bazată pe modele interne de rating, constă într-o majorare a ponderii de 
risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative 
situate în Belgia, care este formată din două componente: 

(a) Prima componentă constă într-o creștere cu 5 puncte procentuale a 
ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri 
imobile locative situate în Belgia, care se obține după calcularea celei 
de a doua părți a majorării ponderii de risc în conformitate cu litera 
(b). 

(b) A doua componentă constă într-o creștere a ponderii de risc cu 33 % 
din media ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc 
aplicate portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri 
imobile locative situate în Belgia. Media ponderată în funcție de 
expunere reprezintă media ponderilor de risc aferente creditelor indi
viduale calculate în conformitate cu articolul 154 din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013, ponderată cu valoarea expunerii relevante. 

II. Aplicarea prin reciprocitate 

2. În conformitate cu articolul 458 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013, se recomandă autorităților relevante din statele membre în 
cauză să aplice prin reciprocitate măsura belgiană sucursalelor situate în 
Belgia ale instituțiilor de credit autorizate la nivel național care utilizează 
abordarea bazată pe modele interne de rating în termenul prevăzut în 
subrecomandarea C(3). 

3. Se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura 
belgiană instituțiilor de credit autorizate la nivel național care utilizează 
abordarea bazată pe modele interne de rating și care au expuneri directe 
de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia. În 
conformitate cu subrecomandarea C(2), se recomandă autorităților 
relevante să aplice aceeași măsură ca cea care a fost pusă în aplicare în 
Belgia de autoritatea de activare în termenul prevăzut în subrecomandarea 
C(3). 
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4. În cazul în care în jurisdicția lor nu este disponibilă aceeași măsură de 
politică macroprudențială, se recomandă autorităților relevante să aplice, 
după consultarea CERS, o măsură de politică macroprudențială dispo
nibilă în jurisdicția lor care are efectul cel mai apropiat de cel al 
măsurii sus-menționate recomandate în vederea aplicării prin reciprocitate, 
incluzând adoptarea măsurilor și competențelor de supraveghere prevăzute 
în titlul VII capitolul 2 secțiunea IV din Directiva 2013/36/UE. Se 
recomandă autorităților relevante să adopte măsura echivalentă nu mai 
târziu de patru luni de la publicarea prezentei recomandări în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

III. Prag de semnificație 

5. Măsura este suplimentată de un prag de semnificație specific instituției de 
2 miliarde EUR pentru a direcționa aplicarea potențială a principiului de 
minimis de către autoritățile relevante care aplică prin reciprocitate această 
măsură. 

6. În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, auto
ritățile relevante din statul membru în cauză pot acorda derogări unor 
instituții de credit individuale autorizate la nivel național care utilizează 
abordarea bazată pe modele interne de rating și care dețin expuneri de tip 
retail nesemnificative garantate cu bunuri imobile locative din Belgia sub 
pragul de semnificație de 2 miliarde EUR. Atunci când aplică pragul de 
semnificație, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul 
semnificativ al expunerilor, fiindu-le recomandat să aplice măsura 
belgiană instituțiilor de credit individuale autorizate la nivel național 
care anterior au făcut obiectul derogărilor atunci când nu mai este 
respectat pragul de semnificație de 2 miliarde EUR. 

7. Atunci când nu există instituții de credit autorizate în statele membre în 
cauză cu sucursale situate în Belgia sau care au expuneri directe de tip 
retail garantate cu bunuri imobile locative din Belgia, care utilizează 
abordarea bazată pe modele interne de rating și care au expuneri de 2 
miliarde EUR sau mai mult față de piața belgiană a bunurilor imobile 
locative, autoritățile relevante din statele membre în cauză pot decide să 
nu aplice prin reciprocitate măsura belgiană, în conformitate cu secțiunea 
2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2. În acest caz, autoritățile relevante 
ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor, fiindu-le 
recomandat să aplice prin reciprocitate măsura belgiană atunci când o 
instituție de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de 
rating depășește pragul de 2 miliarde EUR. 

8. În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, 
pragul de semnificație de 2 miliarde EUR este un nivel maxim reco
mandat al pragului. Prin urmare, autoritățile relevante de aplicare prin 
reciprocitate au posibilitatea ca, în loc să aplice pragul recomandat, să 
stabilească un prag inferior pentru jurisdicțiile lor, dacă este cazul, sau să 
aplice măsura prin reciprocitate fără un prag de semnificație. 

Franța 

Restrângerea la 5 % din capitalul eligibil a limitei expunerii mari prevăzute 
la articolul 395 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aplicabilă 
expunerilor față de societăți nefinanciare mari foarte îndatorate cu sediul 
social în Franța, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera 
(d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 instituțiilor globale de 
importanță sistemică (G-SII) și altor instituții de importanță sistemică (O- 
SII) la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al 
acestora. 

I. Descrierea măsurii 

1. Măsura franceză, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) 
litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și impusă G- 
SII și O-SII la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului 
prudențial bancar al acestora (nu la nivel subconsolidat), constă în 
restrângerea limitei expunerii mari la 5 % din capitalul lor eligibil, apli
cabilă expunerilor față de societăți nefinanciare mari foarte îndatorate cu 
sediul social în Franța. 
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2. O societate nefinanciară este definită ca persoana juridică sau fizică de 
drept privat cu sediul social în Franța și care, la nivelul său și la cel mai 
înalt nivel de consolidare, aparține sectorului societăților nefinanciare, 
astfel cum este definit la punctul 2.45 din anexa A la Regulamentul (UE) 
nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ). 

3. Măsura se aplică expunerilor față de societăți nefinanciare cu sediul 
social în Franța și expunerilor față de grupuri de societăți nefinanciare 
aflate în legătură, după cum urmează: 

(a) pentru societățile nefinanciare care fac parte dintr-un grup de 
societăți nefinanciare aflate în legătură, cu sediul social la cel mai 
înalt nivel de consolidare în Franța, măsura se aplică sumei expu
nerilor nete față de grup și față de toate entitățile sale aflate în 
legătură, în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 39 din Regula
mentul (UE) nr. 575/2013; 

(b) pentru societățile nefinanciare care fac parte dintr-un grup de 
societăți nefinanciare aflate în legătură, cu sediul social la cel mai 
înalt nivel de consolidare în afara Franței, măsura se aplică sumei 
următoarelor: 

(i) expunerile față de societățile nefinanciare care își au sediul 
social în Franța; 

(ii) expunerile față de entitățile din Franța sau din străinătate asupra 
cărora societățile nefinanciare menționate la punctul (i) dețin 
controlul direct sau indirect în sensul articolului 4 alineatul 
(1) punctul 39 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; și 

(iii) expunerile față de entitățile din Franța sau din străinătate care 
sunt dependente din punct de vedere economic de societățile 
nefinanciare menționate la punctul (i) în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 39 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

Prin urmare, nu intră în domeniul de aplicare al măsurii societățile 
nefinanciare care nu își au sediul social în Franța și care nu sunt 
filiale sau entități dependente din punct de vedere economic sau direct 
ori indirect controlate de o societate nefinanciară cu sediul social în 
Franța. 

În conformitate cu articolul 395 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013, măsura este aplicabilă după luarea în considerare a 
efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit și al exceptărilor 
în conformitate cu articolele 399-403 din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013. 

4. O G-SII sau o O-SII trebuie să considere o societate nefinanciară cu 
sediul social în Franța ca fiind mare dacă expunerea sa inițială față de 
societatea nefinanciară sau față de grupul de societăți nefinanciare aflate 
în legătură în sensul punctului 3 este mai mare sau egală cu 300 de 
milioane EUR. Valoarea expunerii inițiale este calculată în conformitate 
cu articolele 389 și 390 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, înainte de 
luarea în considerare a efectului tehnicilor de diminuare a riscului de 
credit și al exceptărilor în conformitate cu articolele 399-403 din Regu
lamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum se raportează în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al 
Comisiei ( 2 ). 

5. O societate nefinanciară este considerată foarte îndatorată dacă are un 
indicator al efectului de levier de peste 100 % și o rată de acoperire a 
cheltuielilor financiare sub trei, calculate la cel mai înalt nivel de 
consolidare la nivel de grup, după cum urmează: 

▼M7 
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02016Y0312(02) — RO — 20.03.2019 — 006.001 — 13 

(a) indicatorul efectului de levier reprezintă raportul dintre datoria 
totală, după scăderea numerarului, și capitalurile proprii; și 

(b) rata de acoperire a cheltuielilor financiare reprezintă raportul 
dintre, pe de o parte, valoarea adăugată plus subvențiile de 
exploatare, din care se scad: (i) salarii; (ii) impozite și taxe de 
exploatare; (iii) alte cheltuieli nete ordinare de exploatare, cu 
excluderea dobânzilor nete sau a altor cheltuieli asimilate; și 
(iv) deprecierea și amortizarea și, pe de altă parte, dobânzile și 
cheltuielile asimilate. 

Aceste raporturi sunt calculate pe baza agregatelor contabile definite 
în conformitate cu standardele aplicabile, astfel cum sunt prezentate 
în situațiile financiare ale societății nefinanciare, certificate, dacă este 
cazul, de un contabil autorizat. 

II. Aplicarea prin reciprocitate 

6. Autorităților relevante li se recomandă să aplice prin reciprocitate măsura 
franceză prin aplicarea acesteia G-SII și O-SII autorizate la nivel național 
la cel mai înalt nivel de consolidare în jurisdicția perimetrului prudențial 
bancar al acestora. 

7. În cazul în care în jurisdicția lor nu este disponibilă aceeași măsură de 
politică macroprudențială, în conformitate cu subrecomandarea C(2), se 
recomandă autorităților relevante să aplice, după consultarea CERS, o 
măsură de politică macroprudențială disponibilă în jurisdicția lor care are 
efectul cel mai apropiat de cel al măsurii sus-menționate recomandate în 
vederea aplicării prin reciprocitate. Se recomandă autorităților relevante 
să adopte măsura echivalentă nu mai târziu de șase luni de la publicarea 
prezentei recomandări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

III. Prag de semnificație 

8. Măsura este suplimentată de un prag de semnificație combinat pentru a 
direcționa aplicarea potențială a principiului de minimis de către autori
tățile relevante care aplică prin reciprocitate această măsură, compus din: 

(a) un prag de 2 miliarde EUR pentru expunerile inițiale totale ale G-SII 
și O-SII autorizate la nivel național la cel mai înalt nivel de 
consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora față de 
sectorul francez al societăților nefinanciare; 

(b) un prag de 300 de milioane EUR aplicabil G-SII și O-SII autorizate 
la nivel național care ating sau depășesc pragul menționat la litera 
(a) pentru: 

(i) o singură expunere inițială față de o societate nefinanciară care 
își are sediul social în Franța; 

(ii) suma expunerilor inițiale față de un grup de societăți nefi
nanciare aflate în legătură, cu sediul social la cel mai înalt 
nivel de consolidare în Franța, calculată în conformitate cu 
punctul 3 litera (a); 

(iii) suma expunerilor inițiale față de societăți nefinanciare cu sediul 
social în Franța care fac parte dintr-un grup de societăți nefi
nanciare aflate în legătură, cu sediul social la cel mai înalt nivel 
de consolidare în afara Franței, astfel cum se raportează în 
formularele C 28.00 și C 29.00 din anexa VIII la Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014; 

(c) un prag de 5 % din capitalul eligibil al G-SII sau O-SII la cel mai 
înalt nivel de consolidare pentru expunerile identificate la litera (b) 
după luarea în considerare a efectului tehnicilor de diminuare a 
riscului de credit și al exceptărilor în conformitate cu articolele 
399-403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
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Pragurile menționate la literele (b) și (c) trebuie aplicate indiferent dacă 
entitatea sau societatea nefinanciară relevantă este sau nu este foarte 
îndatorată. 

Valoarea expunerii inițiale menționate la literele (a) și (b) trebuie 
calculată în conformitate cu articolele 389 și 390 din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013, înainte de luarea în considerare a efectului tehnicilor 
de diminuare a riscului de credit și al exceptărilor în conformitate cu 
articolele 399-403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum se 
raportează în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 680/2014. 

9. În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, 
autoritățile relevante din statul membru în cauză pot acorda derogări 
G-SII sau O-SII autorizate la nivel național la cel mai înalt nivel de 
consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora care nu încalcă 
pragul de semnificație combinat menționat la punctul 8. La aplicarea 
pragului de semnificație, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze 
caracterul semnificativ al expunerilor G-SII și O-SII autorizate la nivel 
național față de sectorul francez al societăților nefinanciare, precum și 
concentrarea expunerilor G-SII și O-SII autorizate la nivel național față 
de societățile nefinanciare mari cu sediul social în Franța, fiindu-le 
recomandat să aplice măsura franceză asupra G-SII sau O-SII autorizate 
la nivel național care anterior au făcut obiectul derogărilor la cel mai 
înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora 
atunci când este încălcat pragul de semnificație combinat menționat la 
punctul 8. Autoritățile relevante sunt, de asemenea, încurajate să 
semnaleze riscurile sistemice asociate îndatorării crescute a societăților 
nefinanciare mari cu sediul social în Franța față de alți participanți pe 
piață din jurisdicția lor. 

10. Dacă nu există G-SII sau O-SII la cel mai înalt nivel de consolidare al 
perimetrului prudențial bancar al acestora, autorizate în statele membre 
în cauză, cu expuneri față de sectorul societăților nefinanciare franceze 
care să depășească pragul de semnificație menționat la punctul 8, auto
ritățile relevante ale statelor membre în cauză pot decide, în conformitate 
cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, să nu aplice prin 
reciprocitate măsura franceză. În acest caz, autoritățile relevante ar trebui 
să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor G-SII și O-SII 
autorizate la nivel național față de sectorul francez al societăților nefi
nanciare, precum și concentrarea expunerilor G-SII și O-SII autorizate la 
nivel național față de societățile nefinanciare mari cu sediul social în 
Franța, fiindu-le recomandat să aplice prin reciprocitate măsura franceză 
atunci când o G-SII sau o O-SII, la cel mai înalt nivel de consolidare al 
perimetrului prudențial bancar al acesteia, depășește pragul de semni
ficație combinat menționat la punctul 8. Autoritățile relevante sunt, de 
asemenea, încurajate să semnaleze riscurile sistemice asociate îndatorării 
crescute a societăților nefinanciare mari cu sediul social în Franța față de 
alți participanți pe piață din jurisdicția lor. 

11. În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, 
pragul de semnificație combinat menționat la punctul 8 este un nivel 
maxim recomandat al pragului. Prin urmare, autoritățile relevante de 
aplicare prin reciprocitate au posibilitatea ca, în loc să aplice pragul 
recomandat, să stabilească un prag inferior pentru jurisdicțiile lor, dacă 
este cazul, sau să aplice măsura prin reciprocitate fără un prag de semni
ficație. 
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Suedia 

Un nivel minim de 25 % specific instituției de credit pentru media ponderată 
în funcție de expunere a ponderilor de risc aplicate portofoliului de expuneri 
de tip retail garantate cu bunuri imobile față de debitori rezidenți în Suedia, 
în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aplicată instituțiilor de credit autorizate 
în Suedia care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating 
pentru calcularea cerințelor de capital reglementat. 

I. Descrierea măsurii 

1. Măsura suedeză, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) 
litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și impusă 
instituțiilor de credit autorizate în Suedia care utilizează abordarea 
bazată pe modele interne de rating, constă într-un nivel minim de 25 % 
specific instituției de credit pentru media ponderată în funcție de expunere 
a ponderilor de risc aplicate portofoliului de expuneri de tip retail 
garantate cu bunuri imobile față de debitori rezidenți în Suedia. 

2. Media ponderată în funcție de expunere reprezintă media ponderilor de 
risc aferente expunerilor individuale calculate în conformitate cu 
articolul 154 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ponderată cu 
valoarea expunerii relevante. 

II. Aplicarea prin reciprocitate 

3. În conformitate cu articolul 458 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013, se recomandă autorităților relevante din statele membre în 
cauză să aplice prin reciprocitate măsura suedeză sucursalelor situate în 
Suedia ale instituțiilor de credit autorizate la nivel național care utilizează 
abordarea bazată pe modele interne de rating, în termenul prevăzut în 
subrecomandarea C(3). 

4. Se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura 
suedeză instituțiilor de credit autorizate la nivel național care utilizează 
abordarea bazată pe modele interne de rating și care au expuneri directe 
de tip retail garantate cu bunuri imobile față de debitori rezidenți în 
Suedia. În conformitate cu subrecomandarea C(2), se recomandă autori
tăților relevante să aplice aceeași măsură ca cea care a fost pusă în 
aplicare în Suedia de autoritatea de activare, în termenul prevăzut în 
subrecomandarea C(3). 

5. În cazul în care în jurisdicția lor nu este disponibilă aceeași măsură de 
politică macroprudențială, se recomandă autorităților relevante să aplice, 
după consultarea CERS, o măsură de politică macroprudențială dispo
nibilă în jurisdicția lor care are efectul cel mai apropiat de cel al 
măsurii sus-menționate recomandate în vederea aplicării prin reciprocitate. 
Se recomandă autorităților relevante să adopte măsura echivalentă nu mai 
târziu de patru luni de la publicarea prezentei recomandări în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

III. Prag de semnificație 

6. Măsura este suplimentată de un prag de semnificație specific instituției de 
5 miliarde SEK pentru a direcționa aplicarea potențială a principiului de 
minimis de către autoritățile relevante care aplică prin reciprocitate această 
măsură. 

7. În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, auto
ritățile relevante din statul membru în cauză pot acorda derogări unor 
instituții de credit individuale autorizate la nivel național care utilizează 
abordarea bazată pe modele interne de rating și care dețin expuneri de tip 
retail nesemnificative garantate cu bunuri imobile față de debitori 
rezidenți în Suedia, sub pragul de semnificație de 5 miliarde SEK. 
Atunci când aplică pragul de semnificație, autoritățile relevante ar trebui 
să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor, fiindu-le reco
mandat să aplice măsura suedeză instituțiilor de credit individuale auto
rizate la nivel național care anterior au făcut obiectul derogărilor, atunci 
când este depășit pragul de semnificație de 5 miliarde SEK. 
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8. Atunci când nu există instituții de credit autorizate în statele membre în 
cauză cu sucursale situate în Suedia sau care au expuneri directe de tip 
retail garantate cu bunuri imobile față de debitori rezidenți în Suedia, care 
utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating și care au expuneri 
de tip retail de 5 miliarde SEK sau mai mult garantate cu bunuri imobile 
față de debitori rezidenți în Suedia, autoritățile relevante din statele 
membre în cauză pot decide să nu aplice prin reciprocitate măsura 
suedeză, în conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea 
CERS/2015/2. În acest caz, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze 
caracterul semnificativ al expunerilor, fiindu-le recomandat să aplice prin 
reciprocitate măsura suedeză atunci când o instituție de credit care 
utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating depășește pragul 
de 5 miliarde SEK. 

9. În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, 
pragul de semnificație de 5 miliarde SEK este un nivel maxim reco
mandat al pragului. Prin urmare, autoritățile relevante de aplicare prin 
reciprocitate au posibilitatea ca, în loc să aplice pragul recomandat, să 
stabilească un prag inferior pentru jurisdicțiile lor, dacă este cazul, sau să 
aplice măsura prin reciprocitate fără un prag de semnificație. 
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