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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia doreşte să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor 
norme comune privind securitizarea şi de creare a unui cadru european pentru o securitizare 
simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 
2009/138/CE, 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi 
(UE) nr. 648/2012 [COM(2015) 472 final]. 

Respectiva propunere face parte dintr-un pachet de măsuri menite să ducă la crearea unei 
uniuni a pieţelor de capital în Uniunea Europeană. Planul de acţiune privind uniunea 
pieţelor de capital sprijină activităţile noastre menite să consolideze economia Europei, să 
stimuleze investiţiile, să creeze locuri de muncă şi să promoveze creşterea economică, 
inclusiv prin crearea Fondului european pentru investiţii strategice. 

Comisia este de acord cu aşteptările Camerei Deputaţilor cu privire la modul în care 
iniţiativa Comisiei poate consolida economia europeană şi poate îmbunătăţi disponibilitatea 
finanţelor pentru investiţiile întreprinderilor, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
(IMM-uri). 

Astfel cum a afirmat Camera Deputaţilor în opinia sa, eventualele riscuri şi vulnerabilităţi 
legate de securitizare trebuie evaluate şi monitorizate. De asemenea, suntem de acord cu 
sugestia dumneavoastră de a consolida cooperarea în UE. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al pieţei securitizărilor, cooperarea dintre toate autorităţile din UE este de o 
importanţă majoră. Cadrul european pentru o securitizare simplă, transparentă şi 
standardizată va fi elaborat în strânsă cooperare cu autorităţile europene de supraveghere şi 
cu autorităţile naţionale de supraveghere. Acestea îşi vor putea coordona activitatea mai 
ales în cadrul Comitetului comun al autorităţilor europene de supraveghere. 

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



Comisia împărtăşeşte punctul de vedere al Camerei Deputaţilor potrivit căruia securitizarea 
nu este un instrument financiar pentru investitorii de retail şi transparenţa este esenţială 
pentru a se garanta că investitorii instituţionali îndeplinesc în mod corespunzător obligaţia 
de diligenţă înainte de a investi în aceste produse. Prin urmare, ar trebui să se asigure faptul 
că investitorilor şi autorităţilor de supraveghere li se pun la dispoziţie informaţii complete şi 
clare. 

Criza financiară a arătat că, în trecut, investitorii s-au bazat prea mult pe terţi, cum ar fi 
agenţiile de rating de credit. Astfel, propunerea Comisiei stabileşte cerinţe pentru toţi 
investitorii instituţionali privind îndeplinirea obligaţiei de diligenţă înainte de a investi în 
instrumente de securitizare. Pe lângă faptul că identifică securitizările simple, transparente 
şi standardizate, propunerea Comisiei stabileşte şi o serie de criterii specifice şi obiective 
care prevăd obligaţia investitorilor de a efectua o evaluare proprie. 

Am luat notă de preocupările exprimate de Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte criza 
creditelor de tip „subprime" din SUA. în urma crizei din 2007-2008, autorităţile UE au luat 
o serie de măsuri pentru a consolida normele privind securitizarea şi a se asigura că există 
stimulente adecvate pentru gestionarea riscurilor, inclusiv prin majorarea cerinţelor de 
capital, accentuarea obligaţiei de diligenţă şi sporirea cerinţelor de conduită în afaceri, 
precum şi prin intermediul cerinţelor obligatorii de reţinere a riscului. Ca urmare a acestor 
reforme, operaţiunile de securitizare desfăşurate în UE sunt mai strict reglementate în 
prezent şi propunerea Comisiei va menţine aceste garanţii care să protejeze stabilitatea 
financiară. 

Astfel cum se precizează în opinia Camerei Deputaţilor, Comisia intenţionează, de asemenea, 
să reexamineze calibrările prudenţiale din cadrul Directivei Solvabilitate II, cu scopul de a 
permite o abordare mai sensibilă la risc pentru asigurătorii care investesc în securitizări de 
tip STS. Această abordare va fi propusă într-o etapă ulterioară, deoarece aceste dispoziţii 
reprezintă măsuri de punere în aplicare. 

In urma adoptării unei abordări generale de către Consiliu în decembrie 2015, propunerea 
este în prezent discutată în Parlamentul European, iar Comisia se aşteaptă la un acord în 
viitorul apropiat. 

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

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte Membru al Comisiei 
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