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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 31 ianuarie 2014
privind cooperarea strânsă cu autoritățile naționale competente din statele membre participante a
căror monedă nu este euro
(BCE/2014/5)
(2014/434/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții
specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de
credit (1), în special articolul 7,
întrucât:
(1)

Statele membre a căror monedă nu este euro ar putea dori să participe la Mecanismul unic de supraveghere
(MUS). În acest sens, acestea pot solicita Băncii Centrale Europene (BCE) să inițieze o cooperare strânsă în legătură
cu atribuțiile prevăzute la articolele 4 și 5 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, cu privire la toate instituțiile de
credit care au sediul în acest stat membru.

(2)

Cooperarea strânsă va fi stabilită printr-o decizie a BCE, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 7
din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(3)

Este necesar să se specifice aspectele procedurale referitoare la: (a) solicitările statelor membre a căror monedă nu
este euro (denumite în continuare „state membre din afara zonei euro”) de a iniția o cooperare strânsă; (b)
evaluarea acestor solicitări de către BCE; și (c) decizia BCE de stabilire a unei cooperări strânse cu statul membru
respectiv.

(4)

De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 stabilește cazurile în care BCE poate suspenda sau înceta o
cooperare strânsă. Este necesară precizarea aspectelor procedurale referitoare la potențiala suspendare și încetare a
unei cooperări strânse,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

TITLUL 1
PROCEDURA DE STABILIRE A UNEI COOPERĂRI STRÂNSE

Articolul 1
Definiții
În sensul prezentei decizii:
1. „entitate supravegheată mai puțin semnificativă” înseamnă o entitate supravegheată: (a) cu sediul într-un stat membru
din afara zonei euro care este un stat membru participant în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Regula
mentul (UE) nr. 1024/2013; și (b) care nu are statutul de entitate supravegheată semnificativă în temeiul unei decizii
a BCE bazate pe articolul 6 alineatul (4) sau articolul 6 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;
2. „autoritate națională competentă” înseamnă orice autoritate națională competentă, astfel cum este definită la arti
colul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;
(1) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.
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3. „autoritate națională desemnată” înseamnă o autoritate națională desemnată, astfel cum este definită la articolul 2
alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;
4. „stat membru neparticipant” înseamnă orice stat membru care nu este un stat membru participant astfel cum este
definit la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;
5. „stat membru solicitant” înseamnă un stat membru neparticipant care a notificat BCE în conformitate cu articolul 2
din prezenta decizie cu privire la solicitarea sa de a iniția o cooperare strânsă în conformitate cu articolul 7 din Regu
lamentul (UE) nr. 1024/2013;
6. „entitate supravegheată semnificativă” înseamnă o entitate supravegheată: (a) cu sediul într-un stat membru din afara
zonei euro care este un stat participant; și (b) care are statutul de entitate supravegheată semnificativă în temeiul unei
decizii a BCE bazate pe articolul 6 alineatul (4) sau articolul 6 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1024/2013;
7. „entitate supravegheată” înseamnă o instituție de credit, societate financiară holding sau societate financiară holding
mixtă, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și care are sediul în statul membru solicitant,
precum și o sucursală înființată într-un stat membru solicitant de o instituție de credit cu sediul într-un stat membru
neparticipant.

Articolul 2
Solicitarea de a iniția o cooperare strânsă
(1) Un stat membru neparticipant care dorește să participe la MUS solicită BCE să inițieze o cooperare strânsă utili
zând modelul prevăzut în anexa I.
(2) Această solicitare se face cu cel puțin cinci luni înainte de data de la care statul membru neparticipant intențio
nează să participe la MUS.

Articolul 3
Conținutul solicitării de a iniția o cooperare strânsă
(1)

Solicitarea de a iniția o cooperare strânsă include toate elementele următoare:

(a) un angajament al statului membru solicitant de a asigura că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea
națională desemnată a acestuia vor respecta orice instrucțiuni, orientări sau solicitări ale BCE de la data stabilirii
cooperării strânse;
(b) un angajament al statului membru solicitant de a furniza, cu privire la entitățile supravegheate care au sediul în
respectivul stat membru, toate informațiile pe care BCE le-ar putea solicita în vederea efectuării unei evaluări cuprin
zătoare a acelor entități supravegheate. Statul membru solicitant se asigură că informațiile necesare pentru evaluarea
caracterului semnificativ și pentru efectuarea unei evaluări cuprinzătoare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2)
litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 a instituțiilor de credit cu sediul în acel stat membru pot fi furnizate
BCE imediat ce solicitarea de a iniția o cooperare strânsă este notificată BCE;
(c) un angajament potrivit căruia toate datele confidențiale solicitate de BCE pentru finalizarea activităților sale pregăti
toare vor fi furnizate BCE.
(2)

Solicitarea de a iniția o cooperare strânsă este însoțită de toate elementele următoare:

(a) un angajament al statului membru solicitant că va adopta legislația națională relevantă pentru a asigura că actele juri
dice adoptate de BCE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 au caracter obligatoriu și produc efecte juridice
în statul membru solicitant și că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea națională desemnată a
acestuia sunt obligate să adopte orice măsură solicitată de BCE în legătură cu entitățile supravegheate, în conformitate
cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;
(b) o copie a proiectului legislativ național relevant, împreună cu traducerea în limba engleză a acestuia, precum și o
solicitare de emitere a unui aviz al BCE cu privire la acel proiect legislativ;
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(c) un angajament de a notifica BCE imediat după data la care legislația națională relevantă a intrat în vigoare și un anga
jament de a furniza o confirmare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 1024/2013 utilizând modelul prevăzut în anexa II la prezenta decizie. Confirmarea include o opinie juridică satis
făcătoare pentru BCE care confirmă că actele juridice adoptate de BCE în temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1024/2013 vor avea caracter obligatoriu și vor produce efecte juridice în statul membru solicitant și că legislația
națională relevantă obligă autoritatea națională competentă și autoritatea națională desemnată să urmeze instrucțiu
nile, orientările, solicitările și măsurile specifice ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate semnificative, precum
și instrucțiunile, orientările, solicitările și măsurile generale ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate mai puțin
semnificative, în termenul stabilit de BCE, dacă este specificat.
(3) Statul membru solicitant furnizează BCE toată documentația relevantă pe care BCE o consideră corespunzătoare
în scopul evaluării solicitării sale. De asemenea, statul membru solicitant se asigură că i se furnizează BCE toate informa
țiile pe care aceasta le consideră relevante în scopul evaluării caracterului semnificativ al instituțiilor de credit și al efec
tuării evaluării cuprinzătoare cerute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

Articolul 4
Evaluarea de către BCE a solicitării de a iniția o cooperare strânsă
(1)

BCE confirmă în scris primirea unei solicitări a unui stat membru de inițiere a unei cooperări strânse.

(2) BCE poate solicita toate informațiile suplimentare pe care le consideră relevante în scopul evaluării solicitării
statului membru, inclusiv informații pentru evaluarea caracterului semnificativ al instituțiilor de credit și pentru efec
tuarea evaluării cuprinzătoare.
Atunci când statul membru solicitant a efectuat deja o evaluare cuprinzătoare a instituțiilor de credit cu sediul în juris
dicția sa, acesta furnizează informații detaliate cu privire la rezultate. BCE poate decide că nu este necesară o evaluare
suplimentară, cu condiția ca: (a) metodologia și calitatea evaluării efectuate de autoritățile naționale să corespundă stan
dardelor BCE; și (b) BCE să aprecieze că evaluarea efectuată de autoritățile naționale este încă actuală și că nicio schim
bare semnificativă a situației instituțiilor de credit cu sediul în statul membru solicitant nu ar necesita o evaluare supli
mentară.
(3) La analiza legislației naționale relevante, evaluarea BCE ține seama, de asemenea, de punerea practică în aplicare a
acestei legislații.
(4) Cel mai târziu la 3 luni de la primirea de către BCE a confirmării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (c)
sau, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate de către BCE în temeiul alineatului (2), BCE informează statul
membru solicitant cu privire la evaluarea preliminară a acesteia. Statul membru solicitant are posibilitatea de a-și trans
mite opinia în termen de 20 de zile de la primirea evaluării preliminare. Această corespondență între BCE și statul
membru solicitant este confidențială.

Articolul 5
Decizia de stabilire a unei cooperări strânse
(1) Atunci când BCE concluzionează, pe baza informațiilor furnizate de statul membru solicitant, că acesta din urmă
îndeplinește criteriile stabilite la articolul 7 alineatul (2) literele (a)-(c) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 pentru
inițierea unei cooperări strânse și după încheierea evaluării cuprinzătoare și furnizarea confirmării în conformitate cu
anexa II la prezenta decizie, BCE adoptă, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, o
decizie de stabilire a cooperării strânse adresată statului membru.
(2) Decizia prevăzută la alineatul (1) indică modalitățile de transferare a atribuțiilor de supraveghere către BCE și data
începerii cooperării strânse, care este condiționată, dacă este cazul, de progresele realizate de statul membru solicitant în
punerea în aplicare a măsurilor care se impun în legătură cu rezultatele evaluării cuprinzătoare.
(3) Atunci când, în baza informațiilor furnizate de statul membru solicitant, BCE concluzionează că acesta din urmă
nu îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 sau atunci când BCE
nu primește informațiile necesare pentru a efectua evaluarea în termen de un an de la notificarea solicitării de către statul
membru, aceasta poate adopta o decizie adresată statului membru solicitant de respingere a solicitării de stabilire a unei
cooperări strânse.
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Deciziile prevăzute la alineatele (1) și (3) menționează motivele pe care se întemeiază.

(5) În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, orice decizie de stabilire a unei
cooperări strânse se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică la 14 zile după publicare.
TITLUL 2
SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA UNEI COOPERĂRI STRÂNSE

Articolul 6
Suspendarea sau încetarea
(1) Atunci când BCE decide să suspende o cooperare strânsă în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) sau cu arti
colul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, aceasta își expune motivele, clarifică efectele acestei decizii
de suspendare și indică data de la care suspendarea produce efecte, precum și perioada pentru care suspendarea este apli
cabilă. Această perioadă nu depășește șase luni. BCE poate prelungi perioada în circumstanțe excepționale, dar numai o
singură dată.
(2) Atunci când motivele pentru suspendarea în temeiul articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (UE)
nr. 1024/2013 nu sunt îndepărtate sau atunci când BCE decide să înceteze o cooperare strânsă, BCE încetează coope
rarea strânsă prin adoptarea unei noi decizii în acest sens.
(3) Atunci când BCE decide să înceteze o cooperare strânsă în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) sau cu articolul
7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, aceasta își expune motivele și clarifică efectele acestei decizii de
încetare, indicând și data de la care încetarea produce efecte.
(4) De asemenea, orice decizie a BCE privind suspendarea sau încetarea unei cooperări strânse poate reglementa
modalitățile de plată a taxelor datorate de către entitățile supravegheate cu sediul în statul membru în cauză.
(5) Atunci când statul membru cu care a fost stabilită o cooperare strânsă în conformitate cu articolul 7 din Regula
mentul (UE) nr. 1024/2013 solicită BCE încetarea cooperării strânse sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 7
alineatele (6) și (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE adoptă o decizie prin care clarifică efectele unei asemenea
decizii de încetare și în care indică și data de la care încetarea produce efecte.
(6) Orice decizii ale BCE adoptate în legătură cu entitățile supravegheate din statul membru cu care a fost stabilită o
cooperare strânsă și care erau în vigoare înainte de încetarea acelei cooperări strânse rămân în vigoare în ciuda încetării
cooperării strânse.
(7)

Deciziile de suspendare sau încetare a unei cooperări strânse se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 7
Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 27 februarie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 31 ianuarie 2014.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

5.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/11

ANEXA I
MODEL DE SOLICITARE DE INIȚIERE A UNEI COOPERĂRI STRÂNSE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7 DIN
REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2013

Expeditor
[Statul membru solicitant]

Notificare către BCE a unei solicitări de inițiere a unei cooperări strânse în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE)
nr. 1024/2013

1. [Statul membru solicitant] solicită prin prezenta inițierea unei cooperări strânse cu Banca Centrală Europeană (BCE)
în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și cu dispozițiile Deciziei BCE/2014/5 din
31 ianuarie 2014 privind cooperarea strânsă cu autoritățile naționale competente din statele membre participante a
căror monedă nu este euro.
2. [Statul membru solicitant] se angajează:
(a) să asigure că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea națională desemnată a acestuia vor respecta
orice instrucțiuni, orientări, măsuri sau solicitări emise de Banca Centrală Europeană cu privire la entitățile supra
vegheate (astfel cum sunt definite în Decizia BCE/2014/5);
În special, legislația națională relevantă va asigura, de asemenea, că autoritatea națională competentă și autoritatea
națională desemnată vor fi obligate să urmeze instrucțiunile, orientările, solicitările și măsurile specifice ale BCE
în legătură cu entitățile supravegheate semnificative și instrucțiunile, orientările, solicitările și măsurile generale
ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate mai puțin semnificative. În această privință, statul membru solici
tant se angajează:
— să adopte legislația națională relevantă pentru a asigura că actele juridice adoptate de BCE în temeiul Regula
mentului (UE) nr. 1024/2013 au caracter obligatoriu și produc efecte juridice în [statul membru în cauză] și
că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea națională desemnată a acestuia vor fi obligate să
adopte orice măsură solicitată de BCE în legătură cu entitățile supravegheate, în conformitate cu articolul 7
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;
— să notifice BCE cu privire la data la care legislația națională relevantă a intrat în vigoare.
(b) să furnizeze în orice moment, după ce solicitarea de inițiere a unei cooperări strânse este notificată către BCE și
înainte de stabilirea unei cooperări strânse și la solicitarea BCE, precum și în orice moment ulterior, toate infor
mațiile privind entitățile supravegheate cu sediul în acest stat membru pe care Banca Centrală Europeană le poate
cere în scopul efectuării unei evaluări cuprinzătoare a acestor entități supravegheate, inclusiv informații confiden
țiale.
Informațiile care urmează a fi furnizate BCE includ următoarele:
(i) o copie a proiectului legislativ național relevant;
(ii) informații actualizate privind instituțiile cu sediul în statul membru solicitant, incluzând cel puțin o listă
completă a următoarelor entități situate în statul membru:
— instituții de credit;
— societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte aflate în vârful grupurilor supravegheate; și
— sucursale transfrontaliere ale instituțiilor de credit din alte țări,
inclusiv valoarea activelor totale pentru fiecare entitate.
Pentru instituțiile de credit care sunt filiale, precum și în cazul sucursalelor, sunt identificate instituțiile-mamă
directe și de cel mai înalt rang.

L 198/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

5.7.2014

Pentru grupurile supravegheate cu sediul central în statul membru și supravegheate de acesta, sunt furnizate
informații cu privire la componentele străine ale grupului.
(iii) persoane de contact la autoritatea națională competentă și autoritatea națională desemnată cărora să le fie adre
sate solicitările BCE de informații suplimentare.

Pentru statul membru

[Semnătură]

cc:
(i)

Comisia Europeană

(ii) Autoritatea Bancară Europeană
(iii) celelalte state membre
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ANEXA II
MODEL DE DECLARAȚIE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7 ALINEATUL (2) LITERA (c) DIN REGULA
MENTUL (UE) NR. 1024/2013

Expeditor
[Statul membru solicitant]

Destinatar
Banca Centrală Europeană (BCE)

Declarație în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 referitoare la solicitarea de
inițiere a unei cooperări strânse în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

Prin prezenta [statul membru în cauză] confirmă că a adoptat legislația națională relevantă pentru a asigura că actele
juridice adoptate de BCE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 au caracter obligatoriu și produc efecte juridice
în [statul membru în cauză] și că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea națională desemnată a aces
tuia vor fi obligate să adopte orice măsură solicitată de BCE în legătură cu entitățile supravegheate, în conformitate cu
articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, și că această legislație națională relevantă a intrat în
vigoare la [a se introduce data].
În plus, opinia juridică anexată confirmă că legislația națională relevantă asigură, de asemenea, faptul că autoritatea națio
nală competentă și autoritatea națională desemnată vor fi obligate să urmeze instrucțiunile, orientările, solicitările și
măsurile specifice ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate semnificative și instrucțiunile, orientările, solicitările și
măsurile generale ale BCE în legătură cu entitățile supravegheate mai puțin semnificative.

Pentru statul membru

[Semnătură]

Apendice: Copie a legislației naționale relevante adoptate de statul membru solicitant pentru a asigura faptul că actele
juridice adoptate de BCE în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 au caracter obligatoriu și produc
efecte juridice în [statul membru în cauză] și că autoritatea națională competentă a acestuia și autoritatea
națională desemnată a acestuia vor fi obligate să adopte orice măsură solicitată de BCE în legătură cu entitățile
supravegheate.

