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I. Domeniu de aplicare 

Cine? 

1. Prezentele ghiduri şi recomandări se aplică autorităţilor naţionale competente (ANC). 

Ce? 

2. Ghidurile şi recomandările definesc acordul scris pe care autoritatea naţională competentă a 

unei CPC trebuie să îl propună ca parte a înfiinţării de către aceasta a unui colegiu în temeiul 

articolului 18 din Regulamentul EMIR (colegiile pentru CPC), în vederea facilitării exercitării 

sarcinilor menţionate la articolele 15, 17, 49, 51 şi 54 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare 

derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR) şi în 

privinţa căruia membrii colegiului pentru CPC trebuie să convină înainte de a lua parte la 

respectivul colegiu. 

3. Ghidurile şi recomandările nu introduc noi cerinţe pentru CPC, în plus față de cele specificate 

în Regulamentul EMIR sau în standardele tehnice relevante. În schimb, acestea stabilesc 

cerinţe pentru autorităţile naţionale competente în ceea ce priveşte înfiinţarea, administrarea 

şi prezidarea colegiilor pentru CPC în temeiul Regulamentului EMIR.   

Când? 

4. Ghidurile şi recomandările se aplică de la [data se va include în versiunea finală a prezentului 

document, după publicarea acestora pe site-ul ESMA în limbile oficiale ale Uniunii Europene]. 

 

II. Obiectiv 

5.  După cum se afirmă în avizul emis de ESMA la data de 14 martie 2013 (ESMA/2013/312) şi 

conform considerentului 5 din proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la 

colegiile pentru CPC, ESMA consideră că un acord scris standard, introdus prin intermediul 

Ghidurilor şi recomandărilor ESMA conform articolului 16 din Regulamentul privind ESMA, 

va facilita înfiinţarea de colegii. În plus, ESMA consideră că un mecanism de tipul „conformare 

sau justificare” referitor la prezentele ghiduri şi recomandări ar putea funcţiona  drept un 

mecanism timpuriu  de asigurare a înfiinţării colegiului, înaintea demarării procedurilor la 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.   

6. În cazul în care o autoritate naţională competentă decide să nu fie de acord cu dispoziţiile 

acordului scris standard inclus în prezentele ghiduri şi recomandări, ceea ce ar putea împiedica 
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înfiinţarea unui colegiu în temeiul articolului 18 alineatul (5) din Regulamentul EMIR şi 

autorizarea CPC, aceasta trebuie să justifice decizia respectivă, prezentând motivele care stau la 

baza acesteia.  

III. Obligaţii de conformare şi raportare 

Statutul ghidurilor 

7. Prezentul document conţine ghiduri şi recomandări emise în conformitate cu articolul 16 din 

Regulamentul privind ESMA1. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul 

privind ESMA, autorităţile naţionale competente depun toate eforturile necesare pentru a se 

conforma prezentelor ghiduri şi recomandări. 

 

Cerinţe de raportare 

8. Autorităţile naţionale competente vizate de prezentele ghiduri şi recomandări trebuie să 

notifice ESMA dacă se conformează sau intenţionează să se conformeze ghidurilor şi 

recomandărilor, indicând motivele neconformării dacă este cazul, trimiţând un e-mail la 

adresa post-trading@esma.europa.eu în termen de două luni de la data publicării acestora de 

către ESMA. În absenţa unui răspuns până la acest termen, se va considera că autorităţile 

naţionale competente nu se conformează ghidurilor şi recomandărilor. Pe site-ul ESMA este 

disponibil un model de notificare.  

 

IV. Ghiduri şi recomandări privind acordurile scrise între membrii colegiilor 
pentru CPC 

9. Având în vedere cerinţa de la articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul EMIR, potrivit căreia  

înfiinţarea şi funcţionarea colegiului pentru CPC se bazează pe un acord scris între toţi 

membrii acestuia, şi conform considerentului 5 din proiectul de standarde tehnice de 

reglementare referitoare la colegiile pentru CPC, atunci când înfiinţează un colegiu pentru CPC 

în temeiul articolului 18 alineatul (5) din Regulamentul EMIR, autorităţile naţionale 

competente trebuie să propună un acord scris în conformitate cu acordul scris standard inclus 

în Ghidul şi recomandarea 1 din prezentele ghiduri şi recomandări. 

10. În mod similar, atunci când li se prezintă un acord scris în temeiul articolului 18 alineatul (5) 

din Regulamentul EMIR, membrii unui colegiu pentru CPC trebuie să convină cu privire la 

acest acord scris.   
                                                        
1 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene 

de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a 

Deciziei 2009/77/CE a Comisiei. 
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GHIDUL ŞI RECOMANDAREA 1: ACORD SCRIS STANDARD 

[articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012] 

În momentul înfiinţării unui colegiu pentru CPC în temeiul articolului 18 din Regulamentul 

EMIR, autoritatea naţională competentă trebuie să propună un acord scris în conformitate cu 

acordul scris standard inclus în anexa I. 

 

GHIDUL ŞI RECOMANDAREA 2: ADOPTAREA ACORDULUI SCRIS DE CĂTRE 

MEMBRII COLEGIULUI  

[articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012] 

Atunci când i se prezintă un acord scris referitor la înfiinţarea şi funcţionarea unui colegiu pentru 
CPC care nu se abate de la acordul scris standard inclus în anexa I, autoritatea naţională 
competentă trebuie să convină cu privire la acest acord scris în termen de 12 zile calendaristice 
de la primirea lui şi să  evite solicitarea introducerii de modificări la acordul scris, care ar rezulta 
într-o abatere de la acordul scris standard.  
 
În scopul prezentului ghid, o propunere de încredinţare, către unul sau mai mulţi membri ai 
colegiului, a unor sarcini suplimentare legate de circumstanţele specifice ale unei CPC 
individuale nu trebuie considerată drept o abatere de la acordul scris standard. 

 
 


