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Decizia de a nu formula obiecție la un act delegat: standarde tehnice de 

reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru anumite 

contracte derivate extrabursiere  

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al 

Comisiei din 4 octombrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate 

extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce 

privește standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului 

pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte 

centrală (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2016)06329), 

– având în vedere scrisoarea Comisiei din 4 octombrie 2016, prin care aceasta îi solicită 

Parlamentului să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat, 

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare adresată 

președintelui Conferinței președinților de comisie la 13 octombrie 2016, 

– având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, 

contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții1 (Regulamentul privind 

infrastructura pieței europene - EMIR), în special articolul 11 alineatul (15), 

– având în vedere articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de 

supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 

716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei2, din Regulamentul (UE) 

nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de 

instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și 
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pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 

Deciziei 2009/79/CE a Comisiei1, precum și din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a 

Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și 

piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a 

Comisiei2, 

– având în vedere proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate de 

autoritățile europene de supraveghere (AES - Autoritatea Bancară Europeană, 

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană 

pentru Valori Mobiliare și Piețe) la 8 martie 2016 în temeiul articolului 11 alineatul (15) 

din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, 

– având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și 

monetare, 

– având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 

105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a 

expirat la 25 octombrie 2016, 

A. întrucât EMIR prevede cerințe privind compensarea și gestionarea bilaterală a riscurilor 

pentru contractele derivate extrabursiere, cerințe de reportare pentru contractele derivate 

și cerințe uniforme pentru desfășurarea activităților contrapărților centrale (CPC) și ale 

registrelor centrale de tranzacții; 

B. întrucât, la articolul 11 alineatul (15) din EMIR, se prevede că AES elaborează proiecte 

comune de standarde tehnice de reglementare în care precizează procedurile de 

gestionare a riscului, inclusiv nivelul și tipul garanțiilor, precum și mecanismele de 

segregare necesare în vederea respectării dispozițiilor de la articolul 11 alineatul (3) din 

EMIR, procedurile pe care trebuie să le urmeze contrapărțile și autoritățile competente 

relevante atunci când aplică exceptările prevăzute la articolul 11 alineatele (6)-(10) din 

EMIR și criteriile aplicabile menționate la articolul 11 alineatele (5)-(10) din EMIR, în 

special ceea ce trebuie considerat un impediment de ordin practic sau juridic în calea 

transferului rapid de fonduri proprii sau a stingerii rapide a obligațiilor între contrapărți; 

C. întrucât articolul 11 alineatul (15) din EMIR acordă Comisiei competența de a adopta, 

în funcție de natura juridică a contrapărții, aceste standardele tehnice de reglementare în 

conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 (Regulamentul 

ABE), Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 (Regulamentul AEAPO) sau Regulamentul 

(UE) nr. 1095/2010 (Regulamentul ESMA); 

D. întrucât Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) și Organizația 

Internațională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) au publicat, în 

septembrie 2013, cadrul lor global comun de stabilire a cerințelor de marjă pentru 

instrumentele financiare derivate care nu sunt compensate la nivel central, pe care l-au 

revizuit în martie 2015; 
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E. întrucât AES au prezentat Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare la 8 

martie 2016;  

F. întrucât, la 28 iulie 2016, Comisia a notificat AES intenția sa de a aproba proiectele de 

standarde tehnice de reglementare sub rezerva anumitor modificări în conformitate cu 

articolul 10 alineatul (1) din Regulamentele ABE, AEAPO și ESMA; 

G. întrucât AES au prezentat Comisiei un aviz oficial, în conformitate cu articolul 10 

alineatul (1) din Regulamentele ABE, AEAPO și ESMA, și proiecte revizuite de 

standarde tehnice de reglementare la 8 septembrie 2016; 

H. întrucât Comisia a adoptat regulamentul delegat la 4 octombrie 2016; 

I. întrucât regulamentul delegat ar putea intra în vigoare la sfârșitul perioadei de 

examinare rezervate Parlamentului și Consiliului numai în cazul în care nu a fost 

formulată nicio obiecțiune de către Parlament sau de către Consiliu sau dacă, înainte de 

expirarea respectivei perioade, Parlamentul și Consiliul au informat Comisia că nu vor 

formula obiecțiuni; 

J. întrucât perioada de examinare prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentele 

ABE, AEAPO și ESMA este de trei luni de la data notificării standardelor tehnice de 

reglementare; întrucât această perioadă de examinare expiră, prin urmare, la 4 ianuarie 

2017; 

K. întrucât calendarul de punere în aplicare a cerințelor de marjă pentru instrumentele 

financiare derivate care nu sunt compensate la nivel central a fost convenit la nivel 

internațional (BCBS și IOSCO); întrucât, deși Uniunea nu a respectat data de 1 

septembrie 2016 convenită pentru prima fază a punerii în aplicare, ea poate încă să își 

pună la punct normele înaintea expirării celui de al doilea termen, la 1 martie 2017, 

când un număr mare de contrapărți financiare și de grupuri nefinanciare ar trebui să facă 

schimb de marje; 

L. întrucât ar trebui să se declare în cel mai scurt timp absența de obiecțiuni pentru a 

permite Uniunii să își îndeplinească angajamentul internațional și pentru a permite 

contrapărților să se pregătească pentru noile cerințe cu suficient de mult timp înainte; 

întrucât această abordare va contribui la asigurarea, în cel mai scurt timp, a securității 

juridice pentru participanții pe piață din Uniune și din țările terțe, 

1. declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și 

Comisiei. 

 


