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(Rezoluții, recomandări și avize)

RECOMANDĂRI

COMITETUL EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC
RECOMANDAREA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC
din 25 mai 2020
privind riscurile de lichiditate rezultate din apelurile în marjă
(CERS/2020/6)
(2020/C 238/01)
CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010
privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet
european pentru risc sistemic (1), în special articolul 3 alineatul (2) literele (b), (d) și (f) și articolele 16-18,
având în vedere Decizia CERS/2011/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare a
Regulamentului de procedură al Comitetului european pentru risc sistemic (2), în special articolul 15 alineatul (3) litera (e)
și articolele 18-20,
întrucât:
(1)

Compensarea centrală și schimburile de marje pentru tranzacțiile care nu sunt compensate la nivel central contribuie
în mod semnificativ la stabilitatea financiară, în special în ceea ce privește gestionarea riscului de contraparte. O mai
mare utilizare a compensării centrale a instrumentelor financiare derivate și garantarea pozițiilor instrumentelor
financiare derivate care nu sunt compensate la nivel central au consolidat în mod semnificativ reziliența piețelor
instrumentelor financiare derivate după criza financiară din 2008. Aceste reforme, întreprinse de Consiliul pentru
Stabilitate Financiară pe baza acordurilor la care s-a ajuns la nivelul G20, au contribuit la garantarea faptului că
recenta criză de pe piață nu provoacă o preocupare generală cu privire la riscul de credit al contrapărții.
Compensarea centrală maximizează, de asemenea, posibilitățile de compensare și, prin urmare, economisirea
lichidității, inclusiv în ceea ce privește apelurile în marja de variație care reflectă în mod automat variația prețurilor
de piață.

(2)

Șocurile de pe piață, cum ar fi scăderea bruscă a prețurilor activelor și nivelurile ridicate de volatilitate a pieței, duc la
majorări ale marjelor de variație și pot duce, de asemenea, la apeluri semnificative în marja inițială pentru pozițiile pe
echivalente de numerar (cash securities), mărfuri sau instrumente financiare derivate. Marjele sunt esențiale pentru
modul în care o contraparte centrală (CPC) gestionează riscul de credit al contrapărții, fac parte integrantă din
gestionarea riscurilor și sprijină reziliența sistemică.

(3)

Astfel de condiții de piață ar putea avea implicații majore asupra gestionării lichidității participanților pe piață,
asupra nevoilor lor de finanțare și, eventual, chiar asupra solvabilității acestora, dacă criza de lichiditate conduce la
vânzări sistematice la prețuri de lichidare a activelor.

(4)

În cele din urmă, externalitățile rezultate din evoluțiile semnificative ale pieței și apelurile în marjă aferente pot pune
în pericol stabilitatea sistemului financiar.

(1) JO L 331, 15.12.2010, p. 1.
(2) JO C 58, 24.2.2011, p. 4.
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(5)

Declanșarea pandemiei de COVID-19 și recenta creștere bruscă a volatilității prețului petrolului au dus, printre altele,
la apeluri de marjă semnificative atât pe piețele compensate la nivel central, cât și pe cele care nu sunt compensate la
nivel central. De la mijlocul lunii februarie 2020, marjele inițiale au crescut, mai mult în cazul instrumentelor
financiare derivate cotate decât în cazul instrumentelor derivate extrabursiere (OTC), ca urmare a volumelor mai
mari de tranzacții și ca răspuns al modelului de calculare a marjei la pierderi viitoare potențial mai mari din cauza
volatilității sporite a pieței. În plus, CPC-urile au efectuat apeluri în marja de variație pe parcursul zilei care să
acopere evoluțiile pieței și au colectat astfel sume importante. Adesea plățile aferente s-au efectuat de abia în
dimineața următoare ceea ce a dus la reținerea temporară a lichidităților în conturile CPC-urilor. Ulterior, în luna
martie, s-a înregistrat o creștere semnificativă a apelurilor în marja de variație pe parcursul zilei și a colectărilor
aferente în ceea ce privește portofoliile bilaterale.

(6)

Numeroși membri compensatori au înregistrat o creștere deosebit de accentuată a marjelor inițiale și se poate ca unii
membri compensatori să se fi confruntat cu constrângeri sporite în materie de lichiditate. Cu toate acestea, în cadrul
niciunei CPC stabilite în Uniune nu a survenit nicio situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată. Este posibil ca
apelurile în marjă să fi avut un impact semnificativ asupra entităților nebancare, prin compensarea clienților sau în
tranzacțiile care nu au făcut obiectul compensării la nivel central, ca urmare a constrângerilor legate de lichiditate.
Privind în perspectivă, capacitatea participanților pe piață de a acoperi apelurile în marjă va depinde de nivelurile
viitoare de volatilitate și de reziliența continuă în gestionarea de către aceștia a lichidităților.

(7)

În general, concentrarea la nivelul CPC-urilor și al membrilor compensatori și interconectarea dintre CPC-uri prin
faptul că au în comun membri compensatori, furnizori de lichiditate, custozi sau contrapărți de investiții sunt
factori care pot exacerba, de asemenea, contagiunea riscului de lichiditate.

(8)

Standardele tehnice și orientările cu privire la antiprociclicitate (măsurile antiprociclicitate în materie de marje)
introduse în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) vizează
limitarea riscului de prociclicitate a marjelor CPC-urilor. Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei (4)
stabilește norme specifice privind prociclicitatea marjelor și a garanțiilor pe care autoritățile naționale competente
trebuie să le respecte. Modificările aduse Regulamentului EMIR prin Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului
European și al Consiliului (EMIR Refit) (5) sporesc transparența în materie de stabilire a marjelor între contrapărțile
centrale și membrii compensatori, însă acest nivel de transparență nu se extinde și asupra relației dintre membrii
compensatori și clienții acestora.

(9)

Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) răspunde de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar
în cadrul Uniunii. În îndeplinirea mandatului său, CERS ar trebui să contribuie la prevenirea și reducerea riscurilor
sistemice la adresa stabilității financiare, inclusiv a celor legate de lichidități. În îndeplinirea misiunii sale, CERS
evaluează riscurile pentru sistemul financiar care ar putea rezulta din apelurile în marjă importante și propune
modalități prin care aceste riscuri ar putea fi atenuate.

(10)

CERS recunoaște beneficiile în materie de economisire a lichidității la nivelul întregului sistem financiar legate de
avantajul compensării multilaterale oferit de compensarea centrală; de asemenea, CERS apreciază avantajul sistemic
al compensării centrale ca mijloc esențial de consolidare a stabilității financiare prin asigurarea și dezvoltarea unor
practici solide de gestionare a riscurilor în ceea ce privește riscul de credit și riscul de lichiditate.

(11)

CERS recunoaște, de asemenea, că măsurile de politică privind marjele nu trebuie să pună în pericol protecția
împotriva riscului de credit al contrapărții. Contrapărțile, inclusiv membrii compensatori ai CPC-urilor și clienții
acestora, ar trebui să se asigure că mențin suficiente lichidități pentru a răspunde apelurilor în marjă în timp util. Cu
toate acestea, din perspectiva stabilității financiare, este important, de asemenea, să se garanteze că deciziile CPCurilor în ceea ce privește gestionarea riscurilor nu împovărează în mod inutil membrii compensatori, clienții
membrilor compensatori și alte contrapărți din cauza unor caracteristici prociclice excesive, creând astfel, în mod
neintenționat, tensiuni de lichiditate care s-ar putea transforma în probleme de solvabilitate. Ca răspuns la
prezentele recomandări, CERS preconizează că CPC-urile se vor asigura că gestionarea riscurilor și reziliența
acestora rămân solide și vor continua să protejeze participanții pe piață împotriva pierderilor care rezultă din
neîndeplinirea obligațiilor de plată.

(3) 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 tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).
(4) Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile
centrale (JO L 52, 23.2.2013, p. 41).
(5) Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de
atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și
supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (JO L 141, 28.5.2019, p. 42).
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(12)

Recomandările A și D au scopul de a asigura că modificările bruște și semnificative (prin urmare, prociclice) și
efectele în cascadă disproporționate în ceea ce privește marjele inițiale (inclusiv majorările marjelor) și garanțiile
sunt limitate: (i) de către CPC-uri față de membrii lor compensatori; (ii) de către membrii compensatori față de
clienții lor; și (iii) pe plan bilateral, în cazul în care acestea rezultă din utilizarea automată a ratingurilor de credit și,
eventual, din metodologii interne prociclice de rating de credit. Pe cât este posibil, planificarea lichidităților ar trebui
să fie previzibilă și ușor de gestionat, prin limitarea apelurilor în marjă neprevăzute și semnificative. Furnizarea unor
perioade de notificare rezonabile și aplicabile oricărei modificări atât a protocoalelor privind marjele, cât și a
protocoalelor privind marja de ajustare a valorii ar putea garanta că participanții pe piață se adaptează într-o
manieră adecvată.

(13)

Recomandarea B are scopul de a asigura că CPC-urile includ în mod cuprinzător în scenariile de simulare a situațiilor
de criză privind lichiditatea orice evenimente care ar putea conduce la un deficit de lichiditate în vederea încurajării
acestora să își îmbunătățească modul de gestionare a dependenței lor de furnizorii de servicii de lichiditate. Acest
lucru va îmbunătăți reziliența generală a pieței având în vedere că există un grad ridicat de concentrare și
interconectare între CPC-uri și furnizorii lor de servicii de lichiditate și că gestionarea prudentă a lichidităților la
nivelul CPC-urilor individuale ar consolida gestionarea riscurilor din punct de vedere sistemic și macroprudențial.

(14)

Recomandarea C are scopul de a asigura că, fără a aduce atingere rezilienței lor financiare, CPC-urile limitează
asimetria în ceea ce privește plata marjelor de variație colectate pe parcursul zilei și că acestea își concep cadrele și
calendarele referitoare la marje astfel încât să fie previzibile și să se evite ca membrii compensatori să fie supuși unor
constrângeri excesive în materie de lichiditate care ar putea conduce la evenimente de neîndeplinire a obligațiilor.

(15)

Prezenta recomandare nu aduce atingere mandatelor privind politica monetară ale băncilor centrale din Uniune.

(16)

Recomandările CERS sunt publicate după informarea destinatarilor și după ce Consiliul general a informat Consiliul
Uniunii Europene cu privire la intenția sa de a emite aceste recomandări și i-a dat posibilitatea de a-și prezenta
reacțiile față de acestea,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:
SECȚIUNEA 1
RECOMANDĂRI

Recomandarea A – Limitarea efectelor în cascadă disproporționate în raport cu cererea de garanții
1. Se recomandă ca autoritățile competente să depună eforturi pentru a se asigura că CPC-urile analizează performanța
politicilor lor în sensul articolului 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 în perioadele de criză acută și
comunică constatările lor autorității competente.
2. Se recomandă ca autoritățile competente să depună eforturi pentru a se asigura, luând în considerare constatările
analizelor efectuate în conformitate cu recomandarea A punctul 1, că, în măsura permisă de lege și în concordanță cu
reziliența financiară a CPC:
(i) modelele și parametrii utilizați de CPC-uri pentru stabilirea cerințelor de marjă și a politicilor și procedurilor CPCurilor pentru acceptarea și evaluarea garanțiilor și pentru stabilirea marjelor de ajustare prudente nu duc în mod
inutil și excesiv la schimbări bruște și semnificative care creează efecte în cascadă disproporționate în ceea ce
privește marjele inițiale, inclusiv majorările marjelor, și garanțiile. CPC-urile ar trebui să se asigure că modelele,
parametrii, politicile și procedurile lor:
(a) utilizează o scară granulară pentru modelele interne de rating de credit și adoptă o abordare progresivă care
pune în aplicare modificările cerințelor de marjă, inclusiv majorările, și contractele de garanție, fără a întârzia
în mod nejustificat adoptarea de măsuri pentru ca aceste diminuări ale ratingurilor să se reflecte în practicile
lor globale de gestionare a riscurilor;
(b) adoptă o abordare cuprinzătoare pentru limitarea caracteristicilor prociclice în conformitate cu cerințele de
reglementare în materie de prociclicitate prevăzute la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în
special în cazul diminuărilor ratingurilor de credit.
(ii) fără a aduce atingere articolului 49 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, CPC-urile informează autoritățile lor
competente, iar autoritățile competente informează membrii colegiului înființat în temeiul articolului 18 din
Regulamentul (UE) nr. 648/2012 atunci când acestea:
(a) reduc sfera garanțiilor eligibile;
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(b) modifică în mod semnificativ marjele de ajustare a valorii garanțiilor;
(c) reduc în mod semnificativ limitele de concentrare aplicate în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul
delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei.
În măsura în care nu interferează cu punerea în aplicare în timp util a deciziilor privind gestionarea riscurilor, aceste
informații ar trebui să fie furnizate cu suficient timp înainte de punerea în aplicare.
3. Se recomandă ca, în măsura permisă de lege, autoritățile competente relevante ale membrilor compensatori să
colaboreze cu membrii compensatori în contextul supravegherii continue pentru a se asigura că aplicarea de către
membrii compensatori a procedurilor lor de gestionare a riscurilor atunci când furnizează servicii de compensare
clienților lor nu conduce la schimbări bruște și semnificative și la efecte în cascadă disproporționate asupra apelurilor
în marjă și asupra colectării marjelor, cu excepția cazului în care aceste modificări bruște și semnificative și aceste efecte
în cascadă disproporționate sunt un rezultat inevitabil al evenimentelor de pe piață, ori la practici în materie de garanții
în cazul diminuării ratingurilor de credit, nu limitează semnificativ soliditatea practicilor de gestionare a riscurilor
adoptate de membrii compensatori și nu le afectează reziliența.
4. Se recomandă ca, în măsura permisă de lege, autoritățile competente relevante ale contrapărților financiare și ale
contrapărților nefinanciare care încheie contracte derivate extrabursiere și efectuează operațiuni de finanțare prin
instrumente financiare care nu sunt compensate la nivel central să depună eforturi pentru a se asigura că procedurile
lor de gestionare a riscurilor nu conduc, în cazul diminuării ratingurilor de credit, la modificări bruște și semnificative
și la efecte în cascadă disproporționate în ceea ce privește apelurile în marjă și colectarea marjelor, precum și în ceea ce
privește practicile în materie de garanții. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin încurajarea contrapărților:
(i) să utilizeze o secvență progresivă și granulară la transpunerea diminuărilor ratingurilor de credit în practicile lor
globale de gestionare a riscurilor;
(ii) să mențină o abordare cuprinzătoare pentru limitarea caracteristicilor prociclice în conformitate cu cerințele de
reglementare prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în special cu privire la diminuarea
ratingurilor.
Recomandarea B – Scenariul de criză pentru evaluarea nevoilor viitoare de lichidități
1. Se recomandă ca Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) să revizuiască proiectele de standarde
tehnice (6) elaborate în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în special
articolul 32 alineatul (4) din respectivele proiecte de standarde tehnice, pentru a include dispoziții care impun CPCurilor să includă în scenariile lor de criză prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 situația de
neîndeplinire a obligațiilor de către două entități care furnizează servicii CPC, care ar putea afecta semnificativ poziția
de lichiditate a CPC.
2. Până la adoptarea de către AEVMP a oricărei măsuri în vederea respectării recomandării B punctul 1 și până la eventuala
introducere a legislației corespunzătoare a Uniunii, se recomandă ca, în măsura permisă de lege, autoritățile competente
să depună eforturi pentru a se asigura că scenariile de criză prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 648/
2012 includ situația de neîndeplinire a obligațiilor de către două entități care furnizează servicii CPC, care ar putea
afecta semnificativ poziția de lichiditate a CPC; printre astfel de entități s-ar putea număra furnizorii de servicii de
lichiditate, furnizorii de servicii de decontare sau orice alți furnizori de servicii în cazul cărora neîndeplinirea
obligațiilor ar putea afecta poziția de lichiditate a CPC.
3. Se recomandă ca, în măsura permisă de lege, autoritățile competente să depună eforturi pentru a se asigura că măsurile
corective adoptate de CPC-uri pentru a acoperi orice deficit de resurse disponibile pentru acoperirea nevoilor de
lichiditate identificat prin aplicarea scenariilor de criză suplimentare menționate în recomandarea B punctul 2 sau în
recomandarea B punctul 1, odată ce legislația corespunzătoare a Uniunii este în vigoare, nu creează o sarcină
suplimentară pentru membrii compensatori atunci când se aplică în perioade de criză pe piață. În acest scop,
autoritățile competente ar trebui să se asigure că CPC-urile depun eforturi pentru a obține lichidități suplimentare din
alte surse de pe piață.
4. Se recomandă ca, în măsura permisă de lege, AEVMP, în cooperare cu autoritățile competente, să colaboreze cu CPCurile și, în măsura posibilă, cu autoritățile relevante din țări terțe, pentru a efectua exerciții coordonate de simulare de
criză de lichiditate, care să ia în considerare, de asemenea, situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de către oricare două
entități, potrivit recomandării B punctul 1 și recomandării B punctul 2.
(6) Proiecte de standarde tehnice prevăzute de 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 tranzacții (AEVMP/2012/
600).
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Recomandarea C – Limitarea problemelor de lichiditate legate de colectarea marjelor

1. Se recomandă ca autoritățile competente să depună eforturi pentru a se asigura că, în măsura permisă de lege și în
concordanță cu practicile adecvate de gestionare a riscurilor și cu reziliența financiară a CPC-urilor, atunci când CPCurile emit apeluri în marjă și colectează marjele pentru a-și limita expunerile la riscul de credit, acestea au în vedere
evitarea creării unor constrângeri inutile legate de lichiditate pentru membrii compensatori, asigurându-se, printre
altele, că:
(i)

în ceea ce privește marjele pentru care au fost emise apeluri și care au fost colectate pe parcursul unei zile și în
măsura în care este posibil din punct de vedere operațional și juridic, CPC-urile identifică separat:
(a) marja care acoperă expunerile potențiale, inclusiv expunerile rezultate din pozițiile introduse și novate în ziua
respectivă;
(b) marja care acoperă expunerile realizate în urma evoluțiilor pieței din ziua respectivă pe care CPC-urile ar trebui
să le ia în considerare în vederea colectării și plății în aceeași zi;

(ii) atunci când un membru compensator a furnizat o marjă inițială care depășește garanțiile necesare acoperirii
riscului care decurge din pozițiile înregistrate într-un cont, inclusiv pozițiile novate pe parcursul unei zile și orice
creștere a expunerii înregistrată pe parcursul zilei, CPC-urile acordă prioritate, în cazul în care acest lucru este
posibil din punct de vedere operațional, utilizării excedentului de garanție, iar nu colectării garanțiilor
suplimentare, cu excepția cazului în care membrul compensator depune în mod voluntar marja suplimentară.
Acest proces ar trebui să se desfășoare într-un mod previzibil, transparent și programat;
(iii) CPC-urile se asigură că procesul de colectare a marjelor inițiale și de variație nu conduce la constrângeri
operaționale excesive pentru membrul compensator care pot genera un risc de lichiditate suplimentar.

2. Se recomandă ca autoritățile competente relevante ale membrilor compensatori să monitorizeze și, atunci când este
necesar, în măsura permisă de lege și în conformitate cu practicile adecvate de gestionare a riscurilor și fără a afecta
reziliența financiară, să colaboreze cu membrii compensatori în contextul supravegherii continue, astfel încât, atunci
când membrii compensatori emit apeluri în marjă și colectează marjele inițiale și marjele de variație de la clienții lor,
inclusiv de la contrapărțile financiare și nefinanciare, pentru a limita expunerile lor la riscul de credit, acestea au în
vedere evitarea unor constrângeri inutile legate de lichidități pentru clienții lor. Acest lucru ar putea fi realizat, de
exemplu, prin garantarea faptului că:
(i) atunci când un client a furnizat o marjă inițială suficientă pentru a acoperi riscul care decurge din pozițiile
înregistrate la membrul compensator, inclusiv pozițiile novate pe parcursul unei zile și orice creștere a expunerii
înregistrată pe parcursul zilei, membrii compensatori acordă prioritate utilizării excedentului de garanție, iar nu
colectării garanțiilor suplimentare, cu excepția cazului în care clientul depune în mod voluntar marja suplimentară;
(ii) membrii compensatori se asigură că procesul de colectare a marjei inițiale și a marjei de variație nu conduce la
constrângeri operaționale excesive pentru clienți care pot genera un risc de lichiditate suplimentar.

Recomandarea D – Atenuarea prociclicității în furnizarea de servicii de compensare clienților și în operațiunile de
finanțare prin instrumente financiare

1. Se recomandă ca, prin participarea în cadrul forurilor internaționale și al unor organisme de standardizare, după caz,
autoritățile competente relevante să contribuie la orientarea discuțiilor la nivel internațional cu privire la mijloacele de
atenuare a caracterului prociclic al practicilor referitoare la marje și al practicilor referitoare la marja de ajustare în
furnizarea de servicii clienților în ceea ce privește instrumentele financiare derivate tranzacționate la bursă și
instrumentele financiare derivate extrabursiere, precum și operațiunile de finanțare prin instrumente financiare,
compensate sau nu la nivel central. Aceste discuții ar trebui să vizeze elaborarea unor standarde globale care să
reglementeze cerințele minime pentru atenuarea prociclicității în furnizarea acestor servicii.

2. În cazul în care se stabilesc astfel de standarde globale, se recomandă Comisiei Europene să ia în considerare posibilitatea
de a propune ca legislația Uniunii să le confere efecte.
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SECȚIUNEA 2
PUNERE ÎN APLICARE

1. Definiții
1. În sensul prezentei recomandări, se aplică următoarele definiții:
(a) „autoritate competentă” înseamnă autoritatea desemnată de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 22 din
Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
(b) „CPC” are sensul definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
(c) „compensare” are sensul definit la articolul 2 punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
(d) „membru compensator” are sensul definit la articolul 2 punctul 14 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
(e) „instrument financiar derivat” sau „contract derivat” are sensul definit la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (UE)
nr. 648/2012;
(f) „autoritate competentă relevantă” înseamnă autoritatea competentă la care se face referire în legislația menționată la
articolul 2 punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și autoritatea competentă desemnată de un stat membru
în temeiul și în sensul articolului 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
(g) „contraparte financiară” are sensul definit la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
(h) „contraparte nefinanciară” are sensul definit la articolul 2 punctul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
(i) „client” are sensul definit la articolul 2 punctul 15 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
2. Criterii pentru punerea în aplicare
La punerea în aplicare a recomandării, principiul proporționalității ar trebui respectat în mod corespunzător, ținându-se
totodată cont de obiectivul și cuprinsul fiecărei recomandări.
3. Calendar pentru măsurile aplicate ca urmare a recomandării
În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010, destinatarii trebuie să comunice
Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și CERS acțiunile întreprinse drept răspuns la recomandare și să justifice
cazurile de lipsă de acțiune. Comunicările ar trebui să fie transmise în conformitate cu calendarul următor.
1. Recomandarea A
(a) Până la 30 noiembrie 2020, autoritățile competente trebuie să transmită Parlamentului European, Consiliului,
Comisiei și CERS formularul din anexa I privind punerea în aplicare a recomandării A punctul 1 și a
recomandării A punctul 2.
(b) Până la 30 noiembrie 2020, autoritățile competente relevante trebuie să transmită Parlamentului European,
Consiliului, Comisiei și CERS formularul din anexa I privind punerea în aplicare a recomandării A punctul 3 și a
recomandării A punctul 4.
2. Recomandarea B
(a) Până la 31 decembrie 2021, AEVMP trebuie să transmită Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și CERS
formularul din anexa I privind punerea în aplicare a recomandării B punctul 1.
(b) Până la 30 noiembrie 2020, autoritățile competente trebuie să transmită Parlamentului European, Consiliului,
Comisiei și CERS formularul din anexa I privind punerea în aplicare a recomandării B punctul 2, a recomandării B
punctul 3 și a recomandării B punctul 4.
3. Recomandarea C
(a) Până la 30 noiembrie 2020, autoritățile competente trebuie să transmită Parlamentului European, Consiliului,
Comisiei și CERS formularul din anexa I privind punerea în aplicare a recomandării C punctul 1.
(b) Până la 30 noiembrie 2020, autoritățile competente relevante ale membrilor compensatori trebuie să transmită
Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și CERS formularul din anexa I privind punerea în aplicare a
recomandării C punctul 2.
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4. Recomandarea D
(a) Până la 31 decembrie 2021, autoritățile competente și autoritățile competente relevante trebuie să transmită
Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și CERS formularul din anexa I privind punerea în aplicare a
recomandării D punctul 1.
(b) Până la 31 decembrie 2022, Comisia trebuie să transmită Parlamentului European, Consiliului și CERS formularul
din anexa I privind punerea în aplicare a recomandării D punctul 2.
4. Monitorizare și evaluare
1. Consiliul general va evalua măsurile și justificările raportate de către destinatari și, după caz, va putea decide că prezenta
recomandare nu a fost respectată și destinatarul nu a justificat în mod adecvat lipsa de acțiune.
2. Metodologia prevăzută în Manualul de evaluare a respectării recomandărilor CERS (Handbook on the assessment of
compliance with ESRB recommendations) (7), care descrie procedura de evaluare a respectării recomandărilor CERS, nu se
aplică.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 25 mai 2020.
Șeful secretariatului CERS
în numele Consiliului general al CERS
Francesco MAZZAFERRO

(7) Manualul de evaluare a respectării recomandărilor CERS (Handbook on the assessment of compliance with ESRB recommendations), aprilie
2016, disponibil la adresa: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/160502_handbook.en.pdf
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ANEXA I

Comunicarea acțiunilor întreprinse ca răspuns la recomandare

1. Informații cu privire la destinatar

Recomandare
Țara destinatarului
Instituția
Numele și datele de contact ale
respondentului
Data comunicării

2. Comunicarea acțiunilor

Recomandare

Respectați recomandarea?
(da/nu/nu este cazul)

Descrierea acțiunilor
întreprinse pentru a respecta
recomandarea

Justificarea respectării parțiale
sau a nerespectării

Recomandarea A punctul 1.
Recomandarea A punctul 2.
Recomandarea A punctul 3.
Recomandarea A punctul 4.
Recomandarea B punctul 1.
Recomandarea B punctul 2.
Recomandarea B punctul 3.
Recomandarea B punctul 4.
Recomandarea C punctul 1.
Recomandarea C punctul 2.
Recomandarea D punctul 1.
Recomandarea D punctul 2.

3. Note
1. Prezentul formular este utilizat pentru comunicarea prevăzută la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1092/2010.
2. Fiecare destinatar ar trebui să transmită CERS formularul completat, prin intermediul Secretariatului CERS, pe cale
electronică, prin intermediul DARWIN, în dosarul dedicat, sau prin e-mail la adresa: notifications@esrb.europa.eu.
Secretariatul CERS va asigura transmiterea comunicărilor către Parlamentul European, Consiliu și Comisie, pe bază
agregată.
3. În cazul în care o recomandare nu se aplică, vă rugăm selectați „nu este cazul” în căsuța „Respectați recomandarea?”
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4. Se așteaptă ca destinatarii să furnizeze toate informațiile și documentele relevante legate de punerea în aplicare a
prezentei recomandări și criteriile de punere în aplicare, inclusiv informații privind conținutul și calendarul
acțiunilor întreprinse.
5. În cazul în care un destinatar respectă doar parțial recomandarea, acesta ar trebui să furnizeze o explicație completă
cu privire la măsura în care nu o respectă, precum și alte detalii privind respectarea parțială. Explicația ar trebui să
indice în mod clar părțile relevante ale recomandării pe care destinatarii nu le respectă.

