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BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 4 octombrie 2017
cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere
(Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea CPC și cerințele
pentru recunoașterea CPC din țări terțe
(CON/2017/39)
(2017/C 385/03)
Introducere și temei juridic
La 22 august 2017 și la 15 septembrie 2017, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii
Europene și, respectiv, a Parlamentului European solicitări de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regula
ment al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire
a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților
centrale (CPC) și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (1) (denumit în continuare „regula
mentul propus”).
Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât regulamentul propus conține dispoziții care au incidență asupra
următoarelor: 1. misiunile fundamentale ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) de a defini și pune în apli
care politica monetară și de a promova buna funcționare a sistemelor de plăți în conformitate cu articolul 127
alineatul (2) prima și a patra liniuță din tratat; 2. misiunea SEBC de a contribui la buna desfășurare a politicilor promo
vate de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea siste
mului financiar în conformitate cu articolul 127 alineatul (5) din tratat; și 3. misiunile încredințate BCE cu privire la
supravegherea prudențială a instituțiilor de credit în conformitate cu articolul 127 alineatul (6) din tratat, în limitele
articolului 1 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (2). În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din
Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.
Observații generale
BCE sprijină cu fermitate inițiativa prezentată în propunerea Comisiei cu privire la consolidarea rolului membrilor rele
vanți ai SEBC, în calitate de bănci centrale de emisiune ale monedelor instrumentelor financiare compensate de CPC, în
cadrul procesului de supraveghere a CPC din Uniune și de recunoaștere a CPC din țări terțe. BCE apreciază în mod
deosebit și sprijină propunerea ca Eurosistemul, în calitate de bancă centrală de emisiune a euro, să joace un rol mai
semnificativ în ceea ce privește CPC din Uniune și din țări terțe. Acest lucru se justifică prin riscurile potențiale pe care
funcționarea inadecvată a unei CPC sau anumite măsuri luate de o CPC în domeniul gestionării riscurilor le-ar putea
prezenta asupra îndeplinirii misiunilor fundamentale desfășurate prin intermediul Eurosistemului, în special definirea și
punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. Aceste riscuri ar
putea avea în final un impact asupra atingerii obiectivului principal al SEBC de menținere a stabilității prețurilor în
conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din tratat.
Perturbările care afectează CPC pot avea un impact asupra obiectivului principal al Eurosistemului prin intermediul mai
multor canale. De exemplu, aceste perturbări pot afecta poziția de lichiditate a instituțiilor de credit din zona euro,
(1) COM(2017) 331 final.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Euro
pene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).
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având potențialul de a aduce atingere bunei funcționări a sistemelor de plăți din zona euro. Aceasta ar putea determina
o cerere sporită de lichiditate a băncii centrale și posibile dificultăți la punerea în aplicare a politicii monetare unice
a Eurosistemului. În plus, astfel de perturbări pot afecta funcționarea segmentelor pieței financiare care sunt esențiale
pentru transmiterea politicii monetare, inclusiv piețele exprimate în euro pentru operațiunile de finanțare prin instru
mente financiare și contractele derivate pe rata dobânzii.

Anumite evoluții semnificative atât la nivel global, cât și la nivel european sunt de natură să crească riscurile pe care le
prezintă CPC pentru buna funcționare a sistemelor de plăți și punerea în aplicare a politicii monetare unice. În primul
rând, compensarea centrală a dobândit din ce în ce mai mult un caracter transfrontalier și o importanță sistemică. Din
acest motiv, Comisia a prezentat deja propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire
a unui cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE)
nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365 (1). În al doilea rând, retragerea Regatului Unit din Uniune va avea
un impact major asupra capacității Eurosistemului de a-și îndeplini misiunile ca bancă centrală de emisiune pentru euro.
În prezent, anumite CPC cu sediul în Regatul Unit compensează volume semnificative de tranzacții exprimate în euro.
Astfel, o perturbare semnificativă care afectează o CPC majoră din Regatul Unit ar putea avea consecințe grave pentru
stabilitatea euro. Capacitatea Eurosistemului de a monitoriza și gestiona riscurile prezentate de CPC din Regatul Unit va
fi afectată negativ în cazul în care CPC din Regatul Unit nu mai fac obiectul cadrului de reglementare și de supraveghere
pentru CPC din Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

Regulamentul propus acordă un rol sporit Eurosistemului ca bancă centrală de emisiune pentru euro în cadrul Regula
mentului (UE) nr. 648/2012. Pentru a asigura că Eurosistemul își poate desfășura acest rol, este deosebit de important ca
acesta să dispună de competențele relevante în temeiul tratatului și al Statutului Sistemului European al Băncilor Cen
trale și al Băncii Centrale Europene („Statutul SEBC”). Din acest motiv, ar trebui să i se acorde BCE competența de regle
mentare cu privire la sistemele de compensare pentru instrumente financiare, în special CPC, prin intermediul unei
modificări a articolului 22 din Statutul SEBC. Alocarea unor competențe de reglementare către BCE nu aduce atingere
articolului 12.1 din Statutul SEBC, potrivit căruia „în măsura în care se consideră că acest lucru este posibil și oportun,
și fără a aduce atingere prevederilor prezentului articol, BCE recurge la băncile centrale naționale (BCN) pentru executa
rea operațiunilor care țin de misiunile SEBC”. Aceasta include misiunile Eurosistemului, în calitate de bancă centrală de
emisiune a euro. Prin urmare, BCE a adoptat Recomandarea BCE/2017/18 a Băncii Centrale Europene (3) din 22 iunie
2017.

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de
o explicație în acest sens se regăsesc într-un document tehnic de lucru separat. Documentul tehnic de lucru este disponi
bil în limba engleză pe website-ul BCE.

Observații specifice
1.

Modalități de vot în colegiile de supraveghere

1.1. Astfel cum a menționat BCE anterior în ceea ce privește colegiile, în cazul în care băncile centrale din Eurosistem,
care împreună constituie „banca centrală de emisiune” pentru euro, sunt reprezentate în colegiu de BCE sau de
o BCN, iar supravegherea prudențială a instituțiilor de credit care sunt membri compensatori semnificativi ai CPC
este efectuată de BCE, ar trebui atașate voturi separate acestor două funcții. Cu aceeași ocazie, BCE a subliniat, de
asemenea, că aceste două funcții sunt distincte, astfel cum se reflectă în separarea juridică și operațională dintre
rolul de politică monetară și cel de supraveghere prudențială al BCE (4). Astfel, BCE apreciază în mod deosebit fap
tul că regulamentul propus abordează acest aspect, asigurându-se că sunt atașate voturi separate acestor două
funcții.
(1) COM(2016) 856 final.
(2) 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).
(3) Recomandarea BCE/2017/18 din 22 iunie 2017 privind o decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare
a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (JO C 212, 1.7.2017, p. 14).
(4) A se vedea punctul 2.1.2 din Avizul CON/2017/38 al Băncii Centrale Europene din 20 septembrie 2017 cu privire la o propunere de
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365, nepublicat încă în Jurnalul Oficial. Toate avi
zele BCE se publică pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu. A se vedea, de asemenea, răspunsul BCE la consultarea Comisiei
privind evaluarea Regulamentului privind infrastructura pieței europene (EMIR) din 2 septembrie 2015, disponibil pe website-ul BCE,
la adresa www.ecb.europa.eu.
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1.2. Prin urmare, BCE apreciază dispozițiile din regulamentul propus care modifică dispozițiile relevante din Regula
mentul (UE) nr. 648/2012. În primul rând, articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se modi
fică pentru a stabili că, printre alții, un colegiu va include: (a) membrii permanenți ai sesiunii executive pentru CPC;
(b) autoritățile competente responsabile de supravegherea membrilor compensatori ai CPC stabiliți în cele trei state
membre cu cele mai mari contribuții la fondul de garantare al CPC, precum și, atunci când este relevant, BCE, în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (1); și (c) băncile centrale de emisiune ale celor mai
relevante monede din Uniune ale instrumentelor financiare compensate. În al doilea rând, articolul 19 alineatul (3)
din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se modifică pentru a preciza că, dacă BCE este membră a colegiului în con
formitate cu diversele litere ale articolului 18 alineatul (2) din același regulament, aceasta va avea maxim două
voturi în colegiile cu cel mult 12 membri și maxim trei voturi în colegiile care au mai mult de 12 membri (2).

2.

Cerința de a obține acordul băncii centrale de emisiune cu privire la anumite proiecte de decizii

2.1. Potrivit regulamentului propus, autoritățile competente trebuie să transmită proiectele de decizii privind CPC din
Uniune către băncile centrale de emisiune relevante înainte de adoptarea oricăror decizii privind autorizarea și
retragerea autorizației, extinderea serviciilor și cerințele prudențiale pentru controlul riscului de lichiditate, cerințele
de garantare, decontare și aprobarea acordurilor de interoperabilitate (3). Autoritățile competente trebuie să obțină
acordul băncii centrale de emisiune în ceea ce privește orice aspect al respectivelor decizii legat de realizarea sarci
nilor lor de politică monetară. Dacă banca centrală de emisiune propune modificări, autoritatea competentă poate
adopta respectiva decizie doar astfel cum a fost modificată; și, dacă banca centrală de emisiune formulează obiecții
cu privire la un proiect de decizie, autoritatea competentă nu poate adopta decizia respectivă. De asemenea, regula
mentul propus impune, în ceea ce privește CPC recunoscute de nivel 2 din țări terțe, ca Autoritatea Europeană
pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) să transmită proiectele de decizii către banca centrală de emisiune înainte
de adoptarea oricăror decizii referitoare la controlul riscului de lichiditate, cerințele de garantare, decontare, aproba
rea acordurilor de interoperabilitate și cerințele de marjă (4). De asemenea, ESMA trebuie să obțină acordul băncii
centrale de emisiune în ceea ce privește orice aspect al respectivelor decizii legat de realizarea sarcinilor lor de
politică monetară. Dacă banca centrală de emisiune propune modificări, ESMA poate adopta respectiva decizie
doar astfel cum a fost modificată; și, dacă banca centrală de emisiune formulează obiecții cu privire la un proiect
de decizie, ESMA nu poate adopta decizia respectivă. BCE apreciază în mod deosebit rolul prevăzut pentru băncile
centrale de emisiune în temeiul regulamentului propus, care va permite membrilor SEBC să aibă o implicare semni
ficativă și eficace în procesul decizional referitor la aspecte cu relevanță directă pentru îndeplinirea misiunilor fun
damentale ale SEBC în temeiul tratatelor, precum și atingerea obiectivului său principal de menținere a stabilității
prețurilor. BCE are o serie de observații în această privință.

2.2. În primul rând, atunci când regulamentul propus clarifică faptul că acordul băncii centrale de emisiune trebuie
obținut „în ceea ce privește orice aspect al respectivelor decizii legat de realizarea sarcinilor lor de politică mone
tară”, ar trebui subliniat că această formulare urmărește să clarifice contextul de politică monetară în care banca
centrală de emisiune își îndeplinește rolul, precum și scopul urmărit de acest rol. Același lucru este valabil în ceea
ce privește referința la conformitatea CPC de nivel 2 din țări terțe cu orice cerințe ale băncii centrale de emisiune
„în îndeplinirea sarcinilor lor de politică monetară” (5). Această formulare ar trebui coroborată cu considerentul 7
din regulamentul propus. Ar trebui subliniat că această formulare nu urmărește să acorde o marjă de apreciere
autorităților competente sau ESMA pentru a stabili dacă trebuie solicitat sau nu acordul băncii centrale de emisiune
asupra anumitor proiecte de decizii, nici nu urmărește să acorde o marjă de apreciere în ceea ce privește măsura în
care se dă curs modificărilor propuse sau obiecțiilor băncii centrale de emisiune cu privire la proiectul de decizie.
În această privință, ar trebui menționat că Eurosistemul dispune de o largă marjă de apreciere pentru a defini și
pune în aplicare politica monetară. Acest lucru a fost recunoscut de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (6) și este
imperativ să se asigure independența BCE și a BCN, în conformitate cu articolul 130 din tratat. În interesul clarității
și securității juridice, în regulamentul propus ar trebui adăugat un nou considerent, pentru a reflecta acest aspect.

2.3. În al doilea rând, în ceea ce privește proiectele de decizii care ar trebui să facă obiectul acordului băncii centrale de
emisiune, BCE consideră că regulamentul propus ar trebui să asigure implicarea băncii centrale de emisiune cu
privire la anumite aspecte cheie suplimentare referitoare la gestionarea riscurilor CPC. BCE consideră că, în raport
atât cu CPC din Uniune, cât și în raport cu CPC din țări terțe, acordul băncii centrale de emisiune ar trebui să fie
necesar și în ceea ce privește proiectele de decizii luate cu privire la cerințele de marjă ale CPC (articolul 41. Acest
lucru este important pentru banca centrală de emisiune din cauza legăturilor cruciale dintre gestionarea riscului de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A se vedea articolul 2 alineatul (3) din regulamentul propus.
A se vedea articolul 2 alineatul (4) din regulamentul propus.
Articolul 2 alineatul (7) din regulamentul propus adaugă un nou articol 21a alineatul (2).
Articolul 2 alineatul (10) din regulamentul propus adaugă un nou articol 25b alineatul (2).
Articolul 2 alineatul (9) din regulamentul propus adaugă un nou articol 25 alineatul (2b) litera (b).
Punctul 68 din Gauweiler și alții, C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400, și punctul 68 din Accorinti și alții/BCE, T-79/13,
ECLI:EU:T:2015:756.
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lichiditate, care se află în centrul preocupărilor băncii centrale de emisiune, și procesele legate de marjă aplicate de
o CPC. De exemplu, mecanismele referitoare la colectarea intra-day a marjei au un efect semnificativ asupra capa
cității CPC de a obține resurse pentru a-și acoperi nevoile de lichiditate atunci când acestea ajung la scadență. Pro
cesele și procedurile legate de marjă, inclusiv regulile referitoare la ajustarea nivelurilor marjelor în perioade carac
terizate de tensiuni pe piață, pot avea, de asemenea, implicații semnificative în ceea ce privește caracterul prociclic:
în cazul în care sunt gestionate în mod necorespunzător, acestea pot crea presiuni grave în materie de lichiditate
asupra membrilor compensatori, putând afecta capacitatea băncii centrale de emisiune de a-și pune în aplicare obi
ectivele de politică monetară.
În plus, regulamentul propus ar trebui să prevadă că acordul băncii centrale de emisiune este necesar în ceea ce
privește deciziile referitoare la examinarea modelelor, simulările de criză și testările ex-post pentru validarea mode
lelor și parametrilor adoptați de CPC pentru calcularea cerințelor de marjă, a contribuțiilor la fondul de garantare,
a cerințelor în materie de garanții și a altor mecanisme de control al riscului în temeiul articolului 49 din Regula
mentul (UE) nr. 648/2012. Acest lucru este important pentru banca centrală de emisiune, deoarece deciziile în
temeiul articolului 49 pot avea consecințe directe pentru conformitatea CPC cu cerințele procedurale și de fond în
temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în legătură cu care banca centrală de emisiune trebuie în orice caz să-și
dea acordul. De exemplu, o modificare a metodologiei CPC pentru simulările de criză privind caracterul adecvat al
cerințelor sale în materie de garanții ar avea un impact direct asupra respectării de către CPC a obligațiilor sale în
materie de garanții în temeiul articolului 46 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
În documentul tehnic de lucru separat care însoțește prezentul aviz, BCE a inclus propuneri de redactare specifice
cu privire la tipurile de decizii pentru care ar trebui solicitat acordul băncii centrale de emisiune.
2.4. În al treilea rând, BCE observă că autoritățile competente dispun de o anumită marjă de apreciere cu privire la
modificările propuse de o CPC care ar trebui să facă obiectul deciziilor în temeiul articolului 15 din Regulamentul
(UE) nr. 648/2012, în ceea ce privește extinderea activităților și a serviciilor care nu sunt acoperite de autorizația
inițială sau deciziile în temeiul articolului 49 referitoare la examinarea modelelor, simulări de criză și testări expost. În cazul în care autoritatea competentă consideră că modificările propuse de CPC nu includ extinderea acti
vității la „servicii sau activități suplimentare” sau că nu există „modificări semnificative” ale modelelor și parametri
lor, aceste modificări nu fac obiectul deciziilor în temeiul articolelor 15 și, respectiv, 49. Pentru a construi o cultură
comună de supraveghere în Uniune și pentru a asigura practici consecvente în materie de supraveghere, ESMA
a publicat recent un aviz (1) privind indicatorii comuni pentru produsele și serviciile suplimentare în temeiul
articolului 15 și pentru modificări semnificative în temeiul articolului 49. BCE consideră că respectarea criteriilor
stabilite în avizul ESMA va fi esențială pentru a se asigura că este solicitat acordul băncilor centrale de emisiune
relevante în toate cazurile în care este necesar un asemenea acord. Astfel, BCE propune ca orientările oferite de
ESMA cu privire la interpretarea acestor articole să devină obligatorii. În acest sens, ESMA ar trebui să le elaboreze
sub formă de standarde tehnice de reglementare, pe care apoi Comisia le-ar adopta sub forma unui act delegat. În
acest scop, BCE a inclus propuneri de redactare specifice în documentul tehnic de lucru separat care însoțește pre
zentul aviz.
3.

Examinare și evaluare

3.1. Regulamentul propus modifică articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru a prevedea că autoritățile
competente, în cooperare cu ESMA, vor examina acordurile, strategiile, procesele și mecanismele puse în aplicare
de CPC pentru a respecta Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și vor evalua riscurile la care CPC sunt sau ar putea fi
expuse. De asemenea, articolul 21 modificat prevede că CPC vor face obiectul unor inspecții la fața locului la care
personalul ESMA va fi invitat să participe. În plus, autoritatea competentă este obligată să transmită ESMA toate
informațiile primite de la CPC și să ceară CPC relevante eventualele informații solicitate de ESMA pe care autorita
tea competentă nu le deține.
3.2. Procesul de examinare și evaluare, astfel cum este modificat de regulamentul propus, va avea scopul principal de
a asigura că CPC respectă în mod permanent Regulamentul (UE) nr. 648/2012. În opinia BCE consultarea băncii
centrale de emisiune în procesul de examinare și evaluare, atunci când este considerată necesară de către autoritatea
competentă pentru a se asigura că banca centrală de emisiune își poate îndeplini rolul în temeiul regulamentului
propus, ar fi un corolar important al cerințelor de la articolul 21a alineatul (2). Capacitatea de a contribui la exami
narea desfășurată de autoritățile competente, în cooperare cu ESMA, ar permite băncii centrale de emisiune să asi
gure că CPC nu generează riscuri pentru îndeplinirea misiunilor fundamentale ale Eurosistemului în temeiul tratate
lor sau pentru atingerea obiectivului principal de menținere a stabilității prețurilor.
(1) Avizul ESMA din 15 noiembrie 2016 privind indicatorii comuni pentru produse și servicii noi în temeiul articolului 15 și pentru
modificări semnificative în temeiul articolului 49 din EMIR (ESMA/2016/1574), disponibil pe website-ul ESMA, la adresa
www.esma.europa.eu
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3.3. În documentul tehnic de lucru separat care însoțește prezentul aviz, BCE a inclus propuneri de redactare specifice
cu privire la consultarea băncii centrale de emisiune în procesul de examinare și evaluare în temeiul articolului 21.
4.

Rolul consultativ al BCE cu privire la proiectele de acte delegate și proiectele de acte de punere în aplicare

4.1. Este util să se reamintească faptul că proiectele de acte delegate și proiectele de acte de punere în aplicare elaborate
de Comisie reprezintă „act al Uniunii propus” în sensul articolului 127 alineatul (4) din tratat și, respectiv, „proiect
de act al Uniunii” în sensul articolului 282 alineatul (5) din tratat. Atât actele delegate, cât și actele de punere în
aplicare constituie acte juridice ale Uniunii. BCE ar trebui să fie consultată în timp util cu privire la orice proiect de
act al Uniunii, inclusiv cu privire la proiectele de acte delegate și proiectele de acte de punere în aplicare care intră
în sfera sa de competență. Obligația de a consulta BCE a fost clarificată de Curtea Europeană de Justiție în cazul
Comisia/BCE (1) cu trimitere la funcțiile și experiența BCE. Având în vedere faptul că infrastructurile sigure și efici
ente ale pieței financiare și, în special, sistemele de compensare pentru instrumente financiare sunt esențiale pentru
îndeplinirea misiunilor fundamentale ale SEBC prevăzute la articolul 127 alineatul (2) din tratat și pentru îndeplini
rea obiectivului său principal de menținere a stabilității prețurilor prevăzut la articolul 127 alineatul (1) din tratat,
BCE ar trebui să fie consultată în mod corespunzător cu privire la actele delegate și actele de punere în aplicare
adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Deși obligația de a consulta BCE derivă direct din tratat,
pentru asigurarea clarității, ar trebui ca această cerință să se reflecte și în cadrul unui considerent al regulamentului
propus. Având în vedere importanța actelor delegate și a actelor de punere în aplicare ca parte a elaborării
legislației privind serviciile financiare din Uniune, BCE își va exercita rolul său consultativ în ceea ce privește chesti
unile ce intră în competența BCE, acordând deplină importanță termenelor-limită stabilite pentru adoptarea acestor
acte și necesității de a asigura o adoptare facilă a legislației de punere în aplicare (2).
4.2. În plus, în ceea ce privește o serie de elemente ale regulamentului propus, s-ar putea dovedi deosebit de utilă și ar
trebui să fie în mod specific asigurată nu doar consultarea BCE, ci și implicarea într-o etapă timpurie a membrilor
relevanți ai SEBC în elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare și a proiectelor de standarde teh
nice de punere în aplicare, precum și a proiectelor de acte delegate și a proiectelor de acte de punere în aplicare.
4.3. În primul rând, mai multe dispoziții din regulamentul propus se referă la rolul băncii centrale de emisiune. După
cum s-a menționat la punctul 2, acestea includ situațiile în care acordul băncii centrale de emisiune este necesar
pentru anumite decizii luate de autoritățile competente sau de ESMA. Mai mult, se face trimitere la situațiile în care
banca centrală de emisiune trebuie să ofere ESMA o confirmare scrisă a respectării de către o CPC de nivel 2 dintro țară terță a oricăror cerințe impuse de acea bancă centrală de emisiune (3), precum și la situațiile în care ESMA
concluzionează, în acord cu banca centrală de emisiune relevantă, că o CPC este de „importanță sistemică conside
rabilă” (4). Pentru a stabili ce bancă centrală de emisiune ar trebui să participe, regulamentul propus conține refe
rințe încrucișate la articolul 18 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, potrivit căruia colegiul
va fi alcătuit din „băncile centrale care emit monedele din Uniune cele mai relevante pentru instrumentele finan
ciare compensate”. Comisia este împuternicită să adopte un act delegat, pe baza proiectelor de standarde tehnice de
reglementare elaborate de ESMA, precizând condițiile în care monedele Uniunii menționate la articolul 18
alineatul (2) litera (h) sunt considerate cele mai relevante. În consecință, în 2013 aceasta a adoptat Regulamentul
delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei (5), care acum ar putea necesita să fie revizuit și actualizat, pentru a asigura
implicarea corespunzătoare a băncilor centrale de emisiune ale monedelor statelor membre din afara zonei euro,
luând în considerare influența pe care perturbările funcționării CPC o pot avea asupra acestor monede. Elaborarea
de către ESMA a proiectelor de standarde tehnice de reglementare în acest scop ar trebui să fie realizată în strânsă
cooperare cu membrii relevanți ai SEBC. În plus, actul delegat ar trebui adoptat numai după consultarea oficială
a BCE. De asemenea, în interesul securității juridice, BCE sugerează să fie introdusă o referință încrucișată la
articolul 18 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în dispozițiile regulamentului propus care
fac trimitere numai la „banca centrală de emisiune relevantă”.
4.4. În al doilea rând, regulamentul propus introduce un nou articol 25 alineatul (2a), care prevede că ESMA va stabili
dacă o CPC dintr-o țară terță este sau este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic pentru
(1) Comisia/BCE, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, în special punctele 110 și 111. La punctul 110, Curtea de Justiție a precizat că obligația
de a consulta BCE are drept obiectiv „în esență să asigure adoptarea actului de către organul legislativ doar după consultarea acestei
instituții, care, în temeiul funcțiilor specifice pe care le îndeplinește în cadrul Uniunii în domeniul vizat și în virtutea nivelului ridicat
de specializare de care se bucură, este calificată în mod specific pentru a contribui în mod constructiv la procesul legislativ avut în
vedere”.
(2) A se vedea punctul 2 din Avizul CON/2015/10, punctul 2 din Avizul CON/2012/77, punctul 4 din Avizul CON/2012/5, punctul 8
din Avizul CON/2011/44 și punctul 4 din Avizul CON/2011/42.
(3) Articolul 2 alineatul (9) din regulamentul propus adaugă un nou articol 25 alineatul (2b) litera (b).
(4) Articolul 2 alineatul (9) din regulamentul propus adaugă un nou articol 25 alineatul (2c).
(5) Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei din 28 mai 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parla
mentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind colegiile pentru contrapărțile cen
trale (JO L 244, 13.9.2013, p. 19).
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stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre, denumită „CPC de nivel 2”. Acesta sta
bilește criteriile pe care ESMA trebuie să le ia în considerare atunci când face această determinare și prevede adop
tarea de către Comisie a unui act delegat pentru detalierea suplimentară a acestor criterii. Pentru a asigura implica
rea corespunzătoare a băncilor centrale de emisiune în elaborarea criteriilor relevante, elaborarea acestui act delegat
de către Comisie ar trebui realizată în strânsă cooperare cu membrii relevanți ai SEBC.

5.

CPC dintr-o țară terță cu „importanță sistemică considerabilă”
Regulamentul propus introduce un nou articol 25 alineatul (2c), care stabilește că ESMA, „în acord” cu băncile
centrale de emisiune relevante, poate concluziona că o CPC are o asemenea importanță sistemică considerabilă
încât nu ar trebui să fie recunoscută. BCE înțelege că „în acord” înseamnă că ESMA, fără să obțină în prealabil
aprobarea băncilor centrale de emisiune relevante, nu poate să recomande Comisiei să adopte un act de punere în
aplicare care să confirme că respectiva CPC nu ar trebui recunoscută.

6.

Cooperare și schimb de informații între sesiunea executivă pentru CPC și colegiile de supraveghere
BCE observă că sesiunea executivă pentru CPC nu include toți membrii colegiilor de supraveghere, nici Comitetul
european pentru risc sistemic (CERS). Colegiul de supraveghere nu include doar autoritățile competente care supra
veghează CPC, ci și autoritățile de supraveghere ale entităților asupra cărora pot avea un impact operațiunile acestui
CPC, în special anumiți membri compensatori, anumite locuri de tranzacționare, anumite CPC interoperabile și
anumiți depozitari centrali de valori mobiliare. CERS răspunde de supravegherea macroprudențială a sistemului
financiar în Uniune. Pentru a se asigura că CERS și membrii colegiului de supraveghere care nu sunt și membri ai
sesiunii executive pentru CPC dispun de toate informațiile relevante necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor aces
tora, este esențial să existe o obligație de schimb de informații între sesiunea executivă pentru CPC și CERS și
ceilalți membri ai colegiului de supraveghere care nu sunt membri ai sesiunii executive pentru CPC. Informațiile
care fac obiectul schimbului cu CERS și cu colegiul de supraveghere ar trebui să fie complete și să includă
informațiile disponibile sesiunii executive pentru CPC care sunt necesare CERS și membrilor colegiului de suprave
ghere pentru a-și îndeplini atribuțiile ce le revin. De asemenea, informațiile referitoare la CPC din țări terțe ar trebui
să facă obiectul schimbului cu CERS și cu autoritățile competente relevante enumerate la articolul 25 alineatul (3)
din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, atunci când este necesar în scopul îndeplinirii atribuțiilor acestora.

7.

BCE ca membru fără drept de vot al Consiliului supraveghetorilor ESMA
BCE observă că regulamentul propus modifică Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului (1) pentru a include șeful și directorii sesiunii executive pentru CPC ca membri fără drept de vot ai Con
siliului supraveghetorilor ESMA (2). BCE apreciază în mod deosebit acest mecanism, care asigură că orientările,
recomandările și alte instrumente practice și de convergență elaborate de Consiliul supraveghetorilor ESMA iau în
considerare perspectiva și competența șefului și directorilor sesiunii executive pentru CPC. Cu toate acestea, BCE
consideră că este, de asemenea, esențial ca BCE să fie inclusă ca membru fără drept de vot al Consiliului suprave
ghetorilor ESMA, pentru a asigura eficacitatea cooperării, coordonării și schimbului de informații între băncile cen
trale și autoritățile de supraveghere, precum și pentru a asigura că orientările, recomandările și alte instrumente
practice și de convergență elaborate de Consiliul supraveghetorilor ESMA țin seama de perspectiva și competența
BCE (3). Acest lucru este relevant nu numai pentru CPC, ci și pentru alți participanți la piața financiară, inclusiv
depozitarii centrali de valori mobiliare și registrele centrale de tranzacții. Din acest motiv, BCE recomandă să
devină și membru fără drept de vot al Consiliului supraveghetorilor ESMA.

8.

Interacțiunea cu regulamentul propus privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale
BCE sprijină pe deplin evaluarea Comisiei din expunerea de motive la propunere, potrivit căreia ajustările și îmbu
nătățirile supravegherii vor trebui, de asemenea, să fie reflectate în mod corespunzător în regulamentul propus
privind un cadru pentru redresarea și rezoluția CPC. BCE este de acord că ar putea fi necesare modificări specifice
pentru a se ține seama de noul rol exercitat de sesiunea executivă pentru CPC în cadrul colegiilor în temeiul Regu
lamentului (UE) nr. 648/2012 și, ulterior, în cadrul colegiilor de rezoluție. BCE ar considera justificată promovarea

(1) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității euro
pene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abro
gare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
(2) Articolul 1 alineatul (4) din regulamentul propus adaugă o nouă literă (f) la articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1095/2010.
(3) A se vedea Avizul CON/2010/5. A se vedea, de asemenea, contribuția BCE la consultarea Comisiei Europene cu privire la operațiunile
autorităților europene de supraveghere, publicată la 7 iulie 2017, disponibilă pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu
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consecvenței și interacțiunii eficace a planurilor de redresare și rezoluție în ansamblul CPC, precum și monitoriza
rea și atenuarea implicațiilor acestora în materie de risc agregat pentru stabilitatea financiară din Uniune. BCE ar
sprijini ideea ca, în cursul finalizării regulamentului propus, Comisia, Consiliul și Parlamentul European să ia în
considerare în acest context un rol potențial al sesiunii executive pentru CPC (1).
Adoptat la Frankfurt pe Main, 4 octombrie 2017.

Președintele BCE
Mario DRAGHI

(1) A se vedea punctul 1.4 din Avizul CON/2017/38.

