Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 11/2018
pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru
a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, a Ghidului
ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii
importanţei considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă şi a Ghidului
ESMA privind cooperarea între autorităţi în temeiul articolelor 17 şi 23 din
Regulamentul (UE) nr. 909/2014

În vigoare de la 21 iunie 2018
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 21 iunie 2018. Formă aplicabilă la 26 iunie 2018.

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2),
precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 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,
în baza Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de
titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr.
236/2012,
având în vedere prevederile art. 1 alin. (32) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu
modificările şi completările ulterioare,
potrivit deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 6 iunie
2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. - Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA privind procesul de calcul al
indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, prevăzut în
anexa nr. 1, Ghidul ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanţei
considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă, prevăzut în anexa nr. 2 şi Ghidul ESMA privind
cooperarea între autorităţi în temeiul art. 17 şi 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, prevăzut în
anexa nr. 3.
Art. 2. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta normă.
*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 bis.

Art. 3. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data
publicării acesteia.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea
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