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REFERAT DE APROBARE 

 

privind proiectul de normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile 

standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) nr.909/2014 

 

Având în vedere obligația autorităților competente și a participanților la piețele financiare de a 

depune toate eforturile necesare pentru respectarea ghidurilor emise de ESMA, A.S.F. a notificat 

ESMA cu privire la intenția A.S.F. de a aplica Ghidul ESMA privind procedurile standardizate 

și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul 

(UE) nr.909/2014, începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2018/1229 

al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la 

disciplina în materie de decontare. 

 

Ca urmare a pandemiei COVID-19 care a avut un impact grav asupra punerii în aplicare a 

implementării sistemelor informatice care sunt necesare pentru aplicarea Regulamentului delegat 

(UE) 2018/1229, data de intrare a regulamentului a fost amânată până pe data de 1 februarie 2022. 

Ghidul ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu 

articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.909/2014 se aplică firmelor de investiții și 

autorităților competente ale firmelor de investiții și detaliază, în special, procedurile standardizate 

și standardele de mesagerie care trebuie utilizate pentru asigurarea conformității cu articolul 6 

alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014. 

Art. 6 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr.909/2014 care face referire la măsurile de prevenire a 

cazurilor de neexecutare a decontării impune în sarcina firmelor de investiții autorizate în temeiul 

art. 5 din Directiva 2014/65/UE, obligația de a institui, după caz, măsuri de limitare a numărului 

de cazuri de neexecutare a decontării. 

Ghidul în cauză are scopul de a clarifica domeniul de aplicare al cerinței prevăzute la art.6 alin. 

(2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și de a oferi orientări cu privire la procedurile 

standardizate și la standardele de mesagerie utilizate în scopul respectării acestei cerințe. 

În considerarea celor de mai sus, A.S.F. consideră necesară aplicarea acestui ghid prin emiterea 

unei norme de preluare a dispozițiilor acestuia în legislația națională.  
 


