
 

Excepția de la obligațiile de compensare pentru tranzacțiile intragroup 

 

Potrivit prevederilor art. 4 alin.(2) din 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, cu modificările și completările ulterioare 

- forma consolidată la data de 18.06.2020 

”(2)  Fără a aduce atingere tehnicilor de atenuare a riscului prevăzute la articolul 11, contractele 

derivate extrabursiere care sunt tranzacții intragrup în sensul descrierii de la articolul 3 nu fac 

obiectul obligației de compensare. 

Derogarea prevăzută la primul paragraf se aplică numai: 

(a) dacă două contrapărți stabilite în Uniune care aparțin aceluiași grup au notificat mai întâi în 

scris autorităților competente respective faptul că intenționează să recurgă la derogarea aplicabilă 

contractelor derivate extrabursiere încheiate între ele. Notificarea se face cu cel puțin 30 de zile 

calendaristice înainte de utilizarea derogării. În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea 

notificării, autoritățile competente se pot opune utilizării derogării dacă tranzacțiile încheiate între 

contrapărți nu respectă condițiile prevăzute la articolul 3, fără a se aduce atingere dreptului 

autorităților competente de a se opune utilizării derogării și după expirarea perioadei de 30 de zile 

dacă respectivele condiții nu mai sunt îndeplinite. Dacă există un dezacord între autoritățile 

competente, AEVMP poate să sprijine autoritățile respective în obținerea unui acord în 

conformitate cu competențele sale prevăzute la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010; 

(b) contractelor derivate extrabursiere încheiate între două contrapărți care aparțin aceluiași grup, 

dar care sunt stabilite într-un stat membru și într-o țară terță, în cazul în care contrapartida stabilită 

în Uniune a primit autorizarea de a aplica derogarea de la autoritatea sa competentă în termen de 

30 de zile calendaristice de la primirea notificării din partea contrapărții stabilite în Uniune, sub 

rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite la articolul 3. Autoritatea competentă notifică această 

decizie AEVMP.” 

Pentru a veni în sprijinul entităților ce doresc să utilizeze derogarea de la obligațiile de compensare, 

instituite de articolul art. 4 alin.(2) din EMIR, ASF a creat formatul de Notificare, ce poate fi 

transmis în format electronic, la următoarele adrese de poștă electronică: office@asfromania.ro  și 

emir@asfromania.ro  
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