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DECLARAȚIE PUBLICĂ 

ESMA amână datele de publicare a calculelor anuale de transparență pentru  alte 

instrumente financiare decât cele de capitaluri proprii și pentru datele trimestriale ale 

operatorilor independenți pentru alte instrumente financiare decât cele de capitaluri 

proprii, altele decât obligațiunile. 

 

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) este conștientă de dificultățile 

pe care le întâmpină participanții pe piață în ceea ce privește respectarea unei actualizări a 

calculelor de transparență pentru alte instrumentele financiare decât cele de capitaluri proprii, 

în situația în care acestea se confruntă deja cu provocări semnificative din cauza pandemiei de 

COVID-19. 

În conformitate cu articolul 31, alineatul (2) din Regulamentul (UE) 1095/20101 (Regulamentul 

ESMA), ESMA emite această declarație publică pentru a asigura acțiuni coordonate ale 

Autorităților Naționale Competente (ANC-uri) ca răspuns la efectul acestor evenimente asupra 

aplicării regimului de transparență MiFID II. 

Pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra activităților tuturor părților 

interesate și a necesitat o reprioritizare a eforturilor de combatere a crizei pentru a asigura 

funcționarea ordonată a piețelor și stabilitatea financiară. ESMA înțelege că respectarea 

obligației de transparență prevăzută de MiFID II prin prima publicare a calculelor anuale pentru 

alte instrumente financiare decât cele de capitaluri proprii  și a calculelor trimestriale aferente 

internalizatorii sistematici pentru instrumente derivate, produse financiare structurate și a 

certificate de emisii de gaze cu efect de seră, programate inițial pentru publicare la 30 aprilie 

2020 și, respectiv, 1 mai 2020, ar putea crea riscuri operaționale neintenționate pentru 

participanții la piața, în contextul actual al pieței. Deși recunoaște importanța publicării 

calculelor de transparență, ESMA este de părere că provocările participanților la piață în 

                                                 

1 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității 
europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și 
de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84). 
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contextul pandemiei de COVID-19 ar trebui să fie luate în considerare.  

Calcule de transparență 

În consecință, ESMA, în cooperare cu ANC-urile, va amâna publicarea acestor calcule care 

includ evaluarea lichidității și determinarea valorilor pre și post tranzacționare la scară și 

dimensiuni mari, specifice pentru pragul instrumentului respectiv, de la 30 aprilie 2020 la 15 

iulie 2020 și aplicarea acestora de la 1 iunie 2020 la 15 septembrie 2020. 

Până la 14 septembrie 2020 inclusiv, vor continua să se aplice calculele tranzitorii de 

transparență (TTC). 

Internalizatorii sistematici 

În ceea ce privește publicarea datelor pentru efectuarea testului internalizatorilor sistematici 

pentru instrumente derivate, certificate de emisii și produse financiare structurate, ESMA va 

publica aceste date până la 1 august 2020, iar regimul obligatoriu pentru internalizatorii 

sistematici pentru instrumente derivate, certificate de emisii și produse financiare structurate se 

aplica începând cu 15 septembrie 2020. 

Această întârziere a publicării pentru instrumente derivate, certificate de emisii și produse 

financiare structurate va permite, de asemenea, ESMA să efectueze analize suplimentare 

privind calitatea datelor, permițând o acoperire mai largă a claselor de active comparativ cu 

publicarea programată inițial în aprilie.  

Obligațiuni 

În ceea ce privește obligațiunile care se adaptează la noile operațiuni de pre si post-

tranzacționare la scară și dimensiuni specifice pentru pragul instrumentului respectiv, acesta 

este un proces pe care participanții pe piață l-au efectuat deja anul trecut și nu ar trebui să 

necesite noi versiuni IT. Prin urmare, ESMA consideră că întârzierea aplicării acestor rezultate 

ar implica anumite riscuri în sine și ar putea chiar să creeze sarcini operaționale suplimentare 

pentru toți participanții pe piață care s-au pregătit pentru aceasta. În consecință, publicarea și 

aplicarea calculelor anuale de transparență pentru obligațiuni rămân neschimbate, iar aceste noi 

praguri vor fi aplicabile începând cu 1 iunie 2020.  
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ESMA împreună cu ANC-urile vor continua să monitorizeze îndeaproape situația și vor impune 

sau recomanda orice măsuri necesare pentru atenuarea impactului COVID-19 asupra 

transparenței pieței. 


