Având în vedere numeroasele solicitări primite de către OPCOM din partea companiilor înregistrate la
piețele centralizate administrate sau care doresc să devină participanți la piețele centralizate, cu privire
la responsabilitățile de raportare ce le revin în baza prevederilor EMIR, OPCOM informează participanții la
piață asupra următoarelor aspecte:
Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), care urmărește întărirea cadrului de supraveghere în sectorul
financiar la nivelul Uniunii Europene, prevede printre altele obligații de raportare aferente
”instrumentelor financiare” și ”contractelor derivate” încheiate de către părți.
În conformitate cu definiția prevăzută la Articolul 2 (5) al EMIR „instrument financiar derivat” sau
„contract derivat” înseamnă un instrument financiar astfel cum este prevăzut în secțiunea C punctele 410 din anexa I la Directiva 2004/39/CE (MIFID), astfel cum sunt puse în aplicare prin articolele 38 și 39
din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006.
În conformitate cu definiția prevăzută la Articolul 4 (15) al MIFID:
”„sistem multilateral de tranzacționare (MTF)” înseamnă un sistem multilateral, exploatat de o
întreprindere de investiții sau de un operator de piață, care asigură întâlnirea - chiar în interiorul său și în
conformitate cu norme nediscreționare - unor interese multiple de vânzare și de cumpărare exprimate de
terți pentru instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte în conformitate
cu dispozițiile titlului II;”
”„piață reglementată” înseamnă un sistem multilateral, exploatat și gestionat de un operator, care
asigură sau facilitează confruntarea - chiar în interiorul său și în conformitate cu norme nediscreționare a unor interese multiple de vânzare și de cumpărare exprimate de terți pentru instrumente financiare,
într-un mod care conduce la încheierea de contracte privind instrumente financiare admise la
tranzacționare în cadrul normelor sale și al sistemelor sale, și care este autorizat și funcționează în mod
regulat în conformitate cu dispozițiile titlului III;”
OPCOM SA administrează și operează piețele centralizate pentru energie electrică, gaze naturale și
certificate verzi în deplină conformitate cu prevederile licenței emisă de către Autoritatea Națională de
Reglementare în domeniul Energiei din România și cu reglementările emise de ANRE în conformitate cu
Legea 220/2008 cu modificările și completarile ulterioare, prin urmare contractele încheiate prin
intermediul acestor piețe, în conformitate cu cadrul legal și de reglementare în vigoare în prezent, nu
constituie instrumente financiare în conformitate cu prevederile MIFID și nu aparțin categoriei ”contracte
derivate” în conformitate cu prevederile EMIR. Totodată, mediile de tranzacționare administrate de
OPCOM nu sunt incluse în sistemele multilaterale care fac obiectul prevederilor MIFID.
Având în vedere cele de mai sus, în acest moment, OPCOM SA și companiilor înregistrate ca participanți
la piețele administrate de OPCOM nu le revin obligațiile de raportare specific către registrele centrale de
tranzacții sau alte obligații conform EMIR.

