
Anunț privind publicarea de către ESMA a materialelor consultative Consultation 

Paper on Technical Advice și Discussion Paper on draft RTS/ITS 

 

În data de 22 mai 2014 a fost lansat procesul de consultare publică pentru implementarea 

Directivei privind instrumentele financiare și piețele (MiFID II) și a Regulamentului aferent 

(MiFIR).  

 

Acesta reprezintă un prim pas în procesul de interpretare a cerințelor MiFID II/MiFID în 

reguli și regulamente practice aplicabile pentru a aborda efectele crizei financiare și pentru a 

îmbunătăți transparența piețelor financiare și a întări protecția investitorilor. 

 

MiFID II/MiFIR introduce schimbări ce vor avea un impact major asupra piețelor financare 

din Uniunea Europeană. Acestea includ cerințe de transparență pentru o gamă mai mare de 

clase de active, obligația tranzacționării instrumentelor financiare derivate pe bursă, cerințe 

pentru tranzacționarea pe bază de algoritmi sau cu frecvență ridicată și noi instrumente de 

supraveghere pentru derivatele pe mărfuri. Va întări, totodată, protecția pentru investitorii de 

retail prin aplicarea de limite în utilizarea comisioanelor, introducerea de condiții pentru 

prestarea consultanței de investiții independente, cerințe organizaționale mai stricte pentru 

distribuția și crearea produselor, intervenția pe produs (product intervention) și dezvăluirea 

costurilor și a comisioanelor. 

 

Pentru a se asigura că pachetul MiFID II își atinge obiectivele în practică, ESMA publică 

următoarele documente: 

 

- Consultation Paper on Technical Advice. Documentul este disponibil în limba engleza 

și poate fi consultat aici.  

- Discussion Paper on draft RTS/ITS. Documentul este disponibil in limba engleza și 

poate fi consultat aici. 

 

 

Principalele aspecte dezbătute în cadrul celor 2 documente de consultare publică se referă la 

structura, transparența și reglementarea piețelor financiare precum și la întărirea protecției 

investitorilor.   

Structura, transparența și reglementarea piețelor financiare: 

 Transparență și obligații de tranzacționare îmbunătățite – creșterea transparenței pre și 

post tranzacționare pentru o serie de instrumente financiare, cum ar fi acțiunile, 

titlurile de participare emise de fondurile tranzacționate la bursă, certificate, 

obligațiunile și instrumentele financiare derivate, limitarea tranzacționării acțiunilor în 

cadrul piețelor OTC și noi obligații de a tranzacționa instrumentele financiare derivate 

în cadrul unor locuri de tranzacționare.  

 Probleme micro-structurale – îmbunătățirea definițiilor pentru tranzacțiile cu frecvență 

înaltă și accesul electronic direct precum și specificarea cerințelor necesare pentru 

operarea în cadrul piețelor folosind tehnici algoritmice.   

 Publicarea datelor și accesul – aspecte legate de dezvoltarea unui sistem centralizat de 

raportare incluzând cerințe pentru furnizori, aranjamente de publicare și mecanisme de 

raportare.  

 Alte cerințe organizaționale pentru locurile de tranzacționare; 

http://www.esma.europa.eu/content/Consultation-Paper-MiFID-IIMiFIR
http://www.esma.europa.eu/content/Discussion-Paper-MiFID-IIMiFIR


 Instrumentele financiare derivate pe mărfuri – prevederi noi, incluzând limitele de 

poziție.   

  

Protecția investitorilor: 

 Stimulente – limitări în ceea ce privește comisioanele; 

 Consultanta de investiții independentă – distincția clară între consultarea independentă 

și cea ne-independentă; 

 Guvernanta produselor – cerințe pentru noi produse si distribuția produselor financiare 

inclusive piața target si identificarea riscului; 

 Intervenția asupra produselor/interdicția – introducerea de noi puteri pentru ESMA și 

reglementatori pentru a interzice sau restricționa distribuția anumitor instrumente 

financiare; 

 Informații suplimentare cu privire la costuri și taxe – cerințe de a furniza clienților 

detalii cu privire la toate taxele aplicate investițiilor lor astfel încât să înțeleagă costul 

total și efectele asupra randamentului investițiilor.  

În plus, proiectul standardelor tehnice de reglementare în domeniul protecției investitorilor 

acoperă și autorizarea firmelor de investiții, pașaportul și anume obligații de cea mai bună 

execuție (best execution). 

 

Termenul până la care se poate transmite răspunsul dumneavoastră este 1 august 2014. 

Audieri publice vor fi organizate în zilele de 7 si 8 iulie 2014.  

 


