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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID - Directiva 2004/39/EC), în 
vigoare din noiembrie 2007, reprezintă unul dintre elementele de bază ale UE în materie de 
reglementare financiară și raportorul recunoaște necesitatea revizuirii actualei Directive 
MiFID (denumită în continuare „MiFID II”) pentru a remedia deficiențele acesteia.

Între timp s-au produs două evoluții care au evidențiat necesitatea unor îmbunătățiri: în primul 
rând, piețele financiare au evoluat în mod semnificativ, înregistrându-se, de exemplu, apariția 
unor produse noi. În al doilea rând, criza financiară din 2008 și urmările sale au scos la 
lumină deficiențe legate de funcționarea și transparența acestor piețe, precum și incapacitatea 
MiFID de a le aborda. Învățând din această experiență, Comisia Europeană propune 
revizuirea MiFID. Obiectivele principale ale revizuirii sunt următoarele: 

- creșterea transparenței și a supravegherii piețelor mai puțin reglementate; 
- reducerea riscurilor de destabilizare a pieței și a riscurilor sistemice; 
- o mai bună protecție a investitorilor și reinstaurarea încrederii; 
- creșterea eficienței piețelor financiare și reducerea costurilor inutile pentru participanți și
- adoptarea de dispoziții care să asigure o mai mare transparență și o mai bună 

reglementare a piețelor financiare. 

Noua legislație propusă cuprinde două instrumente juridice diferite, și anume o directivă 
(MiFID) și un regulament privind piețele instrumentelor financiare (denumit în continuare 
„MiFIR”), fiind necesar, așadar, ca cele două instrumente să fie examinate împreună. Scopul 
principal al regulamentului propus este să stabilească cerințe uniforme în toate statele membre 
referitoare la comunicarea informațiilor către public, la raportarea tranzacțiilor, la 
tranzacționarea instrumentelor derivate în locuri de tranzacționare organizate, la accesul 
nediscriminatoriu la compensare și la tranzacționarea valorilor de referință, precum și la 
atribuțiile autorităților competente în ceea ce privește intervenția asupra produselor. 

În opinia raportorului, avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie s-ar putea axa în 
principal pe implicațiile regulamentului propus pentru sectorul întreprinderilor nefinanciare, 
cum ar fi cele din industriile materiilor prime. Raportorul se întreabă dacă cerințele prevăzute 
în regulamentul propus sunt adecvate pentru întreprinderile nefinanciare. În general, raportul 
consideră că întreprinderile nefinanciare precum cele din industriile materiilor prime ar trebui, 
datorită naturii lor, să nu fie tratate la fel ca instituțiile financiare tradiționale de tipul băncilor. 
Activitățile de tranzacționare ale întreprinderilor nefinanciare nu prezintă niciun risc sistemic 
și constituie un element esențial al activităților comerciale ale întreprinderilor. 

Prin urmare, în cadrul discuțiilor viitoare, raportorul s-ar concentra mai mult – și, dacă va fi 
necesar, va depune amendamente corespunzătoare într-un stadiu ulterior – asupra efectelor 
MiFIR asupra întreprinderilor nefinanciare. De exemplu, piața produselor energetice angro 
este deja supusă normelor introduse prin Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 (REMIT) privind 
integritatea și transparența pieței angro de energie și, prin urmare, s-ar putea susține că 
obligația de a efectua tranzacții prevăzută la articolul 24 nu ar trebui să se aplice produselor 
energetice angro care fac obiectul unei monitorizări corespunzătoare de către autoritățile 
competente în materie de supraveghere prudențială în conformitate cu definiția din 
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Regulamentul REMIT.


