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PROIECT DE OPINIE 

asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a 
Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii şi asupra Propunerii de 

Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele 
instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului 

Având în vedere Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, în special art. 5 şi 12 al TUB şi protocoalele TII. 1 şi 2 anexate Tratatului, 

Având în vedere Hotărâre a Camerei Deputaţilor TII. 11 din 19 aprilie 2011 
privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci examinând în şedinţa sa din 19 
septembrie 2012 Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a 
Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile 
centrale şi registrele de tranzacţii şi Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de abrogare a 
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - [COM(2011)652 
şi 656], E 74/2011-fond+s a adoptat următorul proiect de opinie: 

1. Propunerile de Directive respectă principiul subsidiarităţii şi al 
proporţionalităţii. 



- propunerea aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive 
Uniunii Europene, în sensul artA alin.(l), art. 5 alin.(2) TVE şi respectiv art.2 alin.(6) 
TFUE, in consecinţă se aplică principiul subsidiarităţii; 

- pieţele financiare sunt transfrontaliere prin natura lor, iar această 

caracteristică se accentuează tot mai mult; 
- este necesară instaurarea unui cadru de reglementare global care să 

reglementeze executarea tranzacţiilor cu instrumente financiare, pentru a garanta o 
calitate sporită de efectuare a operaţiunilor investitorilor şi pentru a păstra integritatea 
şi eficienţa globală a sistemului financiar; 

- condiţiile în care societăţile şi operatorii pot concura în acest context, fie 
că sunt legate de regulile privind transparenţa pre şi post-tranzacţionare, de protecţia 
investitorilor sau de evaluarea şi controlul riscurilor de către participanţii la piaţă, 
trebuie să fie comune pentru toate statele membre; 

- în contextul viitoarei configuraţii a mecanismelor de supraveghere la 
nivel european, este necesară stabilirea unui cadru de reglementare unic la nivel 
european, aplicabil tuturor instituţiilor financiare de pe piaţa unică; 

- propunerea creează un cadru armonizat care să ofere acces pe pieţele VE 
societăţilor şi operatorilor situaţi în ţări terţe. Obiectivul este acela de a depăşi 
fragmentarea actuală sub formă de regimuri naţionale la nivelul ţărilor terţe şi de a 
asigura condiţii de concurenţă echitabile pentru toate entităţile care oferă servicii 
financiare pe teritoriul UE. Propunerea introduce un regim bazat pe o evaluare 
preliminară a echivalenţei jurisdicţiilor ţărilor terţe de către Comisie. Societăţile din 
ţări terţe pentru care s-a adoptat o decizie de echivalenţă vor putea solicita să presteze 
servicii în Uniune. Furnizarea de servicii pentru clienţii de detaliu va necesita crearea 
de sucursale. Se va impune ca societăţile din ţări terţe să fie autorizate în statul 
membru unde se înfiinţează sucursala, iar aceasta va intra sub incidenţa cerinţelor VE 
în anumite domenii (cerinţe organizaţionale, reguli deontologice, conflicte de 
interese, transparenţă şi altele). Serviciile furnizate contrapărţilor eligibile nu vor 
necesita înfiinţarea unei sucursale; societăţile din ţări terţe pot furniza astfel de 
servicii cu condiţia să fie luate în evidenţă de AEVMP. Ele vor fi supravegheate în 
ţara de origine. Se vor impune acorduri de cooperare adecvate între· entităţile de 
supraveghere din ţările terţe, autorităţile competente naţionale şi AEVMP. 
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