
 
 

 

 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de  Normă pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele cărora le este 
adresată sondarea de piață și a Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor 

privilegiate  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin (1) din 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 Directivei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,  
ESMA  emite ghiduri și recomandări adresate autorităților competente sau participanților la 
piețele financiare în scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și eficace în materie 
de supraveghere în cadrul SESF și al garantării aplicării comune, uniforme și coerente a 
dreptului Uniunii. Astfel, a fost adoptat Ghidul MAR – Persoanele cărora le este adresată 
sondarea de piață și Ghidul MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate care au 
fost publicate pe site-ul ESMA în data de 20.10.2016. 
De asemenea, în conformitate cu art. 16 alin. (3) din același regulament, autoritățile 
competente și participanții la piețele financiare trebuie să depună toate eforturile ncesare 
pentru a respecta ghidurile și recomandările emise de ESMA.  
 
 Ghidul MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață se aplică: 
        - autorităților competente și persoanelor cărora le este adresată sondarea de piață.   
         - în legătură cu factorii, măsurile și evidențele pe care trebuie să le aibă în vedere și 
să le aplice persoanele cărora le este adresată sondarea de piață, în baza art. 11 alin. (11) 
din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (MAR). 
         - de la data de 10.01.2017 
Scopul ghidului este de a asigura o abordare comună, uniformă și consecventă în legătură 
cu cerințele care vizează MSR. Acesta vizează reducerea riscului general de răspândire a 
informațiilor privilegiate comunicate pe parcursul activităților de sondare a pieței și punerea 
la dispoziția autorităților competente a unor instrumente pentru desfășurarea eficace a 
investigațiilor cu privire la cazuri de suspectare a abuzului de piață.  
 
Ghidul MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate: 
         - se aplică autorităților competente și emitenților.  
         - prezintă o listă neexhaustivă și orientativă a intereselor legitime ale emitenților care 
sunt susceptibili de a fi prejudiciați de publicarea imediată a informațiilor privilegiate, 
precum și a situațiilor în care amânarea publicării informațiilor privilegiate este de natură 
să inducă publicul în eroare, astfel cum este menționat la art. 17 alin. (11) din 
Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (MAR).  
        - se aplică de la 20.12.2016.  
Scopul ghidului este de a oferi îndrumări, prin furnizarea de exemple, pentru a ajuta 
emitenții în luarea deciziei cu privire la amânarea publicării informațiilor privilegiate în 
temeiul art. 17 alin. (4) din MAR.  
 


