
 
 

 

 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de  Normă pentru aplicarea Ghidului MAR – Informații referitoare la piețele 
instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii 

informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri 
 

 

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 – Informații referitoare la piețele 
instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii 
informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri care a fost 
publicat pe site-ul ESMA în data de 17.01.2017.  

De asemenea, în conformitate cu art. 16 alin. (3) din același regulament, autoritățile 
competente și participanții la piețele financiare trebuie să depună toate eforturile necesare 
pentru a respecta ghidurile și recomandările emise de ESMA.  
 
Ghidul MAR – Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri 
sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele 
financiare derivate pe mărfuri cuprinde indicații ce se aplică autorităților competente și 
investitorilor, intermediarilor financiari, oparatorilor de locuri de tranzacționare și 
persoanelor care prin profesia lor pregătesc și efectuează tranzacții cu instrumente 
financiare derivate pe mărfuri (denumiți împreună „participanții la piață„). 

În conformitate cu art. 7 alin. (5)1 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului, aceste indicații oferă exemple, respectiv o listă neexhaustivă și 
orientativă a informațiilor care sunt așteptate în mod rezonabil să fie divulgate sau pentru 
care există obligativitatea de divulgare în conformitate cu dispozițiile legale sau normative 
din dreptul Uniunii sau dreptul intern, cu normele de piață, contractele, practicile sau 
uzanțele, privitoare la piețele instrumentelor derivate pe mărfuri sau piețele spot relevante 
menționate la art. 7 alin. (1) lit. b) din cadrul aceluiași regulament.  

 

                                                           
1 „ESMA redactează orientări vizând întocmirea unei liste neexhaustive a informațiilor care sunt așteptate în mod rezonabil să fie divulgate sau pentru 

care există obligativitatea de divulgare în conformitate cu dispozițiile legale sau normative din dreptul Uniunii sau dreptul intern, cu normele de piață, 

contractele, practicile sau uzanțele, privitoare la piețele instrumentelor derivate pe mărfuri sau piețele spot relevante menționate la alineatul (1) litera 

(b). ESMA ține cont în mod corespunzător de caracteristicile specifice ale acestor piețe” 


