REFERAT DE APROBARE
privind proiectul de normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligațiile în materie
de date de piață prevăzute în MiFID II/MiFIR
Având în vedere obligația autorităților competente și a participanților la piețele financiare de a
depune toate eforturile necesare pentru respectarea ghidurilor emise de ESMA, A.S.F. a notificat
ESMA cu privire la intenția A.S.F. de a aplica Ghidul ESMA privind obligațiile în materie de
date de piață prevăzute în MiFID II/MiFIR.
Prezentul ghid se aplică în legătură cu articolul 13, articolul 15 alineatul (1) și articolul 18
alineatul (8) din MiFIR, astfel cum se specifică în detaliu la articolele 11-6 din Regulamentul
delegat 2017/567, la articolul 64 alineatele (1) și (2) și la articolul 65 alineatele (1) și (2) din MiFID
II1, astfel cum se precizează în detaliu la articolele 84-89 din Regulamentul delegat 2017/565.
Ghidul se aplică în ceea ce privește datele de piață pe care locurile de tranzacționare, SI,
APA și CTP trebuie să le facă publice în scopul asigurării regimului de transparență pretranzacționare și post-tranzacționare.
Prezentul ghid se aplică de la 1 ianuarie 2022. Obiectivele ghidului sunt de a stabili
practici consecvente, eficiente și eficace în materie de supraveghere în cadrul Sistemului european
de supraveghere financiară (SESF) și de a asigura aplicarea comună, uniformă și consecventă a
dispozițiilor de la articolul 13, articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (8) din MiFIR,
precum și de la articolul 64 alineatul (1) și articolul 65 alineatele (1) și (2) din MiFID II.
Scopul prezentului ghid este de a:
- se asigura că participanții la piața financiară înțeleg în mod uniform cerința de a furniza
date de piață în condiții comerciale rezonabile (RCB), inclusiv cerințele de informare,
precum și cerința de a furniza gratuit datele de piață după 15 minute de la publicare (date
întârziate). Prezentul ghid urmărește, de asemenea, să se asigure că ANC-urile vor avea o
înțelegere comună și vor dezvolta practici de supraveghere coerente când evaluează
caracterul complet, inteligibil și coerent al RCB și întârzierile în furnizarea de date.
- detalia în special cerința de a furniza date de piață în funcție de costuri, cerința de a asigura
accesul nediscriminatoriu la date, obligațiile în materie de informare și cerința de a furniza
date întârziate în mod gratuit.
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