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In conformitate cu Hot�rârea Biroului Permanent al Camerei Deputa�ilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru �i mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor na�ionale, 
Comisia pentru buget, finan�e �i b�nci a fost sesizat�, în data de 05.09.2012 pentru 
verificarea conform�rii cu principiului subsidiarit��ii a Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European �i al Consiliului privind documentele cu informa�ii cheie 
referitoare la produsele de investi�ii , E38/2012-s - COM (2011)352. 
 

    Prezenta propunere prevede norme uniforme privind informa�iile despre 
produsele de investi�ii care trebuie furnizate investitorilor de retail. Obiectivul 
propunerii este ca investitorii de retail s� fie în m�sur� s� în�eleag� caracteristicile �i 
riscurile principale ale produselor de investi�ii de retail �i s� compare diferitele 
produse. Totodat�, propunerea vizeaz� s� asigure condi�ii de concuren�� egale între 
creatorii produselor de investi�ii �i vânz�torii acestor produse. Scopul s�u este a�adar 
de a institui condi�ii uniforme pentru modul în care investitorii din Uniune sunt 
informa�i în leg�tur� cu produsele de investi�ii prin intermediul unui scurt document 
�i pentru modul în care le sunt furnizate informa�iile. Propunerea armonizeaz� astfel 



condi�iile de func�ionare în ceea ce prive�te informa�iile despre produsele de investi�ii 
pentru to�i actorii de pe pia�a investi�iilor de retail: creatorii produselor, vânz�tori �i 
investitori. 

 
Conform principiului subsidiarit��ii prev�zut la articolul 5 alineatul (3) din 

TUE, se iau m�suri la nivelul UE numai dac� obiectivele urm�rite nu pot fi realizate 
suficient de bine de statele membre individual �i, prin urmare, având în vedere 
amploarea �i efectele m�surilor propuse, obiectivele pot fi realizate mai bine la 
nivelul UE.  

Obiectivele prezentei propuneri, de a asigura condi�ii de concuren�� egale în 
întreaga UE între creatorii produselor �i persoanele care vând produse de investi�ii �i 
de a crea un nivel uniform de protec�ie a investitorilor prin intermediul unor norme 
armonizate în materie de transparen��, nu pot fi atinse prin ac�iuni luate la nivelul 
statelor membre. Abord�rile na�ionale pot avea un impact benefic asupra protec�iei 
investitorilor în statele membre în cauz�, îns� ele sunt prin defini�ie limitate la 
teritoriul na�ional. În plus, exist� riscul unor abord�ri divergente în ceea ce prive�te 
informa�iile pentru investitori. Acestea nu pot crea condi�ii de concuren�� egale la 
nivelul Uniunii pentru creatorii �i vânz�torii produselor de investi�ii �i nici un nivel 
uniform de protec�ie a investitorilor, în întreaga UE, în ceea ce prive�te informa�iile 
despre produse. A�adar, este necesar� o ac�iune la nivel european. 

 
  Fa�� de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finan�e �i b�nci, în �edin�a din 

data de 19.09.2012,  a hot�rât, cu majoritatea membrilor  prezen�i la dezbatere, c� 
propunerea este conform� cu principiul subsidiarit��ii. 
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