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Directiva 39 din 30-04-2004 
Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 145 din 30-04-2004 
 
Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/39/CE din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modi-
ficare a Directivelor Consiliului 85/611/CEE si 93/6/CEE si a Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2000/12/CE si de abro-
gare a Directivei Consiliului 93/22/CEE 
Articolul 48  
   
Desemnarea autorităţilor competente  
   

(1) Fiecare stat membru desemnează autorităţile competente care sunt însărcinate să îndeplinească fiecare din funcţiile 
prevăzute în diferitele dispoziţii ale prezentei directive. Acesta comunică Comisiei şi autorităţilor competente ale celorlalte 
state membre identitatea autorităţilor competente menţionate anterior şi le informează, de asemenea, în legătură cu orice 
repartizare a funcţiilor menţionate anterior.  

   
(2) Autorităţile competente menţionate la alineatul (1) sunt autorităţi publice, fără a se aduce atingere unei eventuale del-
egări a sarcinilor lor către alte entităţi, în cazurile în care această posibilitate este prevăzută în mod expres la articolul 5 alineatul 
(5), articolul 16 alineatul (3), articolul 17 alineatul (2) şi articolul 23 alineatul (4) din prezenta directivă.  

   
Nici o delegare de sarcini către alte entităţi decât cele menţionate la alineatul (1) nu se poate referi la exercitarea autorităţii 
publice şi nici la utilizarea de competenţe discreţionare de decizie. Statele membre solicită autorităţilor competente ca, înainte 
de a proceda la delegare, să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că delegatarii potenţiali au capacităţile şi resursele 
necesare pentru executarea efectivă a tuturor misiunilor lor şi că delegarea se înscrie în mod imperativ într-un cadru clar definit 
şi documentat, care reglementează exercitarea sarcinilor delegate şi care enunţă misiunile ce trebuie întreprinse şi condiţiile în 
care ele trebuie executate. Aceste condiţii presupun o clauză care constrânge entitatea respectivă să acţioneze şi să se or-
ganizeze astfel încât să evite orice conflict de interese şi să se asigure că informaţiile obţinute în exercitarea sarcinilor delegate 
nu sunt utilizate în mod neloial sau într-un mod care poate afecta concurenţa. În toate cazurile, autorităţilor competente 
desemnate conform alineatului (1) le revine, în ultimă instanţă, sarcina de a se asigura de respectarea prezentei directive şi a 
măsurilor sale de aplicare.  

   
Statele membre informează Comisia şi autorităţile competente ale celorlalte state membre în legătură cu orice acord încheiat 
în privinţa delegării de sarcini, inclusiv în legătură cu condiţiile precise care reglementează această delegare.  

   
(3) Comisia publică cel puţin o dată pe an în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă cu autorităţile competente 
prevăzute la alineatele (1) şi (2) şi o actualizează în mod continuu pe site-ul său Internet. 
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