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AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 

competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Regimurile prudențiale existente 

prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

575/2013 și în Directiva 2013/36/UE se 

bazează în mare măsură pe versiunile 

succesive ale standardelor internaționale de 

reglementare stabilite pentru marile grupuri 

bancare de către Comitetul de la Basel 

pentru supraveghere bancară și abordează 

doar parțial riscurile specifice inerente 

diverselor activități ale firmelor de 

investiții. Vulnerabilitățile și riscurile 

specifice inerente firmelor de investiții ar 

trebui, prin urmare, să fie abordate mai în 

detaliu prin intermediul unor mecanisme 

prudențiale adecvate și proporționale la 

nivelul Uniunii. 

(2) Regimurile prudențiale existente 

prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

575/2013 și în Directiva 2013/36/UE se 

bazează în mare măsură pe versiunile 

succesive ale standardelor internaționale de 

reglementare stabilite pentru marile grupuri 

bancare de către Comitetul de la Basel 

pentru supraveghere bancară și abordează 

doar parțial riscurile specifice inerente 

diverselor activități ale firmelor de 

investiții. Vulnerabilitățile și riscurile 

specifice inerente firmelor de investiții ar 

trebui, prin urmare, să fie abordate mai în 

detaliu prin intermediul unor mecanisme 

prudențiale eficiente, adecvate și 

proporționale la nivelul Uniunii, care să 

permită asigurarea unor condiții de 

concurență echitabile pe întregul teritoriu 

al UE, garantarea unei supravegheri 

prudențiale eficace, menținerea sub 

control a costurilor de asigurare a 

conformității, precum și asigurarea unui 

nivel suficient de capital pentru riscurile 

aferente majorității firmelor de investiții. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Printr-o supraveghere prudențială 

solidă ar trebui să se asigure că firmele de 

investiții sunt gestionate în mod ordonat și 

(3) Printr-o supraveghere prudențială 

solidă ar trebui să se asigure că firmele de 

investiții sunt gestionate în mod ordonat și 
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în interesul clienților lor. Cerințele 

respective ar trebui să țină cont de 

potențialul ca firmele de investiții și clienții 

lor să își asume riscuri excesive, precum și 

de diferitele grade de risc pe care și-l 

asumă și pe care îl prezintă firmele de 

investiții. În egală măsură, o asemenea 

supraveghere prudențială ar trebui să 

vizeze evitarea impunerii unor sarcini 

administrative nejustificate firmelor de 

investiții. 

în interesul clienților lor. Cerințele 

respective ar trebui să țină cont de 

potențialul ca firmele de investiții și clienții 

lor să își asume riscuri excesive, precum și 

de diferitele grade de risc pe care și-l 

asumă și pe care îl prezintă firmele de 

investiții. În egală măsură, o asemenea 

supraveghere prudențială ar trebui să 

vizeze evitarea impunerii unor sarcini 

administrative disproporționate firmelor de 

investiții. Totodată, cerințele respective ar 

trebui să permită identificarea unui 

echilibru între garantarea siguranței și 

solidității diferitelor firme de investiții și 

evitarea unor costuri excesive, care le-ar 

putea împiedica să-și exercite activitatea 

în mod viabil. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Multe dintre cerințele care decurg 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și din 

Directiva 2013/36/UE sunt concepute 

astfel încât să abordeze riscurile comune cu 

care se confruntă instituțiile de credit. Prin 

urmare, cerințele existente sunt, în mare 

măsură, calibrate pentru a menține 

capacitatea de creditare a instituțiilor de 

credit de la un ciclu economic la altul și 

pentru a proteja deponenții și contribuabilii 

de o eventuală intrare în dificultate, și nu 

pentru a aborda diferitele profiluri de risc 

ale firmelor de investiții. Firmele de 

investiții nu au portofolii mari de credite 

acordate persoanelor fizice și 

întreprinderilor și nu atrag depozite. 

Probabilitatea ca intrarea lor în dificultate 

să producă efecte negative asupra 

stabilității financiare globale este mai mică 

decât în cazul instituțiilor de credit. 

Riscurile cu care se confruntă și pe care le 

prezintă firmele de investiții diferă astfel în 

mod substanțial de riscurile cu care se 

(4) Multe dintre cerințele care decurg 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și din 

Directiva 2013/36/UE sunt concepute 

astfel încât să abordeze riscurile comune cu 

care se confruntă instituțiile de credit. Prin 

urmare, cerințele existente sunt, în mare 

măsură, calibrate pentru a menține 

capacitatea de creditare a instituțiilor de 

credit de la un ciclu economic la altul și 

pentru a proteja deponenții și contribuabilii 

de o eventuală intrare în dificultate, și nu 

pentru a aborda diferitele profiluri de risc 

ale firmelor de investiții. Firmele de 

investiții nu au portofolii mari de credite 

acordate persoanelor fizice și 

întreprinderilor și nu atrag depozite. 

Probabilitatea ca intrarea lor în dificultate 

să producă efecte negative asupra 

stabilității financiare globale este mai mică 

decât în cazul instituțiilor de credit, însă 

acestea prezintă în continuare un risc ce 

trebuie să fie abordat într-un cadru solid. 

Riscurile cu care se confruntă și pe care le 



 

AD\1158692RO.docx 5/31 PE621.063v02-00 

 RO 

confruntă și pe care le prezintă instituțiile 

de credit, iar această diferență ar trebui să 

se reflecte clar în cadrul prudențial al 

Uniunii. 

prezintă firmele de investiții diferă astfel în 

mod substanțial de riscurile cu care se 

confruntă și pe care le prezintă instituțiile 

de credit, iar această diferență ar trebui să 

se reflecte clar în cadrul prudențial al 

Uniunii. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Diferențele dintre statele membre în 

ceea ce privește aplicarea cadrului existent 

pun în pericol condițiile de concurență 

echitabile pentru firmele de investiții din 

cadrul Uniunii. Aceste diferențe rezultă din 

complexitatea generală a aplicării cadrului 

în cazul unor firme de investiții diferite, în 

funcție de serviciile pe care acestea le 

furnizează, atunci când unele autorități 

naționale adaptează sau simplifică 

aplicarea în legislația sau practica 

națională. Având în vedere faptul că în 

cadrul prudențial existent nu sunt abordate 

toate riscurile cu care se confruntă și pe 

care le prezintă anumite tipuri de firme de 

investiții, în unele state membre au fost 

aplicate majorări de capital importante 

pentru anumite firme de investiții. Pentru a 

se asigura armonizarea supravegherii 

prudențiale a firmelor de investiții din 

întreaga Uniune ar trebui instituite 

dispoziții uniforme care să abordeze aceste 

riscuri. 

(5) Diferențele dintre statele membre în 

ceea ce privește aplicarea cadrului existent 

pun în pericol condițiile de concurență 

echitabile pentru firmele de investiții din 

cadrul Uniunii, îngreunând, totodată, 

accesul investitorilor la noi oportunități și 

la modalități mai bune de gestionare a 

riscurilor. Aceste diferențe rezultă din 

complexitatea generală a aplicării cadrului 

în cazul unor firme de investiții diferite, în 

funcție de serviciile pe care acestea le 

furnizează, atunci când unele autorități 

naționale adaptează sau simplifică 

aplicarea în legislația sau practica 

națională. Având în vedere faptul că în 

cadrul prudențial existent nu sunt abordate 

toate riscurile cu care se confruntă și pe 

care le prezintă anumite tipuri de firme de 

investiții, în unele state membre au fost 

aplicate majorări de capital importante 

pentru anumite firme de investiții. Pentru a 

se asigura armonizarea clară a 

supravegherii prudențiale a firmelor de 

investiții din întreaga Uniune ar trebui 

instituite dispoziții uniforme care să 

abordeze aceste riscuri. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) În unele state membre autoritățile 

competente în ceea ce privește 

supravegherea prudențială a firmelor de 

investiții ar putea fi diferite de autoritățile 

competente în materie de supraveghere a 

comportamentului pe piață. Prin urmare, 

este necesar să se creeze un mecanism de 

cooperare și de schimb de informații între 

aceste autorități. 

(7) În unele state membre autoritățile 

competente în ceea ce privește 

supravegherea prudențială a firmelor de 

investiții ar putea fi diferite de autoritățile 

competente în materie de supraveghere a 

comportamentului pe piață. Prin urmare, 

este necesar să se creeze un mecanism de 

cooperare și de schimb de informații între 

aceste autorități pentru a se asigura 

armonizarea supravegherii prudențiale a 

firmelor de investiții din întreaga Uniune 

și a garanta faptul că acest tip de 

supraveghere este eficientă și se 

realizează cu promptitudine. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Nivelul de capital inițial pe care 

trebuie să îl dețină o firmă de investiții ar 

trebui să se bazeze pe serviciile și pe 

activitățile pe care firma de investiții este 

autorizată să le presteze și, respectiv, să le 

desfășoare, în conformitate cu Directiva 

2004/39/CE. Posibilitatea ca statele 

membre să reducă nivelul obligatoriu de 

capital inițial în situații specifice, astfel 

cum se prevede în Directiva 2013/36/UE, 

pe de o parte, și punerea inegală în aplicare 

a directivei respective, pe de altă parte, au 

condus la o situație în care nivelul 

obligatoriu de capital inițial diferă pe 

teritoriul Uniunii. Pentru a pune capăt 

acestei fragmentări, ar trebui ca nivelul 

obligatoriu de capital inițial să fie 

armonizat. 

(9) Nivelul de capital inițial pe care 

trebuie să îl dețină o firmă de investiții ar 

trebui să se bazeze pe serviciile și pe 

activitățile pe care firma de investiții este 

autorizată să le presteze și, respectiv, să le 

desfășoare, în conformitate cu Directiva 

2004/39/CE. Posibilitatea ca statele 

membre să reducă nivelul obligatoriu de 

capital inițial în situații specifice, astfel 

cum se prevede în Directiva 2013/36/UE, 

pe de o parte, și punerea inegală în aplicare 

a directivei respective, pe de altă parte, au 

condus la o situație în care nivelul 

obligatoriu de capital inițial diferă pe 

teritoriul Uniunii. Pentru a pune capăt 

acestei fragmentări, ar trebui ca nivelul 

obligatoriu de capital inițial să fie 

armonizat în mod corespunzător pentru 

toate firmele de investiții din Uniune. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 
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Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Buna funcționare a pieței interne 

impune ca responsabilitatea de a 

supraveghea soliditatea financiară a unei 

firme de investiții și în special 

solvabilitatea acesteia să revină autorității 

competente din statul său membru de 

origine. În vederea realizării unei 

supravegheri eficace a firmelor de investiții 

și în alte state membre în care acestea 

prestează servicii sau au o sucursală, ar 

trebui asigurată o strânsă cooperare cu 

autoritățile competente din aceste state 

membre. 

(11) Buna funcționare a pieței interne 

impune ca responsabilitatea de a 

supraveghea soliditatea financiară a unei 

firme de investiții și în special 

solvabilitatea acesteia să revină autorității 

competente din statul său membru de 

origine. În vederea realizării unei 

supravegheri eficace a firmelor de investiții 

și în alte state membre în care acestea 

prestează servicii sau au o sucursală, ar 

trebui asigurată o strânsă cooperare și un 

schimb de informații cu autoritățile 

competente din aceste state membre. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În scopuri legate de informare și de 

supraveghere și, în special, pentru a asigura 

stabilitatea sistemului financiar, autoritățile 

competente din statele membre gazdă ar 

trebui să aibă posibilitatea de a efectua, de 

la caz la caz, verificări la fața locului, de a 

inspecta activitățile sucursalelor aparținând 

firmelor de investiții de pe teritoriul lor și 

de a solicita informații privind activitatea 

acestor sucursale. Măsurile de 

supraveghere pentru sucursalele în cauză ar 

trebui totuși să rămână în responsabilitatea 

statului membru de origine. 

(12) În scopuri legate de informare și de 

supraveghere și, în special, pentru a asigura 

stabilitatea și securitatea sistemului 

financiar, autoritățile competente din 

statele membre gazdă ar trebui să aibă 

posibilitatea de a efectua, de la caz la caz, 

verificări la fața locului, de a inspecta 

activitățile sucursalelor aparținând firmelor 

de investiții de pe teritoriul lor și de a 

solicita informații privind activitatea 

acestor sucursale. Măsurile de 

supraveghere pentru sucursalele în cauză ar 

trebui totuși să rămână în responsabilitatea 

statului membru de origine. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a garanta respectarea 

obligațiilor stipulate în prezenta directivă și 

în [Regulamentul (UE) ---/----[IFR]], 

statele membre ar trebui să prevadă 

sancțiuni administrative și alte măsuri 

administrative care să fie eficace, 

proporționale și disuasive. Pentru a garanta 

că sancțiunile administrative au un efect 

disuasiv, acestea ar trebui publicate, cu 

excepția anumitor situații bine definite. 

Pentru a permite clienților și investitorilor 

să ia o decizie în cunoștință de cauză cu 

privire la opțiunile lor de investiții, clienții 

și investitorii respectivi ar trebui să aibă 

acces la informații privind sancțiunile și 

măsurile administrative impuse firmelor de 

investiții. 

(16) Pentru a garanta respectarea 

obligațiilor stipulate în prezenta directivă și 

în [Regulamentul (UE) ---/----[IFR]], 

statele membre ar trebui să prevadă 

sancțiuni administrative și alte măsuri 

administrative care să fie eficace, 

proporționale și disuasive. Pentru a garanta 

că sancțiunile administrative au un efect 

disuasiv, acestea ar trebui publicate. Pentru 

a permite clienților și investitorilor să ia o 

decizie în cunoștință de cauză cu privire la 

opțiunile lor de investiții, clienții și 

investitorii respectivi ar trebui să aibă 

acces la informații privind sancțiunile și 

măsurile administrative impuse firmelor de 

investiții. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Pentru a depista încălcările 

dispozițiilor interne de transpunere a 

prezentei directive și încălcările 

[Regulamentului (UE) ---/----[IFR]], statele 

membre ar trebui să aibă competențele de 

investigare necesare și să instituie 

mecanisme eficace de raportare a 

încălcărilor potențiale sau efective. 

(17) Pentru a depista încălcările 

dispozițiilor interne de transpunere a 

prezentei directive și încălcările 

[Regulamentului (UE) ---/----[IFR]], statele 

membre ar trebui să aibă competențele de 

investigare necesare și să instituie 

mecanisme eficace și rapide de raportare a 

încălcărilor potențiale sau efective. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Firmele de investiții ar trebui să 

dispună de capital intern care să fie adecvat 

în ceea ce privește cantitatea, calitatea și 

(18) Firmele de investiții ar trebui să 

dispună de capital intern disponibil care să 

fie adecvat în ceea ce privește cantitatea, 



 

AD\1158692RO.docx 9/31 PE621.063v02-00 

 RO 

distribuirea pentru a acoperi riscurile 

specifice la care sunt sau pot fi expuse. 

Autoritățile competente ar trebui să se 

asigure că firmele de investiții dispun de 

strategii și procese adecvate pentru a 

evalua și a menține caracterul adecvat al 

capitalului lor intern. 

calitatea și distribuirea pentru a acoperi 

riscurile specifice la care sunt sau pot fi 

expuse. Autoritățile competente ar trebui să 

se asigure că firmele de investiții dispun de 

strategii și procese adecvate pentru a 

evalua și a menține caracterul adecvat al 

capitalului lor intern. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Pentru a alinia remunerarea la 

profilul de risc al firmelor de investiții și 

pentru a garanta condiții de concurență 

echitabile, firmele de investiții ar trebui să 

facă obiectul unor principii clare privind 

mecanismele de guvernanță corporativă și 

normele privind remunerarea care să țină 

cont de diferențele dintre instituțiile de 

credit și firmele de investiții. Firmele de 

investiții mici și neinterconectate ar trebui 

totuși să fie scutite de la aplicarea acestor 

norme, întrucât dispozițiile referitoare la 

remunerare și guvernanța corporativă în 

temeiul Directivei 2014/65/UE sunt 

suficient de cuprinzătoare pentru aceste 

tipuri de firme. 

(20) Pentru a alinia remunerarea la 

profilul de risc al firmelor de investiții și 

pentru a garanta condiții de concurență 

echitabile, firmele de investiții ar trebui să 

facă obiectul unor principii clare privind 

mecanismele de guvernanță corporativă și 

normele privind remunerarea care să fie 

neutre din punctul de vedere al genului și 

să țină cont de diferențele dintre instituțiile 

de credit și firmele de investiții. Firmele de 

investiții mici și neinterconectate ar trebui 

totuși să fie scutite de la aplicarea acestor 

norme, întrucât dispozițiile referitoare la 

remunerare și guvernanța corporativă în 

temeiul Directivei 2014/65/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a sunt suficient de 

cuprinzătoare pentru aceste tipuri de firme. 

 ______________ 

 1a Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 mai 

2014 privind piețele instrumentelor 

financiare și de modificare a Directivei 

2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE 

(JO L 173, 12.6.2014, p. 349). 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În urma cererii publice tot mai mari 

de transparență fiscală și pentru a promova 

responsabilitatea corporativă a firmelor de 

investiții, este oportun să se prevadă 

obligația firmelor de investiții de a publica 

anumite informații, inclusiv cu privire la 

profiturile înregistrate, impozitele achitate 

și toate subvențiile publice primite. 

(24) În urma cererii publice tot mai mari 

de transparență fiscală și pentru a promova 

responsabilitatea corporativă a firmelor de 

investiții, este oportun să se prevadă 

obligația firmelor de investiții de a publica 

anual anumite informații, inclusiv cu 

privire la profiturile înregistrate, impozitele 

achitate și toate subvențiile publice primite. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre desemnează una 

sau mai multe autorități competente care 

îndeplinesc funcțiile și atribuțiile prevăzute 

în prezenta directivă. Statele membre 

informează Comisia și ABE în legătură cu 

această desemnare și, în cazul în care sunt 

desemnate mai multe autorități competente, 

comunică funcțiile și atribuțiile fiecărei 

autorități competente. 

1. Statele membre desemnează una 

sau mai multe autorități competente care 

îndeplinesc funcțiile și atribuțiile prevăzute 

în prezenta directivă. Statele membre 

informează Comisia, ABE și ESMA în 

legătură cu această desemnare și, în cazul 

în care sunt desemnate mai multe autorități 

competente, comunică funcțiile și 

atribuțiile fiecărei autorități competente. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) autoritățile competente, ca părți la 

SESF, cooperează în spiritul încrederii și al 

respectului deplin și reciproc, în special 

pentru a asigura circulația între ele și alte 

părți la SESF a unor informații pertinente 

și fiabile; 

(a) autoritățile competente, ca părți la 

SESF, cooperează în spiritul încrederii și al 

respectului deplin și reciproc, în special 

pentru a asigura circulația între ele și alte 

părți la SESF a unor informații pertinente, 

fiabile și exhaustive; 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – paragraful 2 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) autoritățile competente depun toate 

eforturile necesare pentru a respecta 

orientările și recomandările emise de 

ABE în temeiul articolului 16 din 

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului38 

și pentru a da curs avertizărilor și 

recomandărilor emise de Comitetul 

european pentru risc sistemic (CERS) în 

temeiul articolului 16 din Regulamentul 

(UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului39; 

(c) autoritățile competente depun toate 

eforturile necesare pentru a asigura 

respectarea orientărilor și recomandărilor 

emise de ABE în temeiul articolului 16 din 

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului38 

și pentru a da curs avertizărilor și 

recomandărilor emise de Comitetul 

european pentru risc sistemic (CERS) în 

temeiul articolului 16 din Regulamentul 

(UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului39; 

__________________ __________________ 

38 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 de instituire a 

Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea Bancară Europeană), de 

modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și 

de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a 

Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12). 

38 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 de instituire a 

Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea Bancară Europeană), de 

modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și 

de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a 

Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12). 

39 Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 privind 

supravegherea macroprudențială la nivelul 

Uniunii Europene a sistemului financiar și 

de înființare a unui Comitet european 

pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, 

p. 1). 

39 Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 privind 

supravegherea macroprudențială la nivelul 

Uniunii Europene a sistemului financiar și 

de înființare a unui Comitet european 

pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, 

p. 1). 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia actualizează, prin 

intermediul unor acte de punere în 

aplicare, cuantumul capitalului inițial 

menționat la prezentul articol alineatele 

(1)-(3) pentru a ține seama de evoluțiile din 

domeniul economic și monetar. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

4. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 54 pentru a actualiza cuantumul 

capitalului inițial menționat la prezentul 

articol alineatele (1)-(3) pentru a ține 

seama de evoluțiile din domeniul economic 
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adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 56 

alineatul (2). 

și monetar.  

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Autoritățile competente din statul 

membru de origine transmit imediat 

autorităților competente din statul membru 

gazdă orice informații și constatări cu 

privire la problemele și riscurile potențiale 

prezentate de o firmă de investiții pentru 

protecția clienților sau stabilitatea 

sistemului financiar din statul membru 

gazdă pe care le-au identificat în cursul 

supravegherii activităților firmei de 

investiții. 

2. Autoritățile competente din statul 

membru de origine transmit imediat 

autorităților competente din statul membru 

gazdă orice informații și constatări cu 

privire la problemele și riscurile potențiale 

prezentate de o firmă de investiții pentru 

protecția clienților sau stabilitatea sau 

securitatea sistemului financiar din statul 

membru gazdă pe care le-au identificat în 

cursul supravegherii activităților firmei de 

investiții. 

 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care, după comunicarea 

informațiilor și a constatărilor menționate 

la alineatul (2), autoritățile competente din 

statul membru gazdă consideră că 

autoritățile competente din statul membru 

de origine nu au luat măsurile necesare 

menționate la alineatul (3), autoritățile 

competente din statul membru gazdă pot, 

după ce au informat în prealabil autoritățile 

competente din statul membru de origine și 

ABE, să ia măsurile adecvate pentru a 

proteja clienții pentru care sunt prestate 

serviciile, precum și stabilitatea sistemului 

financiar. 

4. În cazul în care, după comunicarea 

informațiilor și a constatărilor menționate 

la alineatul (2), autoritățile competente din 

statul membru gazdă consideră că 

autoritățile competente din statul membru 

de origine nu au luat măsurile necesare 

menționate la alineatul (3), autoritățile 

competente din statul membru gazdă pot, 

după ce au informat în prealabil și fără 

întârziere autoritățile competente din statul 

membru de origine și ABE, să ia măsurile 

adecvate pentru a proteja clienții pentru 

care sunt prestate serviciile, precum și 

stabilitatea și securitatea sistemului 
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financiar. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Autoritățile competente din statul 

membru de origine care nu sunt de acord 

cu măsurile luate de autoritățile competente 

din statul membru gazdă pot să sesizeze 

ABE; aceasta trebuie să acționeze în 

conformitate cu procedura prevăzută la 

articolul 19 din Regulamentul (UE) 

nr. 1093/2010. Atunci când acționează în 

conformitate cu articolul menționat, ABE 

adoptă o decizie în termen de o lună. 

5. Autoritățile competente din statul 

membru de origine care nu sunt de acord 

cu măsurile luate de autoritățile competente 

din statul membru gazdă pot să sesizeze 

ABE; aceasta trebuie să acționeze în 

conformitate cu procedura prevăzută la 

articolul 19 din Regulamentul (UE) 

nr. 1093/2010. Atunci când acționează în 

conformitate cu articolul menționat, ABE 

adoptă o decizie cât mai rapid posibil și în 

termen de cel mult o lună. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. ABE înaintează Comisiei proiectele 

de standarde tehnice menționate la 

alineatele (6) și (7) până la [nouă luni de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. 

8. ABE înaintează Comisiei proiectele 

de standarde tehnice menționate la 

alineatele (6) și (7) până la [șase luni de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopuri de supraveghere și atunci când 

consideră că este relevant din motive de 

stabilitate a sistemului financiar în statul 

membru gazdă, autoritățile competente din 

statul membru gazdă au competența de a 

În scopuri de supraveghere și atunci când 

consideră că este relevant din motive de 

stabilitate sau securitate a sistemului 

financiar în statul membru gazdă, 

autoritățile competente din statul membru 



 

PE621.063v02-00 14/31 AD\1158692RO.docx 

RO 

efectua, de la caz la caz, verificări la fața 

locului și inspecții ale activităților 

desfășurate de sucursalele firmelor de 

investiții pe teritoriul lor și de a solicita 

unei sucursale informații cu privire la 

activitățile sale. 

gazdă au competența de a efectua, de la caz 

la caz, verificări la fața locului și inspecții 

ale activităților desfășurate de sucursalele 

firmelor de investiții pe teritoriul lor și de a 

solicita unei sucursale informații cu privire 

la activitățile sale. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Înainte de a desfășura aceste verificări și 

inspecții, autoritățile competente din statul 

membru gazdă consultă autoritățile 

competente din statul membru de origine. 

Înainte de a desfășura aceste verificări și 

inspecții, autoritățile competente din statul 

membru gazdă consultă, fără întârziere, 

autoritățile competente din statul membru 

de origine. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

După încheierea acestor verificări și 

inspecții, autoritățile competente din statul 

membru gazdă comunică autorităților 

competente din statul membru de origine 

informațiile care sunt relevante pentru 

evaluarea riscurilor legate de firma de 

investiții în cauză. 

În cel mai scurt timp posibil de la 
încheierea acestor verificări și inspecții, 

autoritățile competente din statul membru 

gazdă comunică autorităților competente 

din statul membru de origine informațiile 

care sunt relevante pentru evaluarea 

riscurilor legate de firma de investiții în 

cauză. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Informațiile confidențiale pe care aceste 

autorități și persoane le obțin în cursul 

îndeplinirii atribuțiilor lor pot fi divulgate 

Informațiile confidențiale pe care aceste 

autorități și persoane le obțin în cursul 

îndeplinirii atribuțiilor lor pot fi divulgate 
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numai într-o formă prescurtată sau 

agregată, cu condiția ca nicio firmă de 

investiții și nicio persoană să nu poată fi 

identificată, fără a aduce atingere cazurilor 

reglementate de dreptul penal. 

într-o formă prescurtată sau agregată, cu 

condiția ca nicio firmă de investiții și nicio 

persoană să nu poată fi identificată, fără a 

aduce atingere cazurilor reglementate de 

dreptul penal. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Autoritățile competente pot face 

schimb de informații confidențiale în 

scopurile menționate la alineatul (2), pot 

preciza în mod expres modul în care 

trebuie tratate informațiile respective și pot 

limita în mod expres orice transmitere 

ulterioară a informațiilor respective. 

4. Autoritățile competente pot face 

schimb de informații confidențiale în 

scopurile menționate la alineatul (2) și pot 

preciza în mod expres modul în care 

trebuie tratate informațiile respective. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre adoptă dispoziții care 

prevăd că orice persoană autorizată în 

conformitate cu Directiva 2006/43/CE40 

care îndeplinește în cadrul unei firme de 

investiții sarcinile prevăzute la articolul 73 

din Directiva 2009/65/CE41 sau la 

articolul 34 din Directiva 2013/34/UE sau 

orice altă sarcină statutară are obligația de 

a informa cu promptitudine autoritățile 

competente în legătură cu orice fapt sau 

decizie privind respectiva firmă de 

investiții sau o întreprindere având legături 

strânse cu respectiva firmă de investiții 

care: 

Statele membre adoptă dispoziții care 

prevăd că orice persoană autorizată în 

conformitate cu Directiva 2006/43/CE40 

care îndeplinește în cadrul unei firme de 

investiții sarcinile prevăzute la articolul 73 

din Directiva 2009/65/CE41 sau la articolul 

34 din Directiva 2013/34/UE sau orice altă 

sarcină statutară are obligația de a informa 

cât mai prompt posibil autoritățile 

competente în legătură cu orice fapt sau 

decizie privind respectiva firmă de 

investiții sau o întreprindere având legături 

strânse cu respectiva firmă de investiții 

care: 

__________________ __________________ 

40 Directiva 2006/43/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 mai 2006 

privind auditul legal al conturilor anuale și 

40 Directiva 2006/43/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 mai 2006 

privind auditul legal al conturilor anuale și 



 

PE621.063v02-00 16/31 AD\1158692RO.docx 

RO 

al conturilor consolidate, de modificare a 

Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 

ale Consiliului și de abrogare a Directivei 

84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 

9.6.2006, p. 87). 

al conturilor consolidate, de modificare a 

Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 

ale Consiliului și de abrogare a Directivei 

84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 

9.6.2006, p. 87). 

41 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

de coordonare a actelor cu putere de lege și 

a actelor administrative privind 

organismele de plasament colectiv în valori 

mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 

17.11.2009, p. 32). 

41 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

de coordonare a actelor cu putere de lege și 

a actelor administrative privind 

organismele de plasament colectiv în valori 

mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 

17.11.2009, p. 32). 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) în cazul unei persoane juridice, 

sancțiuni administrative pecuniare de până 

la 10 % din valoarea totală netă anuală a 

cifrei de afaceri, care include venitul brut 

constând din dobânzile de primit și alte 

venituri similare, venitul rezultat din 

acțiuni și alte titluri cu randament fix sau 

variabil, precum și comisioanele sau taxele 

percepute de întreprindere în exercițiul 

financiar precedent; 

(d) în cazul unei persoane juridice, 

sancțiuni administrative pecuniare de până 

la 15 % din valoarea totală netă anuală a 

cifrei de afaceri, care include venitul brut 

constând din dobânzile de primit și alte 

venituri similare, venitul rezultat din 

acțiuni și alte titluri cu randament fix sau 

variabil, precum și comisioanele sau taxele 

percepute de întreprindere în exercițiul 

financiar precedent; 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – paragraful 1 – litera b – punctul iv 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iv) de a intervieva orice altă persoană 

care consimte să fie intervievată în scopul 

colectării de informații referitoare la 

obiectul unei investigații; 

(iv) de a intervieva orice altă persoană 

relevantă în scopul colectării de informații 

referitoare la obiectul unei investigații; 
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Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 18  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 Articolul 18 

Publicarea sancțiunilor și a măsurilor 

administrative 

Publicarea sancțiunilor și a măsurilor 

administrative 

1. Statele membre se asigură că 

autoritățile competente publică, fără 

întârzieri nejustificate, pe site-ul lor web 

oficial orice sancțiuni și măsuri 

administrative impuse în conformitate cu 

articolul 16 împotriva cărora nu s-a 

introdus sau nu se mai poate introduce 

nicio cale de atac. Publicarea respectivă 

include informații privind tipul și natura 

încălcării și identitatea persoanei fizice sau 

juridice împotriva căreia a fost aplicată 

sancțiunea sau măsura. Informațiile se 

publică numai după ce persoana în cauză a 

fost informată cu privire la sancțiunile sau 

măsurile respective și în măsura în care 

publicarea este necesară și proporțională. 

1. Statele membre se asigură că 

autoritățile competente publică, fără 

întârzieri nejustificate, pe site-ul lor web 

oficial orice sancțiuni și măsuri 

administrative impuse în conformitate cu 

articolul 16 împotriva cărora nu s-a 

introdus sau nu se mai poate introduce 

nicio cale de atac. Publicarea respectivă 

include informații privind tipul și natura 

încălcării și identitatea persoanei fizice sau 

juridice împotriva căreia a fost aplicată 

sancțiunea sau măsura. Informațiile se 

publică numai după ce persoana în cauză a 

fost informată cu privire la sancțiunile sau 

măsurile respective și în măsura în care 

publicarea este necesară și proporțională. 

Autoritățile competente se asigură că 

aceste informații sunt publicate și pe site-

ul web oficial al firmei de investiții în 

cauză. 

2. În cazul în care statele membre 

permit publicarea sancțiunilor sau a 

măsurilor administrative impuse în 

conformitate cu articolul 16 împotriva 

cărora s-a introdus o cale de atac, 

autoritățile competente publică, de 

asemenea, pe site-urile lor web oficiale, 

informații privind starea căii de atac și 

rezultatul acesteia. 

2. În cazul în care statele membre 

permit publicarea sancțiunilor sau a 

măsurilor administrative impuse în 

conformitate cu articolul 16 împotriva 

cărora s-a introdus o cale de atac, 

autoritățile competente publică, de 

asemenea, pe site-urile lor web oficiale, 

informații privind starea căii de atac și 

rezultatul acesteia. Autoritățile competente 

se asigură că aceste informații sunt 

publicate și pe site-ul web oficial al firmei 

de investiții în cauză. 

3. Autoritățile competente publică 

sancțiunile sau măsurile administrative 

impuse în conformitate cu articolul 16 fără 

a indica identitatea entităților implicate în 

oricare dintre următoarele cazuri: 

3. Autoritățile competente publică 

sancțiunile sau măsurile administrative 

impuse în conformitate cu articolul 16 fără 

a indica identitatea entităților implicate în 

oricare dintre următoarele cazuri: 
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(a) sancțiunea a fost aplicată unei persoane 

fizice, iar publicarea datelor cu caracter 

personal ale persoanei respective se 

dovedește a fi disproporționată; 

(a) sancțiunea a fost aplicată unei persoane 

fizice, iar publicarea datelor cu caracter 

personal ale persoanei respective se 

dovedește a fi disproporționată; 

(b) publicarea ar pune în pericol o anchetă 

penală în curs de desfășurare sau 

stabilitatea piețelor financiare; 

(b) publicarea ar pune în pericol o anchetă 

penală în curs de desfășurare sau 

stabilitatea piețelor financiare; 

(c) publicarea ar cauza daune 

disproporționate pentru firmele de investiții 

sau persoanele fizice implicate. 

(c) publicarea ar cauza daune 

disproporționate pentru firmele de investiții 

sau persoanele fizice implicate. 

4.  Autoritățile competente se asigură 

că informațiile publicate în temeiul 

prezentului articol rămân pe site-ul lor web 

oficial pentru o perioadă de cel puțin cinci 

ani. Datele cu caracter personal pot fi 

păstrate pe site-ul web oficial al autorității 

competente numai dacă păstrarea acestora 

este autorizată în temeiul normelor 

aplicabile în materie de protecție a datelor. 

4.  Autoritățile competente se asigură 

că informațiile publicate în temeiul 

prezentului articol rămân pe site-ul lor web 

oficial pentru o perioadă de cel puțin cinci 

ani. Datele cu caracter personal pot fi 

păstrate pe site-ul web oficial al autorității 

competente numai dacă păstrarea acestora 

este autorizată în temeiul normelor 

aplicabile în materie de protecție a datelor. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 19 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritățile competente transmit ABE 

informații privind sancțiunile și măsurile 

administrative aplicate în temeiul 

articolului 16, orice cale de atac introdusă 

împotriva sancțiunilor și măsurilor 

respective și rezultatul acesteia. ABE 

menține o bază de date centralizată a 

sancțiunilor și măsurilor administrative 

care i-au fost aduse la cunoștință, exclusiv 

în scopul schimburilor de informații dintre 

autoritățile competente. Această bază de 

date poate fi accesată numai de autoritățile 

competente și trebuie actualizată în mod 

regulat. 

Autoritățile competente transmit ABE 

informații privind sancțiunile și măsurile 

administrative aplicate în temeiul 

articolului 16, orice cale de atac introdusă 

împotriva sancțiunilor și măsurilor 

respective și rezultatul acesteia. ABE 

menține o bază de date centralizată a 

sancțiunilor și măsurilor administrative 

care i-au fost aduse la cunoștință, exclusiv 

în scopul schimburilor de informații dintre 

autoritățile competente. Această bază de 

date poate fi accesată de autoritățile 

competente și de ESMA și trebuie 

actualizată în mod regulat, cel puțin 

trimestrial. 

 

Amendamentul  32 
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Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că firmele de 

investiții care fac obiectul prezentei 

secțiuni pun în aplicare cerințele prevăzute 

în prezenta secțiune în filialele lor care sunt 

instituții financiare, astfel cum sunt definite 

la articolul 4 alineatul (13) din 

[Regulamentul (UE) ---/----[IFR]], inclusiv 

în cele stabilite în țări terțe, cu excepția 

cazului în care întreprinderea-mamă din 

Uniune poate demonstra autorităților 

competente că aplicarea prezentei secțiuni 

este ilegală în temeiul dreptului țării terțe 

în care sunt stabilite filialele respective. 

Statele membre se asigură că firmele de 

investiții care fac obiectul prezentei 

secțiuni pun în aplicare cerințele prevăzute 

în prezenta secțiune în filialele lor care sunt 

instituții financiare, astfel cum sunt definite 

la articolul 4 alineatul (13) din 

[Regulamentul (UE) ---/----[IFR]], inclusiv 

în cele stabilite în țări terțe, cu excepția 

cazului în care întreprinderea-mamă din 

Uniune demonstrează autorităților 

competente că aplicarea prezentei secțiuni 

este ilegală în temeiul dreptului țării terțe 

în care sunt stabilite filialele respective. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre se asigură că 

firmele de investiții aplică principiile 

menționate la alineatul (1) într-un mod care 

să fie adecvat în raport cu dimensiunea și 

organizarea lor internă, precum și cu 

natura, obiectul și complexitatea 

activităților lor. 

3. Statele membre se asigură că 

firmele de investiții aplică principiile 

menționate la alineatul (1) într-un mod care 

să fie proporțional și adecvat în raport cu 

dimensiunea lor, organizarea lor internă, 

precum și cu natura, obiectul și 

complexitatea activităților lor. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 29 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că, în cazul în 

care o firmă de investiții beneficiază de 

sprijin financiar public extraordinar, astfel 

cum este definit la articolul 2 alineatul (1) 

punctul 28 din Directiva 2014/59/UE, se 

Statele membre se asigură că, în cazul în 

care o firmă de investiții beneficiază de 

sprijin financiar public extraordinar, astfel 

cum este definit la punctul 28 de la 

articolul 2 alineatul (1) din Directiva 

2014/59/UE, aceasta nu plătește nicio 
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aplică următoarele cerințe: remunerație variabilă. 

(a) în cazul în care remunerația 

variabilă ar fi incompatibilă cu 

menținerea de către o firmă de investiții a 

unei baze solide de capital și cu ieșirea în 

timp util a acesteia de sub sprijinul 

financiar public extraordinar, 

remunerația variabilă a tuturor 

membrilor de personal se limitează la o 

proporție din veniturile nete; 

 

(b) firmele de investiții stabilesc limite 

pentru remunerația membrilor organului 

lor de conducere; 

 

(c) firmele de investiții plătesc 

membrilor organului lor de conducere o 

remunerație variabilă numai atunci când 

o astfel de remunerație a fost autorizată 

de autoritatea competentă. 

 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 30 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul în care remunerația 

variabilă este legată de performanțe, 

valoarea totală a remunerației variabile se 

bazează pe o evaluare combinată a 

performanței individuale, a performanței 

unității operaționale în cauză și a 

rezultatelor globale ale firmei de investiții; 

(a) în cazul în care remunerația 

variabilă este legată de performanțe, 

valoarea totală a remunerației variabile se 

bazează pe o evaluare combinată a 

performanței individuale, indiferent de 

gen, a performanței unității operaționale în 

cauză și a rezultatelor globale ale firmei de 

investiții; 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 30 – alineatul 1 – litera j – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) cel puțin 50 % din remunerația 

variabilă trebuie să fie reprezentată de 

oricare dintre următoarele elemente: 

(j) cel puțin 60 % din remunerația 

variabilă trebuie să fie reprezentată de 

oricare dintre următoarele elemente: 
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Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 30 – alineatul 1 – litera ja (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ja) prin derogare de la litera (j), în 

cazul în care o firmă de investiții nu emite 

niciunul dintre aceste instrumente, 

autoritățile naționale competente pot 

aproba utilizarea unor mecanisme 

alternative care îndeplinesc aceleași 

obiective; 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 30 – alineatul 1 – litera k 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(k) cel puțin 40 % din remunerația 

variabilă este reportată pe o perioadă 

cuprinsă între trei și cinci ani, după caz, în 

funcție de ciclul economic al firmei de 

investiții, de natura activității acesteia, de 

riscurile aferente acesteia și de activitățile 

persoanei în cauză, cu excepția cazului în 

care valoarea remunerației variabile este 

deosebit de ridicată, situație în care 

proporția remunerației variabile care 

trebuie reportată este de cel puțin 60 %; 

(k) cel puțin 50 % din remunerația 

variabilă este reportată pe o perioadă 

cuprinsă între trei și cinci ani, după caz, în 

funcție de ciclul economic al firmei de 

investiții, de natura activității acesteia, de 

riscurile aferente acesteia și de activitățile 

persoanei în cauză, cu excepția cazului în 

care valoarea remunerației variabile este 

deosebit de ridicată, situație în care 

proporția remunerației variabile care 

trebuie reportată este de cel puțin 70 %; 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 30 – alineatul 1 – litera l – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(l) remunerația variabilă este redusă cu 

până la 100 % în cazul în care performanța 

financiară a firmei de investiții este slabă 

sau negativă, inclusiv prin aplicarea 

(l) remunerația variabilă este redusă cu 

100 % în cazul în care performanța 

financiară a firmei de investiții este slabă 

sau negativă, inclusiv prin aplicarea 
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mecanismelor de tip malus sau de 

recuperare (clawback) care fac obiectul 

criteriilor stabilite de firmele de investiții 

vizând în special situațiile în care persoana 

în cauză: 

mecanismelor de tip malus sau de 

recuperare (clawback) care fac obiectul 

criteriilor stabilite de firmele de investiții 

vizând în special situațiile în care persoana 

în cauză: 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) unei firme de investiții ale cărei 

active au în medie o valoare mai mică sau 

egală cu 100 de milioane EUR în perioada 

de patru ani imediat anterioară unui 

exercițiu financiar dat; 

(a) unei firme de investiții ale cărei 

active au în medie o valoare mai mică sau 

egală cu 50 de milioane EUR în perioada 

de patru ani imediat anterioară unui 

exercițiu financiar dat; 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 31 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

autoritățile competente dispun de 

competențele necesare pentru a garanta că 

firmele de investiții considerate 

semnificative în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (4) instituie un 

comitet de remunerare. Acest comitet de 

remunerare exercită o judecată competentă 

și independentă cu privire la politicile și 

practicile de remunerare și la stimulentele 

create în vederea gestionării riscurilor, a 

capitalului și a lichidității. 

1. Statele membre se asigură că 

autoritățile competente dispun de 

competențele necesare pentru a garanta că 

firmele de investiții care nu îndeplinesc 

criteriile stabilite la articolul 30 alineatul 

(4) primul paragraf litera (a) instituie un 

comitet de remunerare. Acest comitet de 

remunerare exercită o judecată competentă 

și independentă cu privire la politicile și 

practicile de remunerare și la stimulentele 

create în vederea gestionării riscurilor, a 

capitalului și a lichidității. În cadrul unui 

grup, comitetul de remunerare poate fi, de 

asemenea, un comitet de remunerare la 

nivel de grup. 

Justificare 

Prezentul amendament vizează simplificarea cadrului: dacă prezentul amendament este 

acceptat, există doar o subdiviziune posibilă a clasei 2 (pragul bilanțului de 100 de milioane 

EUR) Prin urmare, acesta ar trebui să limiteze puterea de apreciere a autorităților naționale 
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și să garanteze, astfel, condiții de concurență echitabile și securitate juridică. 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 31 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că 

autoritățile competente dispun de 

competențele necesare pentru a garanta că 

comitetul de remunerare răspunde de 

elaborarea deciziilor privind remunerarea, 

inclusiv a deciziilor care au implicații 

asupra riscurilor și asupra gestionării 

riscurilor firmei de investiții în cauză și 

care trebuie luate de organul de conducere. 

Președintele și membrii comitetului de 

remunerare sunt membri ai organului de 

conducere care nu dețin funcții executive 

în cadrul firmei de investiții în cauză. 

Atunci când legislația națională prevede 

reprezentarea personalului în organul de 

conducere, comitetul de remunerare 

include unul sau mai mulți reprezentanți ai 

personalului. 

2. Statele membre se asigură că 

autoritățile competente dispun de 

competențele necesare pentru a garanta că 

comitetul de remunerare răspunde de 

elaborarea deciziilor privind remunerarea, 

inclusiv a deciziilor care au implicații 

asupra riscurilor și asupra gestionării 

riscurilor firmei de investiții în cauză și 

care trebuie luate de organul de conducere. 

Președintele și membrii comitetului de 

remunerare sunt membri ai organului de 

conducere care nu dețin funcții executive 

în cadrul firmei de investiții în cauză. 

Atunci când legislația națională prevede 

reprezentarea personalului în organul de 

conducere, comitetul de remunerare 

include unul sau mai mulți reprezentanți ai 

personalului. Firmele de investiții vizează 

atingerea unui echilibru de gen în cadrul 

comitetului lor de remunerare. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 32 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

autoritățile competente colectează 

informațiile publicate în conformitate cu 

articolul 51 literele (c), (d) și (f) din 

[Regulamentul (UE) ---/---- [IFR]] și 

utilizează aceste informații pentru a 

compara tendințele și practicile de 

remunerare. Autoritățile competente 

transmit informațiile respective către ABE. 

1. Statele membre se asigură că 

autoritățile competente colectează 

informațiile publicate în conformitate cu 

articolul 51 literele (a), (b), (ba), (c), (d) și 

(f) din [Regulamentul (UE) ---/---- [IFR]] 

și utilizează aceste informații pentru a 

compara tendințele și practicile de 

remunerare. Autoritățile competente 

transmit informațiile respective către ABE 

și ESMA. ABE publică un raport anual 

cu privire la aceste tendințe și practici. 
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Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 32 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. ABE, în consultare cu ESMA, 

emite orientări privind aplicarea de politici 

de remunerare solide. Aceste orientări iau 

în considerare cel puțin cerințele 

menționate la articolele 28-31 și principiile 

privind politicile de remunerare solide 

prevăzute în Recomandarea 2009/384/CE a 

Comisiei43  

3. ABE, în consultare cu ESMA, 

emite orientări privind aplicarea de politici 

de remunerare solide și neutre din punctul 

de vedere al genului. Aceste orientări iau 

în considerare cel puțin cerințele 

menționate la articolele 28-31 și principiile 

privind politicile de remunerare solide 

prevăzute în Recomandarea 2009/384/CE a 

Comisiei43. 

_________________ _________________ 

43 Recomandarea 2009/384/CE a Comisiei 

din 30 aprilie 2009 privind politicile de 

remunerare în sectorul serviciilor 

financiare (JO L 120, 15.5.2009, p. 22). 

43 Recomandarea 2009/384/CE a Comisiei 

din 30 aprilie 2009 privind politicile de 

remunerare în sectorul serviciilor 

financiare (JO L 120, 15.5.2009, p. 22). 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 32 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre se asigură că 

firmele de investiții transmit autorităților 

competente, la cerere, informații privind 

numărul persoanelor fizice din fiecare 

firmă de investiții a căror remunerație este 

mai mare sau egală cu 1 milion EUR 

pentru fiecare exercițiu financiar, inclusiv 

informații privind responsabilitățile de 

serviciu, sectorul operațional în cauză, 

precum și principalele elemente ale 

salariului, primele, indemnizațiile pe 

termen lung și contribuția la pensie. 

Autoritățile competente transmit aceste 

informații către ABE, care le publică la 

nivel agregat pentru fiecare stat membru 

de origine, într-un format de raportare 

4. Statele membre se asigură că 

firmele de investiții transmit autorităților 

competente, la cerere, informații privind 

numărul persoanelor fizice din fiecare 

firmă de investiții a căror remunerație este 

mai mare sau egală cu 500 000 EUR pentru 

fiecare exercițiu financiar, în categorii de 

remunerație de 500 000 EUR, inclusiv 

informații privind responsabilitățile de 

serviciu, sectorul operațional în cauză, 

precum și salariul, primele, indemnizațiile 

pe termen lung și contribuția la pensie. 

Autoritățile competente transmit aceste 

informații către ABE, care le publică 

defalcat pentru fiecare stat membru de 

origine/gazdă, într-un format de raportare 
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comun. ABE, în consultare cu ESMA, 

poate elabora orientări pentru a facilita 

punerea în aplicare a prezentului alineat și 

pentru a asigura consecvența informațiilor 

colectate. 

comun. ABE, în consultare cu ESMA, 

elaborează orientări pentru a facilita 

punerea în aplicare a prezentului alineat și 

pentru a asigura consecvența informațiilor 

colectate. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 33 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) luarea în considerare, într-un mod 

incluziv, a riscurilor asociate cu factorii 

de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) 

în mecanismele de reducere a riscurilor 

pentru firmele de investiții. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 36 – alineatul 2 – paragraful 1– litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) de a impune firmelor de investiții 

limitarea remunerației variabile la un 

anumit procent din veniturile nete atunci 

când remunerația respectivă nu este în 

concordanță cu menținerea unei baze de 

capital solide; 

(g) de a impune firmelor de investiții 

suspendarea remunerației variabile atunci 

când remunerația respectivă nu este în 

concordanță cu menținerea unei baze de 

capital solide; 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 36 – alineatul 2 – paragraful 1– litera l a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (la) de a impune firmelor de investiții 

reducerea riscurilor pentru securitatea 

rețelelor și sistemelor lor informatice, în 

vederea asigurării confidențialității, 

integrității și disponibilității proceselor și 
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datelor. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 37 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) firma de investiții este expusă la 

riscuri sau la elemente de risc care nu sunt 

acoperite sau nu sunt acoperite în mod 

suficient de cerința de capital prevăzută în 

partea a treia din [Regulamentul (UE) ---/--

-- [IFR]]; 

(a) firma de investiții este expusă la 

riscuri sau la elemente de risc care nu sunt 

acoperite sau nu sunt acoperite în mod 

suficient de cerința de capital prevăzută în 

partea a treia din [Regulamentul (UE) ---/--

-- [IFR]], ținând seama, în special, de 

riscurile asociate cu factorii de mediu, 

sociali și de guvernanță (ESG); 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 43 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când survine o situație de urgență, 

inclusiv o situație prezentată la articolul 18 

din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 sau 

o situație în care se manifestă evoluții 

negative ale piețelor, care ar putea pune în 

pericol lichiditatea pieței și stabilitatea 

sistemului financiar din oricare dintre 

statele membre în care au fost autorizate 

entități ale unui grup de firme de investiții, 

supraveghetorul grupului, stabilit în 

conformitate cu articolul 42, avertizează 

cât mai curând posibil, în conformitate cu 

capitolul 1 secțiunea 2 din prezentul titlu, 

ABE, CERS și autoritățile competente 

relevante și comunică toate informațiile 

esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor care 

le revin acestora. 

Atunci când survine o situație de urgență, 

inclusiv o situație prezentată la articolul 18 

din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 sau 

o situație în care se manifestă evoluții 

negative ale piețelor, care ar putea pune în 

pericol lichiditatea pieței și stabilitatea sau 

securitatea sistemului financiar din oricare 

dintre statele membre în care au fost 

autorizate entități ale unui grup de firme de 

investiții, supraveghetorul grupului, stabilit 

în conformitate cu articolul 42, avertizează 

cât mai curând posibil, în conformitate cu 

capitolul 1 secțiunea 2 din prezentul titlu, 

ABE, CERS și autoritățile competente 

relevante și comunică toate informațiile 

esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor care 

le revin acestora. 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 54 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 54 Articolul 54 

Exercitarea delegării de competențe Exercitarea delegării de competențe 

1.  Se conferă Comisiei competența de 

a adopta acte delegate, cu respectarea 

condițiilor stabilite în prezentul articol. 

1.  Se conferă Comisiei competența de 

a adopta acte delegate, cu respectarea 

condițiilor stabilite în prezentul articol. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 3 alineatul 

(2), articolul 27 alineatul (3) și articolul 33 

alineatul (6) i se conferă Comisiei pe o 

perioadă de timp nedeterminată începând 

cu [data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 3 alineatul 

(2), articolul 8 alineatul (4), articolul 27 

alineatul (3) și articolul 33 alineatul (6) i se 

conferă Comisiei pe o perioadă de 5 ani 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentei directive]. 

3. Delegarea competenței menționată 

la articolul 3 alineatul (2), la articolul 27 

alineatul (3) și la articolul 33 alineatul (6) 

poate fi revocată în orice moment de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O 

decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 

o dată ulterioară menționată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere actelor delegate 

care sunt deja în vigoare. 

3. Delegarea competenței menționată 

la articolul 3 alineatul (2), la articolul 8 

alineatul (4), la articolul 27 alineatul (3) și 

la articolul 33 alineatul (6) poate fi 

revocată în orice moment de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 

o dată ulterioară menționată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere actelor delegate 

care sunt deja în vigoare. 

4. Înainte de a adopta un act delegat, 

Comisia consultă experții desemnați de 

fiecare stat membru în conformitate cu 

principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare.  

4. Înainte de a adopta un act delegat, 

Comisia consultă experții desemnați de 

fiecare stat membru în conformitate cu 

principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare. 

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 3 alineatul (2), al articolului 27 

alineatul (3) și al articolului 33 alineatul (6) 

intră în vigoare numai dacă nici 

Parlamentul European, nici Consiliul nu 

formulează obiecții în termen de [două 

luni] de la data la care li s-a notificat actul 

respectiv sau dacă, înainte de expirarea 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 3 alineatul (2), al articolului 8 

alineatul (4), al articolului 27 alineatul (3) 

și al articolului 33 alineatul (6) intră în 

vigoare numai dacă nici Parlamentul 

European, nici Consiliul nu formulează 

obiecții în termen de [două luni] de la data 

la care li s-a notificat actul respectiv sau 
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acestui termen, atât Parlamentul European, 

cât și Consiliul informează Comisia că nu 

vor prezenta obiecții. Termenul respectiv 

se prelungește cu [două luni] la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

dacă, înainte de expirarea acestui termen, 

atât Parlamentul European, cât și Consiliul 

informează Comisia că nu vor prezenta 

obiecții. Termenul respectiv se prelungește 

cu [două luni] la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 58 a (nou) 

Directiva 2014/59/UE 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 58a 

 Modificarea Directivei 2014/59/UE 

 Directiva 2014/59/UE se modifică după 

cum urmează: 

 La articolul 2 alineatul (1), punctul 3 se 

înlocuiește cu următorul text:  

 „firmă de investiții înseamnă o firmă de 

investiții astfel cum este definită la 

articolul 4 alineatul (1) punctul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 care 

face obiectul cerinței privind capitalul 

inițial prevăzute la articolul 8 alineatul 

(1) din Directiva (UE) ---/---- [IFD]];”.  

Justificare 

Această modificare este necesară pentru a schimba referința utilizată în BRRD pentru a 

defini domeniul de aplicare al firmelor de investiții care fac obiectul directivei, deoarece 

referința la CRD utilizată în prezent va fi eliminată de IFD. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 60 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Până la [5 ani de la data punerii în 
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aplicare a prezentei directive] și, ulterior, 

o dată la 3 ani, Comisia prezintă un 

raport Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la aplicarea 

prezentei directive și la impactul său. 
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