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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Piețele de mărfuri sunt fundamental diferite față de piețele financiare propriu-zise. Este 
posibil să trăiești fără a fi expus direct la prețul acțiunilor și al obligațiunilor, dar nu este 
posibil să trăiești fără a fi expus la prețul alimentelor sau al energiei. Instrumentele derivate pe 
mărfuri, sub forma contractelor care fixează prețul pentru o viitoare livrare, sunt anterioare 
piețelor financiare. Piețele de mărfuri au apărut ca urmare a nevoilor legitime ale 
producătorilor și consumatorilor de materii prime, produse agricole și energie de a se proteja 
de influența asupra prețurilor a unor factori independenți de voința lor. Cu toate acestea, 
creșterea piețelor financiare a însemnat că, în ultimul deceniu, mărfurile s-au alăturat 
obligațiunilor și acțiunilor ca „active de investiții”. 

Evoluțiile de pe piețele de mărfuri sunt critice, trebuind să fie monitorizate și reglementate 
temeinic dacă se dorește preîntâmpinarea unor situații dramatice, precum revoltele generate 
de foamete în 2008, când niveluri nemaivăzute de volatilitate a prețurilor la produsele 
alimentare au creat o amenințare concretă și imediată la adresa drepturilor fundamentale ale 
unei părți semnificative din populația lumii. Volatilitatea accentuată a piețelor de mărfuri și 
niveluri ale prețurilor ce par fără legătură cu costurile fundamentale de extracție și cu 
echilibrul dintre cerere și ofertă din ultimii zece ani au generat într-adevăr externalități 
negative devastatoare și de lungă durată, potențial mult mai mari decât valoarea totală a 
ajutorului oficial pentru dezvoltare din aceeași perioadă.

S-a afirmat deseori că tendințele recente de pe piețele de mărfuri și, în special, dinamica 
prețurilor mărfurilor reflectă fundamente economice determinate de cerere și ofertă și, mai 
precis, o cerere din ce în ce mai mare din partea economiilor emergente cu o creștere rapidă, 
dezvoltarea rapidă a agrocarburanților, precum și șocuri exogene, cum ar fi secetele, 
inundațiile sau tensiunile politice. În conformitate cu o astfel de viziune, speculațiile și, mai 
general, piețele financiare au un impact negativ neglijabil sau chiar inexistent asupra formării 
prețurilor pe piețele de mărfuri, oferind, în schimb, lichiditățile necesare pentru un proces mai 
eficient de formare a prețurilor. În contrast izbitor cu o astfel de viziune, s-a afirmat adesea că 
speculațiile au devenit „catalizatorul” tendințelor recente observate în legătură cu prețurile 
mărfurilor. Chiar dacă ultima ipoteză rămâne controversată în literatura academică și 
instituțională, există tot mai multe dovezi, confirmate de câteva dintre cele mai recente studii 
empirice, care evidențiază rolul major potențial distorsionant și perturbator jucat de 
financiarizarea tranzacțiilor cu mărfuri, indiferent dacă se presupune că contractele derivate 
pe mărfuri determină „prețurile spot” sau sunt determinate de acestea.  

Două tendințe oferă într-adevăr o dovadă convingătoare cu privire la rolul important jucat de 
financiarizarea piețelor de mărfuri. După cum a subliniat recent Conferința Organizației 
Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), „investițiile în mărfuri au devenit 
o componentă comună în cadrul unei alocări mai diversificate a portofoliului investițional, 
care coincide cu o creștere semnificativă a activelor gestionate aferente indicilor de mărfuri.
(…) În consecință, volumul instrumentelor financiare derivate cotate pe piețele de mărfuri 
este în prezent între 20 și 30 de ori mai mare decât producția fizică”. În plus, în ultimii zece 
ani corelările de prețuri dintre piețele de mărfuri și piețele de capital s-au accentuat în mod 
semnificativ, „ceea ce întărește și mai mult ipoteza potrivit căreia există factori de natură 
financiară care determină această schimbare structurală.”     
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Este extrem de semnificativ faptul că, în ciuda controversei menționate mai sus, există un 
consens cu privire la lipsa informațiilor agregate și granulare necesare pentru a permite o 
evaluare globală a impactului efectiv al financiarizării rapide a tranzacțiilor cu mărfuri din 
ultimul deceniu. După cum s-a afirmat în mod repetat în cadrul G20, există într-adevăr o lipsă 
de transparență și de control, atât în ceea ce privește piețele de mărfuri fizice, cât și în ceea ce 
privește piețele financiare, care are drept rezultat o imagine incompletă asupra unor date 
cruciale necesare pentru o mai bună monitorizare și reglementare a piețelor de mărfuri, cum ar 
fi nivelurile stocurilor și dimensiunea pozițiilor financiare deținute de actori comerciali și 
necomerciali.  

Având în vedere importanța vitală a mărfurilor, este evident că o strategie cuprinzătoare a UE 
în domeniul cooperării pentru dezvoltare sustenabilă ar trebui să fie însoțită de o mai mare 
transparență și de o mai bună reglementare a piețelor de mărfuri din UE și de pe glob. Această 
necesitate este relevantă în special pentru Uniunea Europeană, în cadrul căreia piețele de 
instrumente financiare derivate pe mărfuri sunt supuse unei reglementări mai permisive decât 
în SUA. 

Propunerile de reformare ale Comisiei referitoare la Directiva și Regulamentul privind piețele 
instrumentelor financiare (MiFID și MiFIR) includ dispoziții care au drept scop explicit să 
răspundă nevoii de a consolida supravegherea și reglementarea în ceea ce privește piețele de 
instrumente financiare derivate pe mărfuri. Aceste propuneri prevăd, în special, limite ale 
pozițiilor sau măsuri alternative (articolul 59) referitoare la instrumentele financiare derivate 
pe mărfuri, ceea ce reprezintă un demers oportun dacă se urmărește obiectivul general de a 
facilita procesul de descoperire a prețurilor și de acoperire eficientă a riscului legat de prețuri 
la care sunt expuși producătorii și consumatorii și, astfel, de a preveni și a corecta  bulele 
speculative și alte distorsiuni. Ca o completare necesară a limitelor pozițiilor, propunerile 
introduc cerințe referitoare la raportarea în ceea ce privește pozițiile deținute de către 
categoriile vizate de traderi către actorii de pe piață și autoritățile de reglementare (articolul 
60). Trebuie, de asemenea, remarcată eliminarea exceptării totale de la aplicarea dispozițiilor 
MiFID care vizează în prezent traderii de mărfuri. Aceste dispoziții constituie un progres în 
direcția corectă, dar este posibil și necesar să se depună eforturi suplimentare. În acest scop, 
raportoarea pentru aviz consideră că există trei aspecte generale care trebuie abordate de către 
Parlamentul European în contextul revizuirii MiFID/MiFIR. 

1. Limitarea strictă a exceptărilor de la aplicarea dispozițiilor MiFID care vizează toți 
actorii implicați în comerțul cu mărfuri incluși în domeniul de aplicare al 
regulamentului.

2. Consolidarea dispozițiilor privind limitele pozițiilor (MiFID – articolul 59).

3. Consolidarea competențelor de intervenție ale autorităților de reglementare în ceea ce 
privește activități sau produse specifice (MiFIR articolele 31, 32 și 35).

Amendamentele propuse de raportoarea pentru aviz în cadrul prezentului proiect de aviz au 
drept scop să abordeze aceste trei aspecte, pentru a îmbunătăți funcționarea și transparența 
piețelor europene de mărfuri și pentru a aduce, în același timp, o contribuție utilă la realizarea 
obiectivelor primordiale ale strategiei de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) „tranzacții bona fide de acoperire a 
riscurilor” înseamnă tranzacții conform 
definiției din Directiva [noua MiFID];

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 29b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) „speculații excesive” înseamnă o 
activitate de tranzacționare astfel cum este 
definită în Directiva [noua MiFID].

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la denumirea și numărul 
instrumentelor cumpărate sau vândute, 
cantitatea, datele și orele de executare, 
prețurile tranzacțiilor, o denumire de 
identificare a clienților în numele cărora 
societatea de investiții a efectuat tranzacția 

(3) Rapoartele includ în special detalii cu 
privire la tipul, clasa de active, denumirea 
și numărul instrumentelor cumpărate sau 
vândute, cantitatea, datele și orele de 
executare, prețurile tranzacțiilor, o 
denumire de identificare a clienților în 
numele cărora societatea de investiții a 
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respectivă, o denumire de identificare a 
persoanelor și a algoritmilor electronici din 
cadrul societății de investiții, responsabili 
pentru decizia de investiție și executarea 
tranzacției, precum și mijloacele de 
identificare a societăților de investiții în 
cauză. Pentru tranzacțiile care nu sunt 
efectuate pe o piață reglementată, printr-un 
MTF sau un OTF, rapoartele includ, de 
asemenea, o denumire de identificare a 
tipului de tranzacții în conformitate cu 
măsurile care trebuie adoptate în temeiul 
dispozițiilor de la articolul 19 alineatul (3) 
litera (a) și de la articolul 20 alineatul (3) 
litera (a) .

efectuat tranzacția respectivă, o denumire 
de identificare a persoanelor și a 
algoritmilor electronici din cadrul societății 
de investiții, responsabili pentru decizia de 
investiție și executarea tranzacției, precum 
și mijloacele de identificare a societăților 
de investiții în cauză. În plus, în cazul 
tranzacțiilor referitoare la instrumente 
derivate pe mărfuri, rapoartele indică 
dacă tranzacțiile respective pot fi 
clasificate drept tranzacții bona fide de 
acoperire a riscurilor. Pentru tranzacțiile 
care nu sunt efectuate pe o piață 
reglementată, printr-un MTF sau un OTF, 
rapoartele includ, de asemenea, o denumire 
de identificare a tipului de tranzacții în 
conformitate cu măsurile care trebuie 
adoptate în temeiul dispozițiilor de la 
articolul 19 alineatul (3) litera (a) și de la 
articolul 20 alineatul (3) litera (a) .

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) criteriile de definire a tranzacțiilor 
bona fide de acoperire a riscurilor 
referitoare la instrumente derivate pe 
mărfuri, precum și dovezile pe care 
trebuie să le prezinte societățile de 
investiții pentru a-și sprijini afirmația că o 
tranzacție îndeplinește criteriile definite.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențele AEVMP de a interveni 
temporar

Competențele de intervenție ale AEVMP

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunea propusă contracarează o 
amenințare la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări și a 
integrității piețelor financiare, ori a 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune sau a unei părți a acestuia;

(a) acțiunea propusă contracarează o 
amenințare la adresa protecției 
investitorilor sau a bunei funcționări, a 
utilității economice și a integrității piețelor 
financiare, ori a stabilității întregului 
sistem financiar din Uniune sau a unei părți 
a acestuia;

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După primirea unei notificări privind 
orice fel de măsură luată în conformitate cu 
articolul 83 alineatul (5) din Directiva 
[noua MiFID], AEVMP înregistrează 
măsura și justificările aferente. În ceea ce 
privește măsurile luate în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) literele (f) și (g) 
din Directiva [noua MiFID], AEVMP 
menține și publică pe website-ul său o bază 

(2) După primirea unei notificări privind 
orice fel de măsură luată în conformitate cu 
articolul 83 alineatul (5) din Directiva 
[noua MiFID], AEVMP înregistrează 
măsura și justificările aferente. În ceea ce 
privește măsurile luate în conformitate cu 
articolul 72 alineatul (1) literele (f) și (g) 
din Directiva [noua MiFID], AEVMP 
menține și publică pe website-ul său o bază 
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de date conținând rezumate ale măsurilor 
în vigoare, inclusiv detalii referitoare la 
persoana sau categoria de persoane în 
cauză, instrumentele financiare aplicabile, 
orice fel de măsuri cantitative sau praguri 
cum ar fi numărul maxim de contracte pe 
care persoanele le pot încheia înainte de 
atingerea unei limite, orice fel de derogări 
de la acestea și justificările aferente.

de date conținând rezumate ale măsurilor 
în vigoare, inclusiv detalii referitoare la 
persoana sau categoria de persoane în 
cauză, instrumentele financiare aplicabile, 
orice fel de măsuri cantitative și calitative
sau praguri cum ar fi numărul maxim de 
contracte pe care persoanele le pot încheia 
și valoarea de piață și valoarea nominală 
a pozițiilor brute și deschise pe care 
persoanele le pot deține înainte de 
atingerea unei limite, orice fel de derogări 
de la acestea și justificările aferente.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile menționate la 
alineatul (2), AEVMP ia una sau mai multe 
dintre următoarele măsuri:

(1) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, în cazul în care este 
îndeplinită oricare dintre condițiile 
menționate la alineatul (2), AEVMP ia una 
sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după analizarea informațiilor obținute, 
solicită tuturor acestor persoane să ia 
măsuri pentru a reduce dimensiunea 
poziției sau a expunerii;

(b) după analizarea informațiilor obținute, 
solicită tuturor acestor persoane sau clase 
de investitori să ia măsuri pentru a reduce 
dimensiunea poziției sau a expunerii;

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) limitează capacitatea unei persoane de a 
intra într-o tranzacție referitoare la un 
instrument derivat pe mărfuri.

(c) limitează capacitatea unei persoane de a 
intra într-o tranzacție referitoare la un 
instrument derivat pe mărfuri sau interzice 
noi clase de contracte.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP ia decizii în temeiul 
alineatului (1) doar în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Sub rezerva măsurilor prevăzute la 
articolul 59 din Directiva [noua MiFID],
AEVMP ia decizii în temeiul alineatului 
(1) doar în cazul în care sunt îndeplinite 
una sau mai multe dintre următoarele 
condiții:

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile enumerate la literele (a)-(c) de 
la alineatul (1) contracarează o amenințare 
la adresa bunei funcționări și a integrității 
piețelor financiare, inclusiv în ceea ce 
privește modalitățile de livrare a mărfurilor 
fizice, sau a stabilității întregului sistem 

(a) măsurile enumerate la literele (a)-(c) de 
la alineatul (1) contracarează o amenințare 
la adresa funcționării eficiente și ordonate
și a integrității piețelor financiare, inclusiv 
în ceea ce privește modalitățile de livrare a 
mărfurilor fizice, constând în speculații 
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financiar din Uniune ori a unei părți a 
acestuia;

excesive sau în manipularea pieței, 
volatilitatea crescută sau denaturarea 
procesului de descoperire a prețurilor, sau
o amenințare la adresa stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune ori a 
unei părți a acestuia sau o denaturare a 
funcțiilor de gestiune a riscului 
îndeplinite de piețele de mărfuri;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile respective contracarează în 
mod semnificativ amenințarea la adresa 
bunei funcționări și a integrității piețelor 
financiare, a modalităților de livrare a 
mărfurilor fizice, sau a stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune ori a 
unei părți a acestuia, sau măresc în mod 
semnificativ capacitatea autorităților 
competente de a monitoriza amenințarea;

(a) măsurile respective contracarează 
amenințarea la adresa funcționării 
eficiente și ordonate și a integrității 
piețelor financiare, a modalităților de 
livrare a mărfurilor fizice, sau a stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune ori a 
unei părți a acestuia, sau măresc 
capacitatea autorităților competente de a 
monitoriza amenințarea;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu vor avea efecte negative asupra 
eficienței piețelor financiare, inclusiv prin 
reducerea lichidității pe piețele respective 
și crearea de incertitudini pentru 
participanții pe piață, disproporționate față 
de avantajele măsurilor.

(c) nu au efecte negative asupra eficienței 
piețelor financiare, în special prin 
reducerea lichidității necesare pentru 
tranzacțiile bona fide de acoperire a 
riscurilor pe piețele respective și crearea 
de incertitudini pentru participanții pe 
piață, care să fie disproporționate față de 
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avantajele măsurilor.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de a hotărî aplicarea sau 
reînnoirea uneia dintre măsurile menționate 
la alineatul (1), AEVMP notifică 
autoritățile competente cu privire la 
măsura propusă. În cazul unei cereri 
formulate în temeiul alineatului (1) 
litera (a) sau (b), notificarea include 
identitatea persoanei sau a persoanelor 
cărora le-a fost adresată, precum și detaliile 
și justificările aferente. În cazul unei 
măsuri luate în temeiul alineatului (1) 
litera (c), notificarea include detalii privind 
persoana sau categoria de persoane în 
cauză, instrumentele financiare aplicabile, 
măsurile cantitative corespunzătoare, cum 
ar fi numărul maxim de contracte pe care 
persoana sau categoria de persoane în 
cauză le poate încheia și justificările 
aferente.

(4) Înainte de a hotărî aplicarea sau 
reînnoirea uneia dintre măsurile menționate 
la alineatul (1), AEVMP notifică 
autorităților competente măsura propusă. 
În cazul unei cereri formulate în temeiul 
alineatului (1) litera (a) sau (b), notificarea 
include identitatea persoanei sau a 
persoanelor cărora le-a fost adresată, 
precum și detaliile și justificările aferente. 
În cazul unei măsuri luate în temeiul 
alineatului (1) litera (c), notificarea include 
detalii privind persoana sau categoria de 
persoane în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative și calitative
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 
de contracte care pot fi încheiate și 
valoarea poziției brute sau a poziției 
deschise care poate fi deținută de persoana 
sau categoria de persoane în cauză și 
justificările aferente.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) AEVMP publică pe website-ul său 
toate deciziile de impunere sau reînnoire a 
măsurilor menționate la alineatul (1) 

(6) AEVMP publică pe website-ul său 
toate deciziile de impunere sau reînnoire a 
măsurilor menționate la alineatul (1) 
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litera (c). Notificarea include detalii 
privind persoana sau categoria de persoane 
în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative 
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 
de contracte pe care persoana sau categoria 
de persoane în cauză le poate încheia și 
justificările aferente.

litera (c). Notificarea include detalii 
privind persoana sau categoria de persoane 
în cauză, instrumentele financiare 
aplicabile, măsurile cantitative și calitative
corespunzătoare, cum ar fi numărul maxim 
de contracte care pot fi încheiate și 
valoarea poziției brute sau a poziției 
deschise care poate fi deținută de persoana 
sau categoria de persoane în cauză și 
justificările aferente.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 41, măsuri prin 
care specifică criteriile și factorii care 
trebuie luați în considerare de către 
AEVMP la determinarea apariției unei 
amenințări la adresa bunei funcționări și 
a integrității piețelor financiare, inclusiv 
în ceea ce privește modalitățile de livrare 
a mărfurilor fizice, ori la adresa 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune sau a unei părți a acestuia, la care 
se face referire la alineatul (2) litera (a).

(10) AEVMP elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare prin 
care specifică măsurile, criteriile și factorii 
pe care îi ia în considerare la determinarea 
apariției circumstanțelor la care se face 
referire la alineatul (2) litera (a).

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) AEVMP înaintează Comisiei aceste 
proiecte de standarde tehnice de 
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reglementare până la [31 decembrie 
2012].
Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate în ceea ce privește standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
primul paragraf în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010. 

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Cu scopul de a-și îndeplini în mod 
eficient îndatoririle în ceea ce privește 
piețele de mărfuri și de a coordona 
activitățile de supraveghere desfășurate de 
autoritățile competente desemnate la nivel 
național care sunt responsabile pentru 
piețele respective, AEVMP instituie un 
departament specific pentru mărfuri.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10c) AEVMP elaborează, în strânsă 
coordonare cu CERS și cu alte autorități 
sectoriale relevante de supraveghere din 
cadrul Uniunii și din țările terțe, proiecte 
de standarde tehnice de reglementare care 
specifică un set de indicatori și praguri 
relevante necesare pentru monitorizarea 
caracteristicilor piețelor de mărfuri 
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subiacente, precum și detaliile referitoare 
la datele granulare și agregate care 
trebuie furnizate de către participanții la 
piață, piețele reglementate, MTF-uri, 
OTF-uri, dealerii OTC și registrele de 
tranzacții autorizate în temeiul 
Regulamentului [EMIR] către autoritățile
competente relevante, AEVMP și CERS.

Or. en


