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Amendamentul 139
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este oportun și necesar ca aceste 
prevederi să ia forma unui regulament, 
deoarece anumite prevederi impun 
operatorilor privați obligația de a notifica și 
de a publica pozițiile scurte nete pentru 
anumite instrumente și vânzările în lipsă 
fără prevalidare. De asemenea, 
regulamentul este necesar pentru a conferi 
Autorității europene pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP), instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. […/…] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
competențele necesare pentru a putea 
coordona măsurile luate de autoritățile 
competente și pentru a lua ea însăși măsuri.

(3) Este oportun și necesar ca aceste 
prevederi să ia forma unui regulament, 
deoarece anumite prevederi impun 
operatorilor privați obligația de a notifica și 
de a publica pozițiile scurte nete pentru 
anumite instrumente. De asemenea, 
regulamentul este necesar pentru a conferi 
Autorității europene pentru valori 
mobiliare și piețe [AES(AEVMP)], 
instituită prin Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului competențele necesare pentru a 
putea coordona măsurile luate de 
autoritățile competente și pentru a lua ea 
însăși măsuri.

Or. en

Amendamentul 140
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este oportun și necesar ca aceste 
prevederi să ia forma unui regulament, 
deoarece anumite prevederi impun 
operatorilor privați obligația de a notifica și 
de a publica pozițiile scurte nete pentru 
anumite instrumente și vânzările în lipsă 
fără prevalidare. De asemenea, 
regulamentul este necesar pentru a conferi 
Autorității europene pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP), instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. […/…] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
competențele necesare pentru a putea 

(3) Este oportun și necesar ca aceste 
prevederi să ia forma unui regulament, 
deoarece anumite prevederi impun 
operatorilor privați obligația de a notifica și 
de a publica pozițiile scurte nete pentru 
anumite instrumente și vânzările în lipsă 
fără prevalidare. Prezentul regulament nu 
impune obligația de a notifica și de a 
publica pozițiile lungi, întrucât această 
obligație face obiectul Directivei 
2004/109/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului privind armonizarea 
obligațiilor de transparență în ceea ce 
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coordona măsurile luate de autoritățile 
competente și pentru a lua ea însăși măsuri.

privește informația referitoare la emitenții 
ale căror titluri de valoare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată1.
De asemenea, regulamentul este necesar 
pentru a conferi Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe [AES (AEVMP)], 
instituită prin Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului competențele necesare pentru a 
putea coordona măsurile luate de 
autoritățile competente și pentru a lua ea 
însăși măsuri.
______________________

1 JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificare

Obligația de a notifica și de a publica pozițiile lungi este inclusă în Directiva 2004/109/CE și 
nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.  Orice propunere de modificare a 
obligațiilor de publicare stabilite în Directiva 2004/109/CE ar trebui făcută în contextul 
revizuirii acestei directive (revizuire care se desfășoară în prezent).

Amendamentul 141
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este oportun și necesar ca aceste 
prevederi să ia forma unui regulament, 
deoarece anumite prevederi impun 
operatorilor privați obligația de a notifica și 
de a publica pozițiile scurte nete pentru 
anumite instrumente și vânzările în lipsă 
fără prevalidare. De asemenea, 
regulamentul este necesar pentru a conferi 
Autorității europene pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP), instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. […/…] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
competențele necesare pentru a putea 

(3) Este oportun și necesar ca aceste 
prevederi să ia forma unui regulament, 
deoarece anumite prevederi impun 
operatorilor privați obligația de a notifica și 
de a publica pozițiile scurte nete pentru 
anumite instrumente și vânzările în lipsă 
fără prevalidare. Prezentul regulament nu 
impune obligația de a notifica și de a 
publica pozițiile lungi, întrucât această 
obligație face obiectul Directivei 
2004/109/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului privind armonizarea 
obligațiilor de transparență în ceea ce 
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coordona măsurile luate de autoritățile 
competente și pentru a lua ea însăși măsuri.

privește informația referitoare la emitenții 
ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată1. 
De asemenea, regulamentul este necesar 
pentru a conferi Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe [AES (AEVMP)], 
instituită prin Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului competențele necesare pentru a 
putea coordona măsurile luate de 
autoritățile competente și pentru a lua ea 
însăși măsuri.
__________________

1 JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificare

Obligația de notificare și de publicare este inclusă deja în Directiva privind transparența 
(Directiva 2004/109/CE), care este în curs de revizuire. Prezentul regulament se referă la 
vânzarea în lipsă și, prin urmare, nu ar fi oportună includerea în domeniul său de aplicare a 
unor măsuri privind pozițiile lungi.

Amendamentul 142
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a pune capăt situației actuale de 
fragmentare în care unele state membre au 
luat măsuri foarte diferite și pentru a limita 
posibilitatea luării unor măsuri divergente 
de către autoritățile competente, este 
important ca riscurile potențiale ale 
vânzării în lipsă și a swapurilor pe riscul de 
credit să fie tratate în mod armonizat. 
Dispozițiile regulamentului trebuie să ofere 
soluții pentru riscurile identificate fără a 
suprima în mod nejustificat beneficiile 
vânzării în lipsă raportat la calitatea și 

(4) Pentru a pune capăt situației actuale de 
fragmentare în care unele state membre au 
luat măsuri foarte diferite și pentru a limita 
posibilitatea luării unor măsuri divergente 
de către autoritățile competente, este 
important ca riscurile potențiale ale 
vânzării în lipsă și a swapurilor pe riscul de 
credit să fie tratate în mod armonizat. 
Dispozițiile regulamentului trebuie să ofere 
soluții pentru riscurile identificate și să 
asigure calitatea și eficiența piețelor.
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eficiența piețelor.

Or. en

Amendamentul 143
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a pune capăt situației actuale de 
fragmentare în care unele state membre au 
luat măsuri foarte diferite și pentru a limita 
posibilitatea luării unor măsuri divergente 
de către autoritățile competente, este 
important ca riscurile potențiale ale 
vânzării în lipsă și a swapurilor pe riscul de 
credit să fie tratate în mod armonizat. 
Dispozițiile regulamentului trebuie să ofere 
soluții pentru riscurile identificate fără a 
suprima în mod nejustificat beneficiile 
vânzării în lipsă raportat la calitatea și 
eficiența piețelor.

(4) Pentru a pune capăt situației actuale de 
fragmentare în care unele state membre au 
luat măsuri foarte diferite și pentru a limita 
posibilitatea luării unor măsuri divergente 
de către autoritățile competente, este 
important ca riscurile potențiale ale 
vânzării în lipsă și a swapurilor pe riscul de 
credit să fie tratate în mod armonizat. 
Dispozițiile regulamentului trebuie să ofere 
soluții pentru riscurile identificate fără a 
avea un efect negativ asupra stabilității 
piețelor financiare europene și asupra 
capacității lor de a asigura lichiditatea 
economiei reale. Cu toate acestea, statele 
membre nu ar trebui împiedicate să 
introducă o reglementare mai strictă a 
swapurilor pe riscul de credit și a 
vânzărilor în lipsă.

Or. en

Amendamentul 144
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a pune capăt situației actuale de 
fragmentare în care unele state membre au 
luat măsuri foarte diferite și pentru a limita 
posibilitatea luării unor măsuri divergente 
de către autoritățile competente, este 

(4) Pentru a pune capăt situației actuale de 
fragmentare în care unele state membre au 
luat măsuri foarte diferite și pentru a limita 
posibilitatea luării unor măsuri divergente 
de către autoritățile competente, este 
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important ca riscurile potențiale ale 
vânzării în lipsă și a swapurilor pe riscul de 
credit să fie tratate în mod armonizat. 
Dispozițiile regulamentului trebuie să 
ofere soluții pentru riscurile identificate
fără a suprima în mod nejustificat 
beneficiile vânzării în lipsă raportat la
calitatea și eficiența piețelor.

important ca riscurile potențiale ale 
vânzării în lipsă și a swapurilor pe riscul de 
credit să fie tratate în mod coordonat, 
statele membre trebuind să aibă în 
continuare posibilitatea de a adopta 
dispoziții mai stricte. Dispozițiile de 
adoptat ar trebui să ofere soluții pentru 
riscurile identificate luând în considerare, 
în mod particular, problemele generate de 
vânzarea în lipsă în ceea ce privește
calitatea și eficiența piețelor. Ar trebui 
interzise, în special, vânzările în lipsă fără 
prevalidare și vânzările în lipsă legate de 
materii prime.

Or. de

Amendamentul 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a pune capăt situației actuale de 
fragmentare în care unele state membre au 
luat măsuri foarte diferite și pentru a limita 
posibilitatea luării unor măsuri divergente 
de către autoritățile competente, este 
important ca riscurile potențiale ale 
vânzării în lipsă și a swapurilor pe riscul de 
credit să fie tratate în mod armonizat. 
Dispozițiile regulamentului trebuie să ofere 
soluții pentru riscurile identificate fără a 
suprima în mod nejustificat beneficiile 
vânzării în lipsă raportat la calitatea și 
eficiența piețelor.

(4) Pentru a pune capăt situației actuale de 
fragmentare în care unele state membre au 
luat măsuri foarte diferite și pentru a limita 
posibilitatea luării unor măsuri divergente 
de către autoritățile competente, este 
important ca riscurile potențiale ale 
vânzării în lipsă și a swapurilor pe riscul de 
credit să fie tratate în mod armonizat. 
Dispozițiile regulamentului trebuie să ofere 
soluții pentru riscurile identificate fără a 
avea un efect negativ asupra funcționării 
piețelor financiare din UE și ținând 
seama de diferențele existente între statele 
membre și de potențialul impact economic 
al acestora.

Or. en
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Amendamentul 146
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Vânzarea în lipsă contribuie la 
eficiența piețelor. Ea duce la creșterea 
lichidității pieței (vânzătorul în lipsă vinde 
titluri de valoare și, ulterior, le 
achiziționează pentru a acoperi vânzarea). 
De asemenea, permițând investitorilor să 
acționeze în momentul în care consideră 
că un titlu de valoare este supraevaluat, 
vânzarea în lipsă contribuie la fixarea 
mai eficientă a prețului titlurilor de 
valoare, ajută la limitarea formării unor 
bule a prețurilor și poate avea rol de 
indicator timpuriu al problemelor legate 
de un emitent. De asemenea, vânzarea în 
lipsă este un instrument important pentru 
acoperirea împotriva riscurilor și pentru 
alte activități de gestionare a riscurilor, 
precum și pentru formarea pieței.

Or. en

Justificare

Este esențial să fie recunoscută importanța economică a vânzării în lipsă pentru emitenți și 
investitori. Acest lucru este necesar pentru a asigura bunul echilibru al regulamentului în 
încercarea de a armoniza cadrul privind vânzarea în lipsă, astfel încât să se asigure faptul că 
beneficiile vânzării în lipsă rămân accesibile în continuare pentru emitenți și investitori.

Amendamentul 147
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Vânzarea în lipsă contribuie la 
eficiența piețelor. Ea duce la creșterea 
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lichidității pieței (vânzătorul în lipsă vinde 
titluri de valoare și, ulterior, le 
achiziționează pentru a acoperi vânzarea). 
De asemenea, permițând investitorilor să 
acționeze în momentul în care consideră 
că un titlu de valoare este supraevaluat, 
vânzarea în lipsă contribuie la fixarea 
mai eficientă a prețului titlurilor de 
valoare, ajută la limitarea formării unor 
bule a prețurilor și poate avea rol de 
indicator timpuriu al problemelor legate 
de un emitent. De asemenea, vânzarea în 
lipsă este un instrument important pentru 
acoperirea împotriva riscurilor și pentru 
alte activități de gestionare a riscurilor, 
precum și pentru formarea pieței.

Or. en

Justificare

Este esențial ca importanța economică pentru emitenți și investitori a vânzării în lipsă să fie 
recunoscută în cuprinsul considerentelor. Acest lucru este necesar pentru a asigura bunul 
echilibru al regulamentului în încercarea de a armoniza cadrul privind vânzarea în lipsă, 
astfel încât să se asigure faptul că beneficiile vânzării în lipsă rămân accesibile în continuare 
pentru emitenți și investitori.

Amendamentul 148
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Deși piețele produselor de bază, în 
special piețele produselor agricole, sunt 
expuse unor riscuri similare celor care 
afectează instrumentele financiare vizate 
de prezentul regulament, produsele de 
bază nu intră în domeniul său de aplicare. 
Tranzacțiile pur speculative ar trebui 
interzise, iar AES (AEVMP) și autoritățile 
competente ar trebui să aibă competența 
de a trata în mod eficace 
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disfuncționalitățile de pe piețele 
produselor de bază. În acest sens, Comisia 
ar trebui să prezinte o propunere 
corespunzătoare privind reglementarea 
piețelor produselor de bază, ținând seama 
de particularitățile acestora. Produsele 
relevante pentru sectorul energetic ar 
trebui tratate în propunerea de 
regulament a Comisiei privind 
integritatea și transparența pieței energiei 
(COM(2010)0726).

Or. en

Amendamentul 149
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Swapurile pe riscul de credit, 
vânzările în lipsă fără prevalidare și 
vânzările în lipsă ale produselor de bază 
ar trebui combătute și interzise pe piețele 
financiare ale Uniunii prin dispoziții 
juridice. Vânzările în lipsă fără 
prevalidare, vânzările în lipsă ale 
produselor de bază și swapurile pe riscul 
de credit nu oferă niciun beneficiu 
macroeconomic și comportă riscuri 
sistemice considerabile care se pretează 
foarte greu la evaluări ex ante. Protecția 
împotriva riscurilor ar trebui înlocuită cu 
alte instrumente, mai puțin dăunătoare.

Or. en

Amendamentul 150
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O mai mare transparență în raport cu 
pozițiile scurte nete pe anumite instrumente 
financiare ar fi atât în beneficiul 
autorităților de reglementare, cât și al 
participanților pe piață. Pentru societățile 
a căror acțiuni sunt admise la 
tranzacționare în locuri de tranzacționare 
din UE trebuie introdus un model de 
transparență pe două niveluri care să 
asigure o mai mare transparență a pozițiilor 
scurte nete importante pe acțiuni, la nivelul 
corespunzător. Începând de la un anumit 
prag, pozițiile trebuie notificate privat 
autorităților de reglementare în cauză 
pentru a le permite să monitorizeze și, dacă 
e necesar, să analizeze vânzările în lipsă 
care ar putea duce la apariția de riscuri 
sistemice sau ar putea fi abuzive, iar de la 
un alt prag, mai ridicat, informațiile 
trebuie făcute publice pe piață pentru a 
oferi informații utile celorlalți participanți 
pe piață referitoare la pozițiile scurte 
individuale pe acțiuni.

(6) O mai mare transparență în raport cu 
pozițiile scurte nete pe anumite instrumente 
financiare ar fi în beneficiul autorităților de 
reglementare. Pentru societățile a căror 
acțiuni sunt admise la tranzacționare în 
locuri de tranzacționare din UE trebuie 
introdus un model de transparență pe două 
niveluri care să asigure o mai mare 
transparență a pozițiilor scurte nete 
importante pe acțiuni, la nivelul 
corespunzător. Începând de la un anumit 
prag, pozițiile trebuie notificate privat 
autorităților de reglementare în cauză 
pentru a le permite să monitorizeze și, dacă 
e necesar, să analizeze vânzările în lipsă 
care ar putea duce la apariția de riscuri 
sistemice sau ar putea fi abuzive.

Or. en

Justificare

Publicarea pozițiilor scurte individuale este anticompetitivă și poate avea efecte negative 
asupra investitorilor mai mici.  Aceasta ar putea provoca un comportament prociclic, ceea ce 
ar putea reduce prețul acțiunilor, provocând pagube întreprinderilor europene. Publicarea ar 
duce și la reducerea lichidității și formarea mai puțin eficientă a prețurilor pentru toți 
utilizatorii piețelor, cum ar fi investitorii mici, fondurile de pensii și întreprinderile emitente.  
Cu toate acestea, trebuie asigurat accesul autorităților competente la informațiile relevante 
pentru ca acestea să poată monitoriza riscurile sistemice.

Amendamentul 151
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O mai mare transparență în raport cu 
pozițiile scurte nete pe anumite instrumente 
financiare ar fi atât în beneficiul 
autorităților de reglementare, cât și al 
participanților pe piață. Pentru societățile 
a căror acțiuni sunt admise la 
tranzacționare în locuri de tranzacționare
din UE trebuie introdus un model de 
transparență pe două niveluri care să 
asigure o mai mare transparență a pozițiilor 
scurte nete importante pe acțiuni, la nivelul 
corespunzător. Începând de la un anumit 
prag, pozițiile trebuie notificate privat 
autorităților de reglementare în cauză 
pentru a le permite să monitorizeze și, dacă 
e necesar, să analizeze vânzările în lipsă 
care ar putea duce la apariția de riscuri 
sistemice sau ar putea fi abuzive, iar de la 
un alt prag, mai ridicat, informațiile 
trebuie făcute publice pe piață pentru a 
oferi informații utile celorlalți participanți 
pe piață referitoare la pozițiile scurte 
individuale pe acțiuni.

(6) O mai mare transparență în raport cu 
pozițiile scurte nete pe anumite instrumente 
financiare se consideră utilă pentru 
supravegherea pieței în scopul 
reglementării. Pentru societățile a căror 
acțiuni sunt admise la tranzacționare în 
locuri de tranzacționare din UE trebuie 
introdus un model de transparență pe două 
niveluri care să asigure o mai mare 
transparență a pozițiilor scurte nete 
importante pe acțiuni, la nivelul 
corespunzător. Începând de la un anumit 
prag, pozițiile trebuie notificate privat 
autorităților de reglementare în cauză 
pentru a le permite să monitorizeze și, dacă 
e necesar, să analizeze vânzările în lipsă 
care ar putea duce la apariția de riscuri 
sistemice sau ar putea fi abuzive, iar 
pozițiile care se situează deasupra 
pragului ar trebui făcute publice pe piață 
sub formă globală și anonimă pentru a 
oferi informații utile celorlalți participanți 
pe piață referitoare la volumul pozițiilor
scurte pe acțiuni.

Or. en

Justificare

Publicarea pozițiilor scurte individuale nu reprezintă un ajutor pentru autoritățile de 
reglementare în depistarea abuzurilor de piață și expune deținătorii de poziții scurte la riscul 
de a nu mai putea achiziționa titluri, precum și la alte riscuri legate de practici abuzive. 
Publicarea încurajează comportamentul gregar și reduce lichiditatea deoarece investitorii nu 
agreează situația în care pozițiile lor scurte sunt cunoscute de întreprinderi și preferă deci să 
evite vânzările în lipsă. Publicarea sub formă globală oferă informații utile participanților de 
pe piață.

Amendamentul 152
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O mai mare transparență în raport cu 
pozițiile scurte nete pe anumite instrumente 
financiare ar fi atât în beneficiul 
autorităților de reglementare, cât și al 
participanților pe piață. Pentru societățile a 
căror acțiuni sunt admise la tranzacționare 
în locuri de tranzacționare din UE trebuie 
introdus un model de transparență pe două 
niveluri care să asigure o mai mare 
transparență a pozițiilor scurte nete 
importante pe acțiuni, la nivelul 
corespunzător. Începând de la un anumit 
prag, pozițiile trebuie notificate privat 
autorităților de reglementare în cauză 
pentru a le permite să monitorizeze și, dacă 
e necesar, să analizeze vânzările în lipsă 
care ar putea duce la apariția de riscuri 
sistemice sau ar putea fi abuzive, iar de la 
un alt prag, mai ridicat, informațiile
trebuie făcute publice pe piață pentru a 
oferi informații utile celorlalți participanți 
pe piață referitoare la pozițiile scurte 
individuale importante pe acțiuni.

(6) O mai mare transparență în raport cu 
pozițiile scurte nete pe anumite instrumente 
financiare ar fi atât în beneficiul 
autorităților de reglementare, cât și al 
participanților pe piață. Pentru societățile a 
căror acțiuni sunt admise la tranzacționare 
în locuri de tranzacționare din UE trebuie 
introdus un model de transparență pe două 
niveluri care să asigure o mai mare 
transparență a pozițiilor scurte nete 
importante pe acțiuni, la nivelul 
corespunzător. Începând de la un anumit 
prag, pozițiile trebuie notificate privat 
autorităților de reglementare în cauză 
pentru a le permite să monitorizeze și, dacă 
e necesar, să analizeze vânzările în lipsă 
care ar putea duce la apariția de riscuri 
sistemice sau ar putea fi abuzive. Pozițiile
trebuie făcute publice și pe piață sub formă 
globală, anonimă, pentru a oferi informații 
utile celorlalți participanți pe piață 
referitoare la pozițiile scurte individuale 
importante pe acțiuni.

Or. en

Amendamentul 153
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O mai mare transparență în raport cu 
pozițiile scurte nete pe anumite instrumente 
financiare ar fi atât în beneficiul 
autorităților de reglementare, cât și al 
participanților pe piață. Pentru societățile a 
căror acțiuni sunt admise la tranzacționare 
în locuri de tranzacționare din UE trebuie 
introdus un model de transparență pe două 
niveluri care să asigure o mai mare 
transparență a pozițiilor scurte nete 

(6) O mai mare transparență în raport cu 
pozițiile scurte nete pe anumite instrumente 
financiare ar fi atât în beneficiul 
autorităților de reglementare, cât și al 
participanților pe piață. Pentru societățile a 
căror acțiuni sunt admise la tranzacționare 
în locuri de tranzacționare din UE trebuie 
introdus un model de transparență pe două 
niveluri care să asigure o mai mare 
transparență a pozițiilor scurte nete 
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importante pe acțiuni, la nivelul 
corespunzător. Începând de la un anumit 
prag, pozițiile trebuie notificate privat 
autorităților de reglementare în cauză 
pentru a le permite să monitorizeze și, dacă 
e necesar, să analizeze vânzările în lipsă 
care ar putea duce la apariția de riscuri 
sistemice sau ar putea fi abuzive, iar de la 
un alt prag, mai ridicat, informațiile
trebuie făcute publice pe piață pentru a 
oferi informații utile celorlalți participanți 
pe piață referitoare la pozițiile scurte 
individuale importante pe acțiuni.

importante pe acțiuni, la nivelul 
corespunzător. Începând de la un anumit 
prag, pozițiile trebuie notificate privat 
autorităților de reglementare în cauză 
pentru a le permite să monitorizeze și, dacă 
e necesar, să analizeze vânzările în lipsă 
care ar putea duce la apariția de riscuri 
sistemice sau ar putea fi abuzive. Pozițiile
trebuie făcute publice și pe piață pentru a 
oferi informații utile celorlalți participanți 
pe piață referitoare la pozițiile scurte 
individuale importante pe acțiuni.

Or. en

Amendamentul 154
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O mai mare transparență în raport cu 
pozițiile scurte nete pe anumite instrumente 
financiare ar fi atât în beneficiul 
autorităților de reglementare, cât și al 
participanților pe piață. Pentru societățile a 
căror acțiuni sunt admise la tranzacționare 
în locuri de tranzacționare din UE trebuie 
introdus un model de transparență pe două 
niveluri care să asigure o mai mare 
transparență a pozițiilor scurte nete 
importante pe acțiuni, la nivelul 
corespunzător. Începând de la un anumit 
prag, pozițiile trebuie notificate privat 
autorităților de reglementare în cauză 
pentru a le permite să monitorizeze și, dacă 
e necesar, să analizeze vânzările în lipsă 
care ar putea duce la apariția de riscuri 
sistemice sau ar putea fi abuzive, iar de la 
un alt prag, mai ridicat, informațiile trebuie 
făcute publice pe piață pentru a oferi 
informații utile celorlalți participanți pe 
piață referitoare la pozițiile scurte 

(6) O mai mare transparență în raport cu 
pozițiile scurte nete pe anumite instrumente 
financiare ar fi atât în beneficiul 
autorităților de reglementare, cât și al 
participanților pe piață. Pentru societățile a 
căror acțiuni sunt admise la tranzacționare 
în locuri de tranzacționare din UE sau sunt 
plasate în mod privat în UE, trebuie 
introdus un model de transparență pe două 
niveluri care să asigure o mai mare 
transparență a pozițiilor scurte nete 
importante pe acțiuni, la nivelul 
corespunzător. Începând de la un anumit 
prag, pozițiile trebuie notificate privat 
autorităților de reglementare în cauză 
pentru a le permite să monitorizeze și, dacă 
e necesar, să analizeze vânzările în lipsă 
care ar putea duce la apariția de riscuri 
sistemice sau ar putea fi abuzive, iar de la 
un alt prag, mai ridicat, informațiile trebuie 
făcute publice pe piață pentru a oferi 
informații utile celorlalți participanți pe 
piață referitoare la pozițiile scurte 
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individuale pe acțiuni. individuale pe acțiuni.

Or. en

Amendamentul 155
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Notificarea acestor poziții referitoare la 
datoria suverană va oferi autorităților de 
reglementare informații importante care să 
le sprijine în demersul de a verifica dacă 
astfel de poziții produc riscuri sistemice 
sau sunt utilizate în scopuri abuzive. Prin 
urmare, trebuie prevăzută notificarea 
autorităților de reglementare cu privire la 
pozițiile scurte nete importante referitoare 
la datoria suverană din UE. O asemenea 
prevedere trebuie să conțină doar 
notificarea privată a informațiilor către 
autoritățile de reglementare, deoarece 
publicarea unor astfel de informații pe 
piață ar putea avea efecte nedorite asupra 
piețelor datoriei suverane, care se 
confruntă deja cu probleme de lichiditate. 
Prevederile trebuie să includă notificarea 
expunerilor importante la emitenți 
suverani, obținute prin utilizarea 
swapurilor pe riscul de credit.

(7) Notificarea acestor poziții referitoare la 
datoria suverană sau la indicii piețelor 
financiare din statele membre sau din UE 
va oferi autorităților de reglementare 
informații importante care să le sprijine în 
demersul de a verifica dacă astfel de poziții 
produc riscuri sistemice sau sunt utilizate 
în scopuri abuzive. Prin urmare, trebuie 
prevăzută notificarea autorităților de 
reglementare cu privire la pozițiile scurte 
nete importante referitoare la datoria 
suverană sau la indicii piețelor financiare 
din statele membre sau din UE. O 
asemenea prevedere trebuie să conțină doar 
notificarea privată a informațiilor către 
autoritățile de reglementare, deoarece 
publicarea unor astfel de informații pe 
piață ar putea avea efecte nedorite asupra 
piețelor datoriei suverane, care se 
confruntă deja cu probleme de lichiditate,
sau asupra indicilor piețelor financiare 
din statele membre sau din UE. 
Prevederile trebuie să includă notificarea 
expunerilor importante la emitenți 
suverani, obținute prin utilizarea 
swapurilor pe riscul de credit și a 
instrumentelor financiare legate de indicii 
financiari ai statelor membre sau ai UE.

Or. en
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Amendamentul 156
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obligația de notificare pentru datoria 
suverană trebuie să se aplice datoriei emise 
de Uniunea Europeană și statele membre, 
inclusiv ministere, departamente, bănci 
centrale, agenții sau organisme publice 
care emit astfel de titluri în numele unui 
stat membru, cu excepția organismelor 
regionale sau a organismelor cvasi-publice 
care emit datorie.

(8) Obligația de notificare pentru datoria 
suverană trebuie să se aplice datoriei emise 
de Uniunea Europeană și statele membre, 
inclusiv ministere, departamente, bănci 
centrale, agenții sau organisme publice 
care emit astfel de titluri în numele unui 
stat membru, cu excepția organismelor 
regionale sau a organismelor cvasi-publice 
care emit datorie. Prezentul regulament 
nu ar trebui să includă instrumentele de 
datorie ale întreprinderilor emitente din 
Uniune, care nu sunt emise în numele 
unui stat membru.

Or. en

Justificare

Nu există dovezi care să demonstreze că pozițiile scurte referitoare la instrumentele de 
datorie emise de întreprinderi prezintă un risc sistemic. Extinderea obligației de publicare 
asupra instrumentelor de datorie emise de întreprinderi ar fi o măsură disproporționată.

Amendamentul 157
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obligația de notificare pentru datoria 
suverană trebuie să se aplice datoriei emise 
de Uniunea Europeană și statele membre, 
inclusiv ministere, departamente, bănci 
centrale, agenții sau organisme publice 
care emit astfel de titluri în numele unui 
stat membru, cu excepția organismelor 
regionale sau a organismelor cvasi-publice 

(8) Obligația de notificare pentru datoria 
suverană trebuie să se aplice datoriei emise 
de Uniunea Europeană și statele membre, 
inclusiv ministere, departamente, bănci 
centrale, agenții sau organisme publice 
care emit astfel de titluri în numele unui 
stat membru, cu excepția organismelor 
regionale sau a organismelor cvasi-publice 
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care emit datorie. care emit datorie. Prezentul regulament 
nu ar trebui să includă instrumentele de 
datorie ale întreprinderilor emitente din 
Uniune, care nu sunt emise în numele 
unui stat membru.

Or. en

Justificare

În cadrul procesului de consultare cu privire la prezentul regulament, nu au fost puse la 
dispoziție dovezi care să indice că pozițiile scurte referitoare la instrumentele de datorie 
emise de întreprinderi prezintă un risc sistemic.  Regulamentul include deja pozițiile scurte 
importante referitoare la acțiunile emise de întreprinderile din Uniune. Extinderea obligației 
de publicare și asupra instrumentelor de datorie emise de întreprinderi ar fi o măsură 
disproporționată.

Amendamentul 158
Anni Podimata

Propunere de regulament
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obligația de notificare pentru datoria 
suverană trebuie să se aplice datoriei emise 
de Uniunea Europeană și statele membre, 
inclusiv ministere, departamente, bănci 
centrale, agenții sau organisme publice 
care emit astfel de titluri în numele unui 
stat membru, cu excepția organismelor 
regionale sau a organismelor cvasi-publice 
care emit datorie.

(8) Obligația de notificare pentru datoria 
suverană trebuie să se aplice datoriei emise 
de Uniunea Europeană și statele membre, 
inclusiv ministere, departamente, bănci 
centrale, agenții sau organisme publice 
care emit astfel de titluri în numele unui 
stat membru sau în numele Uniunii, cu 
excepția organismelor regionale sau a 
organismelor cvasi-publice care emit 
datorie.

Or. en

Amendamentul 159
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a obține un mecanism de 
transparență exhaustiv și eficace, este 
importat ca acesta să nu vizeze doar 
pozițiile scurte obținute prin 
tranzacționarea acțiunilor sau a datoriei 
suverane în locuri de tranzacționare, ci și 
pozițiile scurte create prin tranzacționarea 
în afara locurilor de tranzacționare și 
pozițiile scurte nete economice obținute 
prin utilizarea instrumentelor derivate.

(9) Pentru a obține un mecanism de 
transparență exhaustiv și eficace, este 
importat ca acesta să nu vizeze doar 
pozițiile scurte obținute prin 
tranzacționarea titlurilor de valoare, a 
instrumentelor legate de indicele pieței
sau a datoriei suverane în locuri de 
tranzacționare, ci și pozițiile scurte create 
prin tranzacționarea în afara locurilor de 
tranzacționare și pozițiile scurte nete 
economice obținute prin utilizarea 
instrumentelor derivate.

Or. en

Amendamentul 160
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a obține un mecanism de 
transparență exhaustiv și eficace, este 
importat ca acesta să nu vizeze doar 
pozițiile scurte obținute prin 
tranzacționarea acțiunilor sau a datoriei 
suverane în locuri de tranzacționare, ci și 
pozițiile scurte create prin tranzacționarea 
în afara locurilor de tranzacționare și 
pozițiile scurte nete economice obținute 
prin utilizarea instrumentelor derivate.

(9) Pentru a obține un mecanism de 
transparență exhaustiv și eficace, este 
importat ca acesta să nu vizeze doar 
pozițiile scurte obținute prin 
tranzacționarea acțiunilor sau a datoriei 
suverane în locuri de tranzacționare, ci și 
pozițiile scurte create prin tranzacționarea 
în afara locurilor de tranzacționare (piețe 
reglementate, în cadrul unor mecanisme 
multilaterale de tranzacționare, de către 
operatori independenți sau pe piețe 
extrabursiere) și pozițiile scurte nete 
economice obținute prin utilizarea 
instrumentelor derivate cum ar fi 
opțiunile, futures, contractele pentru 
diferență și spread bets pe acțiuni sau pe 
datorie suverană.

Or. en
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Justificare

Este necesar să se precizeze noțiunea de „tranzacționare în afara locurilor de 
tranzacționare” și ce se include în noțiunea de „instrumente derivate” pentru a evita 
interpretări diferite ale acestei norme.

Amendamentul 161
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a fi util autorităților de 
reglementare și pieței, regimul de 
transparență trebuie să furnizeze informații 
complete și exacte cu privire la pozițiile 
persoanei fizice sau juridice. Mai exact, 
informațiile furnizate autorității de 
reglementare sau pieței trebuie să țină 
seama atât de pozițiile scurte, cât și de cele 
lungi, astfel încât să se furnizeze informații 
utile referitoare la poziția netă pe acțiuni, 
datorie suverană și swapuri pe riscul de 
credit a persoanei fizice sau juridice.

(10) Pentru a fi util autorităților de 
reglementare și pieței, regimul de 
transparență trebuie să furnizeze informații 
cu privire la pozițiile scurte importante ale 
persoanei fizice sau juridice. Mai exact, 
informațiile furnizate autorității de 
reglementare sau pieței sub formă globală 
și anonimă trebuie să țină seama atât de 
pozițiile scurte, cât și de cele lungi, astfel 
încât să se furnizeze informații utile 
referitoare la poziția netă pe acțiuni, datorie 
suverană și swapuri pe riscul de credit a 
persoanei fizice sau juridice. Publicarea 
integrală și exactă a pozițiilor scurte 
importante oferă autorităților de 
supraveghere informații importante cu 
privire la riscurile existente pe piață și se 
consideră importantă pentru 
supravegherea pieței. Nu se consideră 
necesar, însă, să se ceară, pentru 
supravegherea pieței, marcarea ordinelor 
de vânzare individuale, care ar putea fi 
închise în perioade scurte de timp.

Or. en

Justificare

Pentru a fi util autorităților de reglementare și pieței, orice regim de transparență ar trebui 
să furnizeze informații cu privire la pozițiile scurte importante ale persoanei fizice sau 
juridice. Mai exact, informațiile furnizate autorității de reglementare sau pieței trebuie să 
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țină seama atât de pozițiile scurte, cât și de cele lungi, astfel încât să se furnizeze informații 
utile referitoare la poziția scurtă netă pe acțiuni, pe datorie suverană și pe swapuri pe riscul 
de credit a persoanei fizice sau juridice.

Amendamentul 162
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a fi util autorităților de 
reglementare și pieței, regimul de 
transparență trebuie să furnizeze informații 
complete și exacte cu privire la pozițiile 
persoanei fizice sau juridice. Mai exact, 
informațiile furnizate autorității de 
reglementare sau pieței trebuie să țină 
seama atât de pozițiile scurte, cât și de cele 
lungi, astfel încât să se furnizeze informații 
utile referitoare la poziția netă pe acțiuni,
datorie suverană și swapuri pe riscul de 
credit a persoanei fizice sau juridice.

(10) Pentru a fi util autorităților de 
reglementare și pieței, regimul de 
transparență trebuie să furnizeze informații 
complete și exacte cu privire la pozițiile 
persoanei fizice sau juridice. Mai exact, 
informațiile furnizate autorității de 
reglementare în mod privat trebuie să țină 
seama atât de pozițiile scurte, cât și de cele 
lungi, astfel încât să se furnizeze informații 
utile referitoare la poziția netă pe acțiuni, 
datorie suverană și swapuri pe riscul de 
credit a persoanei fizice sau juridice.
Pentru a evita situația în care autoritățile 
de reglementare primesc notificări ce 
conțin informații fără nicio valoare 
substanțială, sistemică sau de 
supraveghere, pragul pentru notificările 
private ar trebui evaluat cu atenție, iar 
costurile și beneficiile diferitelor praguri 
ar trebui analizate în detaliu de către AES 
(AEVMP), care ar trebui să recomande la 
rândul său Comisiei pragurile potrivite ce 
trebuie aplicate.

Or. en

Justificare

Publicarea pozițiilor scurte individuale poate avea efecte negative asupra investitorilor mici.  
Aceasta ar putea provoca un comportament prociclic, ceea ce ar putea reduce prețul 
acțiunilor, provocând pagube întreprinderilor europene, reducând lichiditatea și reducând 
eficiența formării prețurilor. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că autoritățile 
competente au acces la o cantitate rezonabilă de informații pertinente pentru a monitoriza 
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riscurile sistemice, dar fără a genera costuri și sarcini administrative excesiv de 
împovărătoare, ceea ce ar reduce competitivitatea piețelor europene.

Amendamentul 163
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a fi util autorităților de 
reglementare și pieței, regimul de 
transparență trebuie să furnizeze informații 
complete și exacte cu privire la pozițiile 
persoanei fizice sau juridice. Mai exact, 
informațiile furnizate autorității de 
reglementare sau pieței trebuie să țină 
seama atât de pozițiile scurte, cât și de cele 
lungi, astfel încât să se furnizeze informații 
utile referitoare la poziția netă pe acțiuni, 
datorie suverană și swapuri pe riscul de 
credit a persoanei fizice sau juridice.

(10) Pentru a fi util autorităților de 
reglementare și pieței, regimul de 
transparență trebuie să furnizeze informații 
complete și exacte cu privire la pozițiile 
persoanei fizice sau juridice. Mai exact, 
informațiile furnizate autorității de 
reglementare sau pieței trebuie să țină 
seama atât de pozițiile scurte, cât și de cele 
lungi, astfel încât să se furnizeze informații 
utile referitoare la poziția netă pe titluri de 
valoare, indici, datorie suverană și swapuri 
pe riscul de credit a persoanei fizice sau 
juridice.

Or. en

Amendamentul 164
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În calculul poziției scurte sau lungi 
trebuie să se includă și beneficiile 
economice pe care o persoană fizică sau 
juridică le obține în raport cu acțiunile 
emise ale unei societăți sau la datoria 
suverană emisă a statelor membre sau a 
Uniunii Europene. Mai precis, trebuie 
incluse beneficiile de acest tip obținute 
direct sau indirect prin utilizarea 

(11) În calculul poziției scurte sau lungi 
trebuie să se includă și beneficiile 
economice pe care o persoană fizică sau 
juridică le obține în raport cu acțiunile 
emise ale unei societăți, datoria suverană 
emisă a statelor membre sau a Uniunii 
Europene sau indicii piețelor financiare 
dintr-un stat membru sau din Uniune. 
Mai precis, trebuie incluse beneficiile de 
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instrumentelor derivate precum opțiunile, 
futures, contracte pentru diferență și spread 
bets pe acțiuni sau datorie suverană. În 
cazul pozițiilor pe datoria suverană, trebuie 
să se țină seama și de swapurile pe riscul 
de credit al emitenților de datorie suverană.

acest tip obținute direct sau indirect prin 
utilizarea instrumentelor derivate precum 
opțiunile, futures, contracte pentru 
diferență și spread bets pe titluri de 
valoare, datorie suverană sau indici. În 
cazul pozițiilor pe datoria suverană, trebuie 
să se țină seama și de swapurile pe riscul 
de credit al emitenților de datorie suverană.

Or. en

Amendamentul 165
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor 
în lipsă de acțiuni executate în locuri de 
tranzacționare, trebuie introdusă obligația 
de a marca ordinele de vânzare executate 
în respectivele locuri drept ordine de 
vânzare în lipsă. Informațiile despre 
ordinele de vânzare în lipsă trebuie 
compilate de locul de tranzacționare și 
publicate în sinteză cel puțin o dată pe zi, 
pentru a permite autorităților competente 
și participanților pe piață să urmărească 
evoluția volumului vânzărilor în lipsă.

eliminat

Or. en

Justificare

În timp ce pozițiile scurte contribuie la supravegherea pieței, valoarea adăugată a marcării 
ordinelor de vânzare nu este clară, având în vedere și faptul că Directiva privind piețele 
instrumentelor financiare impune participanților de pe piață cerința de a raporta 
autorităților de reglementare toate tranzacțiile executate.



AM\853802RO.doc 23/125 PE456.773v01-00

RO

Amendamentul 166
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor 
în lipsă de acțiuni executate în locuri de 
tranzacționare, trebuie introdusă obligația 
de a marca ordinele de vânzare executate 
în respectivele locuri drept ordine de 
vânzare în lipsă. Informațiile despre 
ordinele de vânzare în lipsă trebuie 
compilate de locul de tranzacționare și 
publicate în sinteză cel puțin o dată pe zi, 
pentru a permite autorităților competente 
și participanților pe piață să urmărească 
evoluția volumului vânzărilor în lipsă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor 
în lipsă de acțiuni executate în locuri de 
tranzacționare, trebuie introdusă obligația
de a marca ordinele de vânzare executate 
în respectivele locuri drept ordine de 
vânzare în lipsă. Informațiile despre 
ordinele de vânzare în lipsă trebuie 
compilate de locul de tranzacționare și 
publicate în sinteză cel puțin o dată pe zi, 
pentru a permite autorităților competente 

(12) Comisia ar trebui să efectueze o 
analiză completă și detaliată a costurilor 
și beneficiilor pe care le presupune 
introducerea obligației de a marca ordinele 
de vânzare în lipsă. Orice decizie privind 
introducerea unei marcări ar trebui 
justificată în mod corespunzător și nu ar 
trebui să fie adoptată înainte de 
comunicarea rezultatelor analizei 
Comisiei. Rezultatele analizei ar trebui 
făcute publice.
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și participanților pe piață să urmărească 
evoluția volumului vânzărilor în lipsă.

Or. en

Amendamentul 168
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor 
în lipsă de acțiuni executate în locuri de 
tranzacționare, trebuie introdusă obligația
de a marca ordinele de vânzare executate în 
respectivele locuri drept ordine de vânzare 
în lipsă. Informațiile despre ordinele de 
vânzare în lipsă trebuie compilate de locul 
de tranzacționare și publicate în sinteză 
cel puțin o dată pe zi, pentru a permite 
autorităților competente și participanților 
pe piață să urmărească evoluția 
volumului vânzărilor în lipsă.

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, AES (AEVMP) ar trebui să 
analizeze beneficiile și costurile 
introducerii unei obligații de a marca 
ordinele de vânzare executate în locuri de 
tranzacționare drept ordine de vânzare în 
lipsă, precum și dacă obiectivul poate fi 
realizat mai eficient cu ajutorul regimului 
de transparență pentru publicarea 
pozițiilor scurte nete pe acțiuni.

Or. en

Amendamentul 169
Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor 
în lipsă de acțiuni executate în locuri de 
tranzacționare, trebuie introdusă obligația
de a marca ordinele de vânzare executate în 

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, AES (AEVMP) ar trebui să 
analizeze beneficiile și costurile 
introducerii unei obligații de a marca 
ordinele de vânzare executate în locuri de 
tranzacționare drept ordine de vânzare în 
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respectivele locuri drept ordine de vânzare 
în lipsă. Informațiile despre ordinele de 
vânzare în lipsă trebuie compilate de locul 
de tranzacționare și publicate în sinteză 
cel puțin o dată pe zi, pentru a permite 
autorităților competente și participanților 
pe piață să urmărească evoluția 
volumului vânzărilor în lipsă.

lipsă, precum și dacă obiectivul poate fi 
realizat mai eficient cu ajutorul regimului 
de transparență pentru publicarea 
pozițiilor scurte nete pe acțiuni.

Or. en

Amendamentul 170
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor 
în lipsă de acțiuni executate în locuri de 
tranzacționare, trebuie introdusă obligația
de a marca ordinele de vânzare executate în 
respectivele locuri drept ordine de vânzare 
în lipsă. Informațiile despre ordinele de 
vânzare în lipsă trebuie compilate de locul 
de tranzacționare și publicate în sinteză 
cel puțin o dată pe zi, pentru a permite 
autorităților competente și participanților 
pe piață să urmărească evoluția 
volumului vânzărilor în lipsă.

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, AES(AEVMP) ar trebui să 
efectueze o evaluare de impact cantitativă 
și calitativă  pentru a analiza beneficiile și 
costurile introducerii unei obligații de a 
marca ordinele de vânzare executate în 
locuri de tranzacționare drept ordine de 
vânzare în lipsă, precum și dacă obiectivul 
poate fi realizat mai eficient cu ajutorul 
regimului de transparență pentru 
publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni.

Or. en

Justificare

Marcarea ordinelor nu ar oferi informații exacte și ar genera costuri de implementare 
considerabile, care vor fi suportate în principal de locurile de tranzacționare mici și vor 
afecta în final investitorii și emitenții. Înainte de introducerea unei astfel de cerințe, ar trebui 
efectuată o evaluare corespunzătoare a impactului beneficiilor și costurilor.
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Amendamentul 171
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor în 
lipsă de acțiuni executate în locuri de 
tranzacționare, trebuie introdusă obligația 
de a marca ordinele de vânzare executate 
în respectivele locuri drept ordine de 
vânzare în lipsă. Informațiile despre 
ordinele de vânzare în lipsă trebuie 
compilate de locul de tranzacționare și 
publicate în sinteză cel puțin o dată pe zi, 
pentru a permite autorităților competente și 
participanților pe piață să urmărească 
evoluția volumului vânzărilor în lipsă.

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru raportarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor în 
lipsă de acțiuni executate, trebuie introdusă 
obligația de a marca ordinele de vânzare 
executate drept ordine de vânzare în lipsă 
potrivit situației constatate la sfârșitul 
zilei. Informațiile despre ordinele de 
vânzare care duce la o poziție scurtă 
potrivit situației constatate la sfârșitul zilei 
trebuie compilate de întreprinderea de 
investiții și comunicate autorității 
competente cel puțin o dată pe zi, pentru a 
permite autorităților competente să 
urmărească evoluția volumului vânzărilor 
în lipsă.

Or. en

Justificare

Locurile de tranzacționare nu au informațiile necesare pentru a depista situația în care o 
persoană se angajează în vânzarea în lipsă a unei acțiuni. Proceduri de marcare eficace 
pentru ordinele privind acțiunile admise la tranzacționare pot fi implementate, în practică, 
numai de întreprinderile de investiții, care au acces la identitatea și la pozițiile de cont ale 
clienților lor. De asemenea, marcarea ordinelor de vânzare ar trebui să aibă loc numai la 
sfârșitul zilei. Trebuie observat faptul că marcarea în timp real a vânzărilor în lipsă 
autorizate poate duce la rezultate înșelătoare și absurde.

Amendamentul 172
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
acțiuni, pentru a obține informații 
suplimentare despre volumul vânzărilor în 
lipsă de acțiuni executate în locuri de 
tranzacționare, trebuie introdusă obligația 
de a marca ordinele de vânzare executate 
în respectivele locuri drept ordine de 
vânzare în lipsă. Informațiile despre 
ordinele de vânzare în lipsă trebuie 
compilate de locul de tranzacționare și 
publicate în sinteză cel puțin o dată pe zi, 
pentru a permite autorităților competente și 
participanților pe piață să urmărească 
evoluția volumului vânzărilor în lipsă.

(12) Pe lângă regimul de transparență 
pentru publicarea pozițiilor scurte nete pe 
titluri de valoare, pentru a obține 
informații suplimentare despre volumul 
vânzărilor în lipsă de titluri de valoare 
executate, trebuie introdusă obligația de a 
marca ordinele de vânzare executate drept 
ordine de vânzare în lipsă. Informațiile 
despre ordinele de vânzare în lipsă trebuie 
compilate de locul de tranzacționare sau de 
întreprinderea de investiții care execută 
ordine pentru clienții săi sau în nume 
propriu atunci când ordinele nu sunt 
executate în locurile de tranzacționare și 
publicate în sinteză cel puțin o dată pe zi, 
pentru a permite autorităților competente și 
participanților pe piață să urmărească 
evoluția volumului vânzărilor în lipsă.

Or. en

Amendamentul 173
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului 
poate fi considerată, din punct de vedere 
economic, echivalentă unei poziții scurte 
pe instrumentul de datorie în cauză. Prin 
urmare, calculul poziției scurte nete în 
legătură cu datoria suverană trebuie să 
includă swapurile pe riscul de credit 
raportate la o obligație a unui emitent de 
datorie suverană. Pozițiile pe swapuri pe 
riscul de credit trebuie luate în considerare 
atunci când se determină dacă o persoană 
fizică sau juridică are o poziție scurtă netă 
importantă în raport cu datoria suverană, 

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului 
sau o altă poziție a cărei valoare ar putea 
fi afectată negativ de scăderea bonității 
statului respectiv poate fi considerată, din 
punct de vedere economic, echivalentă 
unei poziții scurte pe instrumentul de 
datorie în cauză. Prin urmare, calculul 
poziției scurte nete în legătură cu datoria 
suverană trebuie să includă swapurile pe 
riscul de credit raportate la o obligație a 
unui emitent de datorie suverană. Pozițiile 
pe swapuri pe riscul de credit trebuie luate 
în considerare atunci când se determină 
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care trebuie notificată autorităților 
competente, sau o poziție descoperită 
importantă pe un swap pe riscul de credit 
în raport cu un emitent de datorie suverană, 
poziție ce trebuie notificată autorităților 
competente.

dacă o persoană fizică sau juridică are o 
poziție scurtă netă importantă în raport cu 
datoria suverană, care trebuie notificată 
autorităților competente, sau o poziție 
descoperită importantă pe un swap pe 
riscul de credit în raport cu un emitent de 
datorie suverană, poziție ce trebuie 
notificată autorităților competente.

Or. en

Amendamentul 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului 
poate fi considerată, din punct de vedere 
economic, echivalentă unei poziții scurte 
pe instrumentul de datorie în cauză. Prin 
urmare, calculul poziției scurte nete în 
legătură cu datoria suverană trebuie să 
includă swapurile pe riscul de credit 
raportate la o obligație a unui emitent de 
datorie suverană. Pozițiile pe swapuri pe 
riscul de credit trebuie luate în considerare 
atunci când se determină dacă o persoană 
fizică sau juridică are o poziție scurtă netă 
importantă în raport cu datoria suverană, 
care trebuie notificată autorităților 
competente, sau o poziție descoperită 
importantă pe un swap pe riscul de credit 
în raport cu un emitent de datorie suverană, 
poziție ce trebuie notificată autorităților 
competente.

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului 
sau o altă poziție a cărei valoare ar putea 
fi afectată negativ de scăderea bonității 
statului respectiv poate fi considerată, din 
punct de vedere economic, echivalentă 
unei poziții scurte pe instrumentul de 
datorie în cauză. Prin urmare, calculul 
poziției scurte nete în legătură cu datoria 
suverană trebuie să includă swapurile pe 
riscul de credit raportate la o obligație a 
unui emitent de datorie suverană. Pozițiile 
pe swapuri pe riscul de credit trebuie luate 
în considerare atunci când se determină 
dacă o persoană fizică sau juridică are o 
poziție scurtă netă importantă în raport cu 
datoria suverană, care trebuie notificată 
autorităților competente, sau o poziție 
descoperită importantă pe un swap pe 
riscul de credit în raport cu un emitent de 
datorie suverană, poziție ce trebuie 
notificată autorităților competente.

Or. en
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Justificare

Swapurile pe riscul de credit în raport cu datoria suverană reprezintă un mijloc eficace de 
reducere a riscului în legătură cu o serie de instrumente, pe lângă datoria suverană de bază, 
de exemplu în legătură cu datoria emisă de întreprinderi a căror bonitate este strâns legată 
de statul respectiv. Instituirea de restricții sau impunerea de cerințe de publicare pentru 
participanții de pe piață va descuraja participanții să investească în respectivele instrumente 
de datorie, iar acest fapt va afecta capacitatea întreprinderilor de a mobiliza fonduri.

Amendamentul 175
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului 
poate fi considerată, din punct de vedere 
economic, echivalentă unei poziții scurte 
pe instrumentul de datorie în cauză. Prin 
urmare, calculul poziției scurte nete în 
legătură cu datoria suverană trebuie să 
includă swapurile pe riscul de credit 
raportate la o obligație a unui emitent de 
datorie suverană. Pozițiile pe swapuri pe 
riscul de credit trebuie luate în considerare 
atunci când se determină dacă o persoană 
fizică sau juridică are o poziție scurtă netă 
importantă în raport cu datoria suverană, 
care trebuie notificată autorităților 
competente, sau o poziție descoperită 
importantă pe un swap pe riscul de credit 
în raport cu un emitent de datorie suverană, 
poziție ce trebuie notificată autorităților 
competente.

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului 
sau pe alte proprietăți sau titluri de 
valoare ce se află în entitățile din 
jurisdicția respectivă sau sunt emise de 
acestea și a căror valoare ar putea fi 
afectată negativ de scăderea bonității 
statului respectiv poate fi considerată, din 
punct de vedere economic, echivalentă 
unei poziții scurte pe instrumentul de 
datorie în cauză. Prin urmare, calculul 
poziției scurte nete în legătură cu datoria 
suverană trebuie să includă swapurile pe 
riscul de credit raportate la o obligație a 
unui emitent de datorie suverană. Pozițiile 
pe swapuri pe riscul de credit trebuie luate 
în considerare atunci când se determină 
dacă o persoană fizică sau juridică are o 
poziție scurtă netă importantă în raport cu 
datoria suverană, care trebuie notificată 
autorităților competente, sau o poziție 
descoperită importantă pe un swap pe 
riscul de credit în raport cu un emitent de 
datorie suverană, poziție ce trebuie 
notificată autorităților competente.

Or. en
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Justificare

Swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane sunt folosite pentru a acoperi riscul „de 
țară" în mai multe moduri, nu numai prin poziții pe instrumente de datorie (de exemplu, prin 
deținerea unui portofoliu de proprietăți situate în jurisdicția în cauză).  Prin urmare, o poziție 
pe un swap pe riscul de credit privind obligația unui stat membru al Uniunii nu ar trebui să 
fie considerată ca descoperită atunci când este folosită pentru a acoperi riscul din cadrul 
unui portofoliu.

Amendamentul 176
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului 
poate fi considerată, din punct de vedere 
economic, echivalentă unei poziții scurte 
pe instrumentul de datorie în cauză. Prin 
urmare, calculul poziției scurte nete în 
legătură cu datoria suverană trebuie să 
includă swapurile pe riscul de credit 
raportate la o obligație a unui emitent de 
datorie suverană. Pozițiile pe swapuri pe 
riscul de credit trebuie luate în considerare 
atunci când se determină dacă o persoană 
fizică sau juridică are o poziție scurtă netă 
importantă în raport cu datoria suverană, 
care trebuie notificată autorităților 
competente, sau o poziție descoperită 
importantă pe un swap pe riscul de credit 
în raport cu un emitent de datorie 
suverană, poziție ce trebuie notificată 
autorităților competente.

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului 
poate fi considerată, din punct de vedere 
economic, echivalentă unei poziții scurte 
pe instrumentul de datorie în cauză. Prin 
urmare, calculul poziției scurte nete în 
legătură cu datoria suverană trebuie să 
includă swapurile pe riscul de credit 
raportate la o obligație a unui emitent de 
datorie suverană. Pozițiile pe swapuri pe 
riscul de credit trebuie luate în considerare 
atunci când se determină dacă o persoană 
fizică sau juridică are o poziție scurtă netă 
importantă în raport cu datoria suverană, 
care trebuie notificată autorităților 
competente, sau o poziție descoperită 
importantă pe un swap pe riscul de credit, 
interzisă în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 177
Anni Podimata

Propunere de regulament
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului 
poate fi considerată, din punct de vedere 
economic, echivalentă unei poziții scurte 
pe instrumentul de datorie în cauză. Prin 
urmare, calculul poziției scurte nete în 
legătură cu datoria suverană trebuie să 
includă swapurile pe riscul de credit 
raportate la o obligație a unui emitent de 
datorie suverană. Pozițiile pe swapuri pe 
riscul de credit trebuie luate în considerare 
atunci când se determină dacă o persoană 
fizică sau juridică are o poziție scurtă netă 
importantă în raport cu datoria suverană, 
care trebuie notificată autorităților 
competente, sau o poziție descoperită 
importantă pe un swap pe riscul de credit 
în raport cu un emitent de datorie suverană, 
poziție ce trebuie notificată autorităților 
competente.

(13) Cumpărarea unor swapuri pe riscul de 
credit fără a deține o poziție lungă pe 
datoria suverană care stă la baza swapului 
poate fi considerată, din punct de vedere 
economic, echivalentă unei poziții scurte 
fără prevalidare pe instrumentul de datorie 
în cauză. Prin urmare, calculul poziției 
scurte nete în legătură cu datoria suverană 
trebuie să includă swapurile pe riscul de 
credit raportate la o obligație a unui 
emitent de datorie suverană. Pozițiile pe 
swapuri pe riscul de credit trebuie luate în 
considerare atunci când se determină dacă 
o persoană fizică sau juridică are o poziție 
scurtă netă importantă în raport cu datoria 
suverană, care trebuie notificată 
autorităților competente, sau o poziție 
descoperită importantă pe un swap pe 
riscul de credit în raport cu un emitent de 
datorie suverană, poziție ce trebuie 
notificată autorităților competente.

Or. en

Amendamentul 178
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a produce efectele dorite, 
cerințele de transparență trebuie să se 
aplice indiferent de localizarea persoanei 
fizice sau juridice, chiar dacă aceasta se 
află în afara Uniunii Europene, în cazul în 
care persoana respectivă deține o poziție 
scurtă netă semnificativă pe o 

(15) Pentru a produce efectele dorite, 
cerințele de transparență trebuie să se 
aplice indiferent de localizarea persoanei 
fizice sau juridice, chiar dacă aceasta se 
află în afara Uniunii Europene, în cazul în 
care persoana respectivă deține o poziție 
scurtă netă semnificativă pe un instrument 
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întreprindere ale cărei acțiuni sunt 
tranzacționate într-un loc de 
tranzacționare din Uniunea Europeană 
sau o poziție scurtă netă pe datoria 
suverană emisă de un stat membru sau de 
Uniune.

financiar inclus în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 179
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, precum și creșterea 
volatilității. Este oportună supunerea 
acestor riscuri unor restricții 
proporționale, în vederea reducerii lor. 
Restricțiile detaliate trebuie să țină seama 
de diversele acorduri utilizate în prezent 
în cadrul tranzacțiilor de vânzare în lipsă. 
De asemenea, este oportună includerea 
unor obligații pentru locurile de 
tranzacționare referitoare la procedurile
de cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 
cu instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și 
decontare întârziată trebuie să stabilească 
niște reguli de bază în materie de 
disciplină în cadrul decontării.

(16) Vânzarea în lipsă a acțiunilor și a 
datoriei suverane fără prevalidare poate fi 
una dintre multiplele cauze operaționale
ale nedecontării și ale volatilității. În 
viitoarea propunere a Comisiei referitoare 
la disciplina de decontare, ar trebui 
elaborate măsuri în vederea reducerii 
acestor riscuri și a stabilirii unor 
proceduri de cumpărare impusă de titluri 
(buy-in) și a unor amenzi pentru 
nedecontarea tranzacțiilor.

Or. en

Amendamentul 180
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, precum și creșterea volatilității. 
Este oportună supunerea acestor riscuri 
unor restricții proporționale, în vederea 
reducerii lor. Restricțiile detaliate trebuie 
să țină seama de diversele acorduri 
utilizate în prezent în cadrul tranzacțiilor 
de vânzare în lipsă. De asemenea, este 
oportună includerea unor obligații pentru 
locurile de tranzacționare referitoare la 
procedurile de cumpărare impusă de 
titluri (buy-in) și amenzile pentru 
nedecontarea tranzacțiilor cu 
instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și 
decontare întârziată trebuie să stabilească 
niște reguli de bază în materie de 
disciplină în cadrul decontării.

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, creșterea volatilității și abuzul 
de piață. Este oportună supunerea acestor 
riscuri unor restricții proporționale, în 
vederea reducerii lor.

Or. en

Justificare

Împrumutul anterior de titluri de valoare sporește complexitatea proceselor de 
tranzacționare, deoarece, în momentul prezentării unui ordin, nu este clar când va fi executat 
ordinul, și nici dacă va fi executat. În cazul în care este necesar ca operațiile de împrumut să 
fie stabilite din timp, ar avea loc multe operații de împrumut care nu sunt necesare, ceea ce 
va denatura piața împrumuturilor. Acest lucru va reduce semnificativ eficiența tranzacțiilor 
cu titluri de valoare și va spori costurile de tranzacționare.

Amendamentul 181
Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se consideră uneori că vânzarea în (16) Vânzarea în lipsă fără prevalidare 
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lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane 
fără prevalidare poate avea ca efect 
creșterea riscurilor potențiale de 
nedecontare a tranzacției, precum și 
creșterea volatilității. Este oportună 
supunerea acestor riscuri unor restricții 
proporționale, în vederea reducerii lor. 
Restricțiile detaliate trebuie să țină seama 
de diversele acorduri utilizate în prezent 
în cadrul tranzacțiilor de vânzare în lipsă. 
De asemenea, este oportună includerea 
unor obligații pentru locurile de 
tranzacționare referitoare la procedurile
de cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 
cu instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și 
decontare întârziată trebuie să stabilească 
niște reguli de bază în materie de 
disciplină în cadrul decontării.

poate fi una dintre multiplele cauze 
operaționale ale nedecontării și ale 
volatilității. În viitoarea propunere a 
Comisiei referitoare la disciplina de 
decontare, ar trebui elaborate măsuri în 
vederea reducerii acestor riscuri și a 
stabilirii unor proceduri de cumpărare 
impusă de titluri (buy-in) și a unor amenzi
pentru nedecontarea tranzacțiilor și ar 
trebui să se țină seama de rezultatele 
activității subgrupului Comisiei, Grupul 
de lucru pentru armonizarea ciclurilor de 
decontare.

Or. en

Amendamentul 182
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane 
fără prevalidare poate avea ca efect 
creșterea riscurilor potențiale de 
nedecontare a tranzacției, precum și
creșterea volatilității. Este oportună 
supunerea acestor riscuri unor restricții 
proporționale, în vederea reducerii lor. 
Restricțiile detaliate trebuie să țină seama 
de diversele acorduri utilizate în prezent 
în cadrul tranzacțiilor de vânzare în lipsă.
De asemenea, este oportună includerea 
unor obligații pentru locurile de 
tranzacționare referitoare la procedurile de 
cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 

(16) Vânzarea în lipsă fără prevalidare 
sporește riscul de manipulare a pieței, de 
nedecontare și de volatilitate. Din acest 
motiv, sunt interzise vânzările în lipsă 
fără prevalidare și pozițiile neacoperite pe 
swapuri pe riscul de credit. Este oportun 
să se permită vânzările în lipsă numai în 
cazul titlurilor de valoare sau al datoriilor 
împrumutate anterior sau în cazul 
titlurilor de valoare sau al datoriilor al 
căror împrumut este garantat. De 
asemenea, este oportună includerea unor 
obligații referitoare la procedurile de 
cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 
cu instrumentele respective. Prevederile în 
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cu instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării.

caz de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării.

Or. en

Amendamentul 183
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, precum și creșterea volatilității. 
Este oportună supunerea acestor riscuri 
unor restricții proporționale, în vederea 
reducerii lor. Restricțiile detaliate trebuie 
să țină seama de diversele acorduri utilizate 
în prezent în cadrul tranzacțiilor de vânzare 
în lipsă. De asemenea, este oportună 
includerea unor obligații pentru locurile de 
tranzacționare referitoare la procedurile de 
cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 
cu instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării.

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, precum și creșterea volatilității. 
Este oportună supunerea acestor riscuri 
unor restricții proporționale, în vederea 
reducerii lor. Restricțiile detaliate trebuie 
să țină seama de diversele acorduri utilizate 
în prezent în cadrul tranzacțiilor de vânzare 
în lipsă. De asemenea, este oportună 
includerea unor obligații pentru locurile de 
tranzacționare referitoare la procedurile de 
cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 
cu instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării. Prezentul regulament nu ar 
trebui să limiteze sau să interzică pozițiile 
neacoperite pe swapuri pe riscul de credit 
al datoriei suverane.

Or. en

Justificare

Interzicerea pozițiilor neacoperite pe swapuri pe riscul de credit al datoriei suverane ar avea 
efecte negative asupra lichidității piețelor datoriilor suverane și ar fi disproporționate față de 
riscurile sistemice prezentate de aceste poziții.
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Amendamentul 184
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, precum și creșterea volatilității. 
Este oportună supunerea acestor riscuri 
unor restricții proporționale, în vederea 
reducerii lor. Restricțiile detaliate trebuie 
să țină seama de diversele acorduri utilizate 
în prezent în cadrul tranzacțiilor de vânzare 
în lipsă. De asemenea, este oportună 
includerea unor obligații pentru locurile de 
tranzacționare referitoare la procedurile de 
cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 
cu instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării.

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, precum și creșterea volatilității. 
Este oportună supunerea acestor riscuri 
unor restricții proporționale, în vederea 
reducerii lor. Comisia trebuie să țină seama 
de diversele acorduri utilizate în prezent în 
cadrul tranzacțiilor de vânzare în lipsă. De 
asemenea, este oportună includerea unor 
obligații pentru locurile de tranzacționare 
referitoare la procedurile de cumpărare 
impusă de titluri (buy-in) și amenzile 
pentru nedecontarea tranzacțiilor cu 
instrumentele respective. Prevederile în caz 
de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării. Cu toate acestea, măsurile 
referitoare la decontare și la cumpărarea 
impusă de titluri ar trebui tratate în 
cuprinsul altor acte legislative ale 
Uniunii, într-un alt context decât 
vânzările în lipsă, deoarece aceste măsuri 
nu se limitează numai la vânzările în 
lipsă.

Or. en

Justificare

Nedecontarea reprezintă un aspect important care trebuie tratat în mod orizontal, și nu 
vertical. Există o serie de motive de natură operațională care explică de ce nedecontarea nu 
este legată exclusiv de vânzarea în lipsă. Depozitarii centrali de titluri nu sunt în măsură să 
știe dacă o nedecontare are la bază o vânzare în lipsă fără prevalidare. Eforturile de 



AM\853802RO.doc 37/125 PE456.773v01-00

RO

îmbunătățire a disciplinei de decontare ar trebui să se materializeze în legislația privind 
decontările cu titluri de valoare sau în Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri.

Amendamentul 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, precum și creșterea volatilității. 
Este oportună supunerea acestor riscuri 
unor restricții proporționale, în vederea 
reducerii lor. Restricțiile detaliate trebuie 
să țină seama de diversele acorduri 
utilizate în prezent în cadrul tranzacțiilor 
de vânzare în lipsă. De asemenea, este 
oportună includerea unor obligații pentru 
locurile de tranzacționare referitoare la 
procedurile de cumpărare impusă de titluri 
(buy-in) și amenzile pentru nedecontarea 
tranzacțiilor cu instrumentele respective. 
Prevederile în caz de recumpărare de 
acțiuni și decontare întârziată trebuie să 
stabilească niște reguli de bază în materie 
de disciplină în cadrul decontării.

(16) Vânzarea în lipsă a acțiunilor și a 
datoriei suverane fără prevalidare poate 
avea ca efect creșterea riscurilor potențiale 
de nedecontare a tranzacției, precum și 
creșterea volatilității. Pentru a elimina 
aceste preocupări și pentru a menține o 
abordare consecventă la nivel 
internațional, este oportun ca vânzările în 
lipsă să se bazeze pe titluri împrumutate 
anterior sau pe titluri despre care este 
rezonabil să se creadă că pot fi 
împrumutate, ținând seama de diversele 
acorduri utilizate în prezent în cadrul 
tranzacțiilor de vânzare în lipsă. De 
asemenea, este oportună includerea unor 
obligații referitoare la procedurile de 
cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 
cu instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării.

Or. en

Amendamentul 186
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, precum și creșterea volatilității. 
Este oportună supunerea acestor riscuri 
unor restricții proporționale, în vederea 
reducerii lor. Restricțiile detaliate trebuie 
să țină seama de diversele acorduri utilizate 
în prezent în cadrul tranzacțiilor de vânzare 
în lipsă. De asemenea, este oportună 
includerea unor obligații pentru locurile de 
tranzacționare referitoare la procedurile de 
cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 
cu instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării.

(16) Se consideră uneori că vânzarea în 
lipsă a acțiunilor și a datoriei suverane fără 
prevalidare poate avea ca efect creșterea 
riscurilor potențiale de nedecontare a 
tranzacției, precum și creșterea volatilității. 
Este oportună supunerea acestor riscuri 
unor restricții proporționale, în vederea 
reducerii lor. Restricțiile detaliate trebuie 
să țină seama de diversele acorduri utilizate 
în prezent în cadrul tranzacțiilor de vânzare 
în lipsă. Vânzările în lipsă fără 
prevalidare și vânzările în lipsă legate de 
materii prime ar trebui interzise, deoarece 
nu oferă niciun beneficiu macroeconomic 
și atrag după ele riscuri sistemice ce nu
pot fi evaluate sau recunoscute în 
prealabil, care, dacă vânzătorul în lipsă 
nu își îndeplinește obligațiile în viitor, cad 
în final nu doar în sarcina unei 
contrapartide centrale, ci – din nou – și a 
contribuabililor. În cazul în care este 
necesară acoperirea împotriva riscurilor 
în legătură cu materii prime, aceasta se 
poate realiza prin intermediul altor 
instrumente, cum sunt contractele futures 
și opțiunile. De asemenea, este oportună 
includerea unor obligații pentru locurile de 
tranzacționare referitoare la procedurile de 
cumpărare impusă de titluri (buy-in) și 
amenzile pentru nedecontarea tranzacțiilor 
cu instrumentele respective. Prevederile în 
caz de recumpărare de acțiuni și decontare 
întârziată trebuie să stabilească niște reguli 
de bază în materie de disciplină în cadrul 
decontării.

Or. de

Amendamentul 187
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Regimuri privind disciplina de 
decontare (cumpărare impusă de titluri și 
sancțiuni) există în Uniune de mulți ani. 
Nevoia de armonizare a acestor regimuri, 
precum și a regimurilor mai generale 
privind ciclurile de decontare a dus la 
crearea, în 2009, a Grupului de lucru 
pentru armonizarea ciclurilor de 
decontare, format de Comisie și de 
sectorul vizat. În prezent, un subgrup din 
componența Grupului de lucru pentru 
armonizarea ciclurilor de decontare 
examinează modalitățile de armonizare a 
regimurilor de cumpărare impusă și de 
sancționare din Uniune. Este probabil ca 
activitatea acestui subgrup să fie 
încheiată în timp util pentru a contribui la 
propunerea legislativă a Comisiei 
referitoare la depozitarii centrali de titluri, 
în care va fi stabilit în detaliu modul de 
funcționare a regimurilor respective.

Or. en

Amendamentul 188
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Deși soluționarea litigiilor 
reprezintă o componentă importantă a 
bunei funcționări a piețelor financiare, 
este recunoscut faptul că la baza 
nedecontărilor se pot afla multiple cauze, 
care nu se limitează la vânzările în lipsă. 
Deși disciplina de decontare, inclusiv 
amenzile pentru decontările întârziate și 
alte măsuri corespunzătoare nu ar trebui 
incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
să prezinte propuneri concrete în acest 



PE456.773v01-00 40/125 AM\853802RO.doc

RO

domeniu până la sfârșitul lui 2011, în 
paralel cu o propunere de creare a unui 
cadru juridic armonizat pentru depozitarii 
centrali de titluri.

Or. en

Justificare

Nedecontarea reprezintă un aspect important care trebuie tratat în mod orizontal, și nu 
vertical. Există o serie de motive de natură operațională care explică de ce nedecontarea nu 
este legată exclusiv de vânzarea în lipsă. Depozitarii centrali de titluri nu sunt în măsură să 
știe dacă o nedecontare are la bază o vânzare în lipsă fără prevalidare. Eforturile de 
îmbunătățire a disciplinei de decontare ar trebui să se materializeze în legislația privind 
decontările cu titluri de valoare sau în Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri.

Amendamentul 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Este important să existe o disciplină 
de decontare comună la nivelul Uniunii 
pentru a asigura buna funcționare a 
piețelor financiare la nivelul Uniunii. 
Crearea unei discipline de decontare la 
nivelul Uniunii, inclusiv a unor norme 
armonizate privind compensările în 
numerar, un regim de sancțiuni 
armonizat și norme de aplicare 
armonizate, cum ar fi cumpărarea 
impusă, ar trebui să facă obiectul unor 
acte legislative separate, mai generale, 
care să vizeze decontările, ce urmează a fi 
propuse de Comisie în 2011.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește nedecontările, viitoarea legislație a UE ar trebui să conțină un regim de 
sancțiuni armonizat și norme de aplicare armonizate, cum ar fi cumpărarea impusă și norme
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privind compensarea în numerar. Abordarea legislativă adoptată de Comisie s-ar putea baza 
pe articolul 13, extinzând totodată domeniul de aplicare al articolului 13 atât în ceea ce 
privește instrumentele financiare, cât și locurile de tranzacționare incluse.

Amendamentul 190
Anni Podimata

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Swapurile pe riscul de credit al
datoriei suverane ar trebui să se bazeze pe 
principiul interesului asigurabil. Pozițiile 
neacoperite pe swapurile pe riscul de 
credit al datoriei suverane se folosesc 
pentru adoptarea unor poziții scurte 
neacoperite pe obligațiuni de stat, 
reducerea lichidității piețelor relevante de 
obligațiuni și majorarea artificială a 
costurilor de împrumut suportate de 
statele membre, ceea ce are efecte 
negative asupra capacității lor de a-și 
refinanța datoria în perioade de criză. 
Pozițiile descoperite pe swapuri pe riscul 
de credit al datoriei suverane ar trebui 
deci interzise.

Or. en

Amendamentul 191
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Swapurile pe riscul de credit al 
datoriei suverane ar trebui bazate pe 
principiul interesului asigurabil, 
recunoscând totodată faptul că pot exista 
și alte interese legate de un stat suveran 
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decât deținerea de obligațiuni.

Or. en

Amendamentul 192
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Măsurile referitoare la datoria 
suverană și swapurile pe riscul de credit al 
datoriei suverane, inclusiv transparența 
sporită și restricțiile asupra vânzărilor în 
lipsă fără prevalidare, trebuie să impună 
cerințe proporționale care, în același timp, 
să permită evitarea efectelor nefavorabile 
asupra lichidității piețelor obligațiunilor 
suverane și piețelor repo pentru obligațiuni 
suverane.

(17) Măsurile referitoare la datoria 
suverană și swapurile pe riscul de credit al 
datoriei suverane, inclusiv transparența 
sporită, trebuie să impună cerințe 
proporționale care, în același timp, să 
permită evitarea efectelor nefavorabile 
asupra eficienței piețelor obligațiunilor 
suverane și piețelor repo pentru obligațiuni 
suverane.

Or. en

Amendamentul 193
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Măsurile referitoare la datoria 
suverană și swapurile pe riscul de credit al 
datoriei suverane, inclusiv transparența 
sporită și restricțiile asupra vânzărilor în 
lipsă fără prevalidare, trebuie să impună 
cerințe proporționale care, în același timp, 
să permită evitarea efectelor nefavorabile 
asupra lichidității piețelor obligațiunilor 
suverane și piețelor repo pentru obligațiuni 
suverane.

(17) Măsurile referitoare la datoria 
suverană și swapurile pe riscul de credit al 
datoriei suverane, inclusiv transparența 
sporită și restricțiile asupra vânzărilor în 
lipsă fără prevalidare, trebuie să impună 
cerințe proporționale care, în același timp, 
să permită evitarea efectelor nefavorabile 
asupra lichidității piețelor obligațiunilor 
suverane și piețelor repo pentru obligațiuni 
suverane. Swapurile pe riscul de credit al 
datoriei suverane se folosesc în mod 
legitim pentru a limita riscurile, cu 
excepția expunerii directe la datoria 
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suverană. Prin urmare, prezentul 
regulament nu ar trebui să limiteze sau să 
interzică pozițiile neacoperite pe swapuri 
pe riscul de credit al datoriei suverane.

Or. en

Justificare

Interzicerea pozițiilor neacoperite pe swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane ar 
avea efecte negative asupra lichidității piețelor datoriilor suverane și ar fi disproporționate 
față de riscurile sistemice prezentate de aceste poziții.  Ca urmare, ar putea deveni mult mai 
costisitor pentru statele membre să mobilizeze fonduri pentru servicii publice precum 
sănătatea, pensiile și protecția socială.

Amendamentul 194
Gay Mitchell

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Măsurile referitoare la datoria 
suverană și swapurile pe riscul de credit al 
datoriei suverane, inclusiv transparența 
sporită și restricțiile asupra vânzărilor în 
lipsă fără prevalidare, trebuie să impună 
cerințe proporționale care, în același timp, 
să permită evitarea efectelor nefavorabile 
asupra lichidității piețelor obligațiunilor 
suverane și piețelor repo pentru obligațiuni 
suverane.

(17) Măsurile referitoare la datoria 
suverană și swapurile pe riscul de credit al 
datoriei suverane, inclusiv transparența 
sporită și restricțiile asupra vânzărilor în 
lipsă fără prevalidare, trebuie să impună 
cerințe proporționale care, în același timp, 
să permită evitarea efectelor nefavorabile 
asupra lichidității piețelor obligațiunilor 
suverane și piețelor repo pentru obligațiuni 
suverane. În practică, swapurile pe riscul 
de credit al datoriei suverane se folosesc 
în mod obișnuit și legitim pentru a limita 
riscurile, cu excepția expunerii directe la 
datoria suverană. Prin urmare, prezentul 
regulament nu ar trebui să interzică 
pozițiile neacoperite pe swapuri pe riscul 
de credit al datoriei suverane.

Or. en
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Justificare

Interzicerea sau limitarea pozițiilor neacoperite pe swapuri pe riscul de credit al datoriei 
suverane ar putea avea un impact negativ asupra lichidității piețelor datoriilor suverane, 
ceea ce ar spori costurile suportate de guvernele statelor membre pentru a mobiliza fonduri 
în vederea achiziției de servicii publice și ar exercita o presiune mai mare asupra 
contribuabililor europeni.

Amendamentul 195
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Acțiunile sunt din ce în mai frecvent 
admise la tranzacționare în diversele locuri 
de tranzacționare atât din Uniune, cât și din 
afara ei. Numeroase companii mari, bazate 
în afara Uniune au acțiuni admise la 
tranzacționare și în locuri de tranzacționare 
din Uniunea Europeană. Din motive de 
eficiență, atunci când principalul loc de 
tranzacționare al anumitor titluri de 
valoare se află în afara Uniunii Europene, 
este oportună scutirea respectivelor 
instrumente de anumite cerințe de 
notificare și publicare.

(18) Acțiunile sunt din ce în mai frecvent 
admise la tranzacționare în diversele locuri 
de tranzacționare atât din Uniune, cât și din 
afara ei. Numeroase companii mari, bazate 
în afara Uniunii, au acțiuni admise la 
tranzacționare și în locuri de tranzacționare 
din Uniunea Europeană. Din motive de 
eficiență, este oportun să se includă chiar 
și titlurile al căror loc de tranzacționare 
principal se află în afara Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Cerințele de notificare și de publicare pot fi aplicate cu eficacitate și titlurilor al căror loc de 
tranzacționare principal se află în afara Uniunii. De asemenea, scutirea acestor titluri de la 
cerințele respective ar putea da naștere unei situații de arbitraj de reglementare, această 
normă încurajând întreprinderile să se mute în afara Uniunii.
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Amendamentul 196
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Activitățile de formare a pieței joacă 
un rol esențial în asigurarea lichidității 
piețelor europene, iar formatorii de piață 
trebuie să dețină poziții scurte pentru a 
îndeplini acest rol. Impunerea de obligații 
acestor tipuri de activități ar putea 
compromite în mod serios capacitatea lor 
de a asigura lichiditatea, cu importante 
repercusiuni negative asupra eficienței 
piețelor europene. De altfel, se așteaptă ca 
formatorii de piață să dețină poziții scurte 
importante doar pe perioade foarte scurte. 
Prin urmare, este oportună scutirea
persoanelor fizice sau juridice implicate în
astfel de acțiuni de obligații care ar putea 
compromite capacitatea lor de a exercita o 
asemenea funcție, afectând astfel în mod 
negativ piețele Uniunii Europene. Pentru 
ca această excepție să se aplice și 
entităților din țări terțe, este necesar să se 
evalueze echivalența piețelor din aceste 
țări. Scutirea trebuie să se aplice diverselor 
tipuri de activități de pe piață, dar nu și 
tranzacțiilor în cont propriu. Este, de 
asemenea, oportună scutirea anumitor 
operațiuni de pe piața primară, precum cele 
legate de datoria suverană și mecanismele 
de stabilizare, deoarece este vorba despre 
activități importante care sprijină 
funcționarea eficientă a piețelor. 
Autoritățile competente trebuie notificate 
în legătură cu utilizarea excepțiilor și 
trebuie să aibă dreptul de a interzice unei 
persoane fizice sau juridice utilizarea 
acestora, în cazul în care nu sunt 
îndeplinite criteriile stabilite. De asemenea, 
autoritățile competente trebuie să aibă 
posibilitatea de a cere informații de la 
persoanele fizice sau juridice pentru a 
monitoriza utilizarea scutirii.

(19) Activitățile de formare a pieței joacă 
un anumit rol în asigurarea lichidității 
piețelor europene, iar formatorii de piață 
trebuie să garanteze tranzacționabilitatea 
(lichiditatea pieței) titlurilor stabilind 
neîncetat cursuri de cumpărare și de 
vânzare. Într-o piață funcțională, 
vânzările sunt posibile exclusiv pe baza 
condițiilor stabilite de formatorul de piață. 
În general, regulamentele bursiere nu 
impun decât ca formatorul de piață să 
specifice un volum minim de acțiuni sau 
obligațiuni pe care urmează să le 
achiziționeze. În plus, nu pot fi depășite 
marje maximale stabilite în prealabil, dar 
nu trebuie oferită o valoare echitabilă, 
calculată cu metodele matematicii 
financiare. Formatorul de piață poate de 
fapt să stabilească singur criteriile de 
fixare a prețurilor. În cazul în care 
formatorul de piață își încetează 
activitățile fără a recumpăra acțiunile, 
piața secundară își pierde, de asemenea, 
lichiditatea și, dacă tranzacția se 
efectuează prin intermediul unei 
contrapartide centrale, aceasta trebuie să 
intervină. Prin urmare, este oportună
aplicarea de obligații în cazul persoanelor 
fizice sau juridice implicate în activitățile 
de formare a pieței. Pentru ca obligațiile 
respective să se aplice și entităților din țări 
terțe, este necesar să se evalueze 
echivalența piețelor din aceste țări. Scutirea 
trebuie să se aplice diverselor tipuri de 
activități de pe piață, dar nu și tranzacțiilor 
în cont propriu. Este, de asemenea, 
oportună scutirea anumitor operațiuni de pe 
piața primară, precum cele legate de 
datoria suverană și mecanismele de 
stabilizare, deoarece este vorba despre 
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activități importante care sprijină 
funcționarea eficientă a piețelor. 
Autoritățile competente trebuie notificate 
în legătură cu utilizarea excepțiilor și 
trebuie să aibă dreptul de a interzice unei 
persoane fizice sau juridice utilizarea 
acestora, în cazul în care nu sunt 
îndeplinite criteriile stabilite. De asemenea, 
autoritățile competente trebuie să aibă 
posibilitatea de a cere informații de la 
persoanele fizice sau juridice pentru a 
monitoriza utilizarea scutirii.

Or. de

Amendamentul 197
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Activitățile de formare a pieței joacă 
un rol esențial în asigurarea lichidității 
piețelor europene, iar formatorii de piață 
trebuie să dețină poziții scurte pentru a 
îndeplini acest rol. Impunerea de obligații 
acestor tipuri de activități ar putea 
compromite în mod serios capacitatea lor 
de a asigura lichiditatea, cu importante 
repercusiuni negative asupra eficienței 
piețelor europene. De altfel, se așteaptă ca 
formatorii de piață să dețină poziții scurte 
importante doar pe perioade foarte scurte. 
Prin urmare, este oportună scutirea 
persoanelor fizice sau juridice implicate în 
astfel de acțiuni de obligații care ar putea 
compromite capacitatea lor de a exercita o 
asemenea funcție, afectând astfel în mod 
negativ piețele Uniunii Europene. Pentru 
ca această excepție să se aplice și entităților 
din țări terțe, este necesar să se evalueze 
echivalența piețelor din aceste țări. Scutirea 
trebuie să se aplice diverselor tipuri de 
activități de pe piață, dar nu și 
tranzacțiilor în cont propriu. Este, de 

(19) Activitățile de formare a pieței joacă 
un rol esențial în asigurarea lichidității 
piețelor europene, iar formatorii de piață 
trebuie să dețină poziții scurte pentru a 
îndeplini acest rol. Impunerea de obligații 
acestor tipuri de activități ar putea 
compromite în mod serios capacitatea lor 
de a asigura lichiditatea, cu importante 
repercusiuni negative asupra eficienței 
piețelor europene. De altfel, se așteaptă ca 
formatorii de piață să dețină poziții scurte 
importante doar pe perioade foarte scurte. 
Prin urmare, este oportună scutirea 
persoanelor fizice sau juridice implicate în 
astfel de acțiuni de obligații care ar putea 
compromite capacitatea lor de a exercita o 
asemenea funcție, afectând astfel în mod 
negativ piețele Uniunii Europene. Pentru 
ca această excepție să se aplice și entităților 
din țări terțe, este necesar să se evalueze 
echivalența piețelor din aceste țări. Scutirea 
trebuie să se aplice diverselor tipuri de 
activități de formare a pieței care asigură 
lichiditate utilizabilă. Este, de asemenea, 
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asemenea, oportună scutirea anumitor
operațiuni de pe piața primară, precum cele 
legate de datoria suverană și mecanismele 
de stabilizare, deoarece este vorba despre 
activități importante care sprijină 
funcționarea eficientă a piețelor. 
Autoritățile competente trebuie notificate 
în legătură cu utilizarea excepțiilor și 
trebuie să aibă dreptul de a interzice unei 
persoane fizice sau juridice utilizarea 
acestora, în cazul în care nu sunt 
îndeplinite criteriile stabilite. De asemenea, 
autoritățile competente trebuie să aibă 
posibilitatea de a cere informații de la 
persoanele fizice sau juridice pentru a 
monitoriza utilizarea scutirii.

oportună scutirea unor operațiuni de pe 
piața primară, precum cele legate de 
datoria suverană și mecanismele de 
stabilizare, deoarece este vorba despre 
activități importante care sprijină 
funcționarea eficientă a piețelor. 
Autoritățile competente trebuie notificate 
în legătură cu utilizarea excepțiilor și 
trebuie să aibă dreptul de a interzice unei 
persoane fizice sau juridice utilizarea 
acestora, în cazul în care nu sunt 
îndeplinite criteriile stabilite. De asemenea, 
autoritățile competente trebuie să aibă 
posibilitatea de a cere informații de la 
persoanele fizice sau juridice pentru a 
monitoriza utilizarea scutirii.

Or. en

Justificare

Pentru a alinia prezentul regulament la Regulamentul MIFID, ar trebui incluse toate 
activitățile de tranzacționare care pot fi considerate activități de formare a pieței, de exemplu 
în cazul în care cursurile nu se publică, în cazul tranzacționării reciproce între formatorii de 
piață atunci când un formator de piață satisface nevoia unui alt formator de piață de a 
tranzacționa pentru clientul său sau în pierdere.

Amendamentul 198
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În cazul unei scăderi importante a 
prețului unui instrument financiar într-un 
loc de tranzacționare, autoritățile 
competente trebuie să aibă posibilitatea de 
a interzice temporar vânzarea în lipsă a 
instrumentului respectiv în acel loc, pentru 
a putea interveni rapid atunci când este 
necesar, și timp de 24 de ore, pentru a 
împiedica scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului în cauză.

(22) În cazul unei scăderi importante a 
prețului unui instrument financiar, 
autoritățile competente trebuie să aibă 
posibilitatea de a interzice temporar 
vânzarea în lipsă a instrumentului respectiv 
pentru a putea interveni rapid atunci când 
este necesar pentru a împiedica scăderea 
necontrolată a prețului instrumentului în 
cauză.
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Or. en

Amendamentul 199
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În cazul unei scăderi importante a 
prețului unui instrument financiar într-un 
loc de tranzacționare, autoritățile 
competente trebuie să aibă posibilitatea de 
a interzice temporar vânzarea în lipsă a 
instrumentului respectiv în acel loc, pentru 
a putea interveni rapid atunci când este 
necesar, și timp de 24 de ore, pentru a 
împiedica scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului în cauză.

(22) În cazul unei scăderi importante a 
prețului unui instrument financiar într-un 
loc de tranzacționare, autoritățile 
competente trebuie să aibă posibilitatea de 
a interzice temporar vânzarea în lipsă a 
instrumentului respectiv, pentru a putea 
interveni rapid atunci când este necesar 
pentru a împiedica scăderea necontrolată a 
prețului instrumentului în cauză. Perioada 
de limitare a vânzării ar trebui să ia în 
considerare gravitatea perturbării 
piețelor.

Or. en

Amendamentul 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În cazul unei scăderi importante a 
prețului unui instrument financiar într-un 
loc de tranzacționare, autoritățile 
competente trebuie să aibă posibilitatea de 
a interzice temporar vânzarea în lipsă a 
instrumentului respectiv în acel loc, pentru 
a putea interveni rapid atunci când este 
necesar, și timp de 24 de ore, pentru a 
împiedica scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului în cauză.

(22) În cazul unei scăderi importante a 
prețului unui instrument financiar într-un 
loc de tranzacționare și al apariției unor 
preocupări justificate privind o problemă 
sistemică la scară locală sau la scara 
Uniunii, autoritățile competente trebuie să 
aibă posibilitatea de a interzice temporar 
vânzarea în lipsă a instrumentului respectiv 
în limita jurisdicțiilor lor respective sau să 
solicite o astfel de limitare a vânzării în 
alte jurisdicții, pentru a putea interveni 
rapid atunci când este necesar, și timp de 
24 de ore, pentru a împiedica scăderea 
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necontrolată a prețului instrumentului în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 201
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În cazul unei scăderi importante a 
prețului unui instrument financiar într-un 
loc de tranzacționare, autoritățile 
competente trebuie să aibă posibilitatea de 
a interzice temporar vânzarea în lipsă a 
instrumentului respectiv în acel loc, pentru 
a putea interveni rapid atunci când este 
necesar, și timp de 24 de ore, pentru a 
împiedica scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului în cauză.

(22) În cazul unei scăderi importante a 
prețului unui instrument financiar într-un 
loc de tranzacționare, autoritățile 
competente trebuie să aibă posibilitatea de 
a interzice temporar vânzarea în lipsă a 
instrumentului respectiv în acel loc, pentru 
a putea interveni rapid atunci când este 
necesar, și pentru o perioadă 
proporțională cu gravitatea perturbării 
pieței financiare, pentru a împiedica 
scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului în cauză.

Or. de

Amendamentul 202
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 23 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În cazul în care evoluțiile sau 
evenimentele nefavorabile depășesc 
granițele unui stat membru sau au alte 
implicații transfrontaliere, consultarea și 
cooperarea strânsă între autoritățile 
competente sunt esențiale. AEVMP trebuie 
să aibă un rol central de coordonare în 
astfel de situații și să încerce să asigure 
coerența între autoritățile competente. 
Componența AEVMP, în care se regăsesc și 

(23) În cazul în care evoluțiile sau 
evenimentele nefavorabile depășesc 
granițele unui stat membru sau au alte 
implicații transfrontaliere, consultarea și 
cooperarea strânsă între autoritățile 
competente sunt esențiale. AES (AEVMP)
trebuie să aibă un rol central de coordonare 
în astfel de situații și să asigure coerența 
între autoritățile competente. Componența 
AES (AEVMP), în care se regăsesc și 
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reprezentanții autoritățile competente, o va 
ajuta să își asume un asemenea rol.

reprezentanții autoritățile competente, o va 
ajuta să își asume un asemenea rol.

Or. en

Amendamentul 203
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 27 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Competențele de intervenție ale 
autoritățile competente și ale AEVMP
pentru a restricționa vânzarea în lipsă, 
swapurile pe riscul de credit și alte 
tranzacții trebuie să aibă doar un caracter 
temporar și să se exercite doar pe perioada 
prevăzută și în măsura necesară pentru a 
răspunde unei amenințări precise.

(27) Competențele de intervenție ale 
autoritățile competente pentru a restricționa 
vânzarea în lipsă, swapurile pe riscul de 
credit și alte tranzacții trebuie să aibă doar 
un caracter temporar și să se exercite doar 
pe perioada prevăzută și în măsura 
necesară pentru a răspunde unei amenințări 
precise.

Or. en

Justificare

Competența de a interveni pe piața unui stat membru ar trebui limitată la autoritatea 
competentă care înțelege cel mai bine piața locală și, prin urmare, în conformitate cu 
Regulamentul privind AEVMP (1095/2010), AEVMP nu ar trebui să aibă competențe de 
intervenție.

Amendamentul 204
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 29 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) AEVMP trebuie să dispună de 
competența generală de a investiga 
probleme sau practici legate de vânzarea în 
lipsă sau de utilizarea swapurilor pe riscul 
de credit pentru a evalua dacă acestea ar 

(29) AES (AEVMP) ar trebui să dispună de 
competența generală de a investiga 
probleme sau practici legate de vânzarea în 
lipsă sau de utilizarea swapurilor pe riscul 
de credit pentru a evalua dacă acestea ar 
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putea reprezenta o amenințare la adresa 
stabilității financiare sau a încrederii pieței. 
Atunci când desfășoară asemenea 
investigații, AEVMP trebuie să publice un 
raport în care să își prezinte concluziile.

putea reprezenta o amenințare la adresa 
stabilității financiare sau a încrederii pieței. 
Atunci când desfășoară asemenea 
investigații, AES (AEVMP) trebuie să 
publice un raport în care să își prezinte 
concluziile, iar dacă AES (AEVMP) 
consideră că ar trebui introdusă o măsură 
la nivelul Uniunii, decizia sa ar trebui să 
fie obligatorie pentru autoritățile 
competente.

Or. en

Amendamentul 205
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 31 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, recunoscut în 
articolul 16 din Tratat și în articolul 8 din 
Cartă. Mai precis, transparența cu privire la 
anumite poziții scurte nete, inclusiv 
publicarea acestora, în cazurile prevăzute 
de prezentul regulament, este necesară din 
motive de stabilitate a pieței financiare și 
de protecție a investitorilor. Această 
transparență le va permite investitorilor să 
monitorizeze utilizarea vânzării în lipsă în 
contextul unor strategii abuzive și 
implicațiile acesteia asupra bunei 
funcționări a piețelor. Mai mult, 
transparența poate ajuta la prevenirea 
asimetriei informaționale, garantând 
informarea corespunzătoare a tuturor 
participanților pe piață în legătură cu 
măsura în care vânzarea în lipsă afectează 
prețurile. Schimbul sau transmiterea de 
informații între autoritățile competente 

(31) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, recunoscut în 
articolul 16 din Tratat și în articolul 8 din 
Cartă. Mai precis, transparența cu privire la 
poziții scurte nete importante, inclusiv 
publicarea acestora atunci când depășesc o 
anumită valoare, în cazurile prevăzute de 
prezentul regulament, este necesară din 
motive de stabilitate a pieței financiare și 
de protecție a investitorilor. Această 
transparență le va permite investitorilor să 
monitorizeze utilizarea vânzării în lipsă în 
contextul unor strategii abuzive și 
implicațiile acesteia asupra bunei 
funcționări a piețelor. Mai mult, 
transparența poate ajuta la prevenirea 
asimetriei informaționale, garantând 
informarea corespunzătoare a tuturor 
participanților pe piață în legătură cu 
măsura în care vânzarea în lipsă afectează 
prețurile. Schimbul sau transmiterea de 
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trebuie să se efectueze în conformitate cu 
normele privind transferul datelor 
personale prevăzute în Directiva 95/46/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. Schimbul 
sau transmiterea de informații de către 
AEVMP trebuie să se efectueze în 
conformitate cu normele privind transferul 
datelor personale prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date, regulament 
care trebuie să se aplice în întregime în 
sensul prezentului regulament.

informații între autoritățile competente 
trebuie să se efectueze în conformitate cu 
normele privind transferul datelor 
personale prevăzute în Directiva 95/46/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. Schimbul 
sau transmiterea de informații de către AES 
(AEVMP) trebuie să se efectueze în 
conformitate cu normele privind transferul 
datelor personale prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date, regulament 
care trebuie să se aplice în întregime în 
sensul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 206
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 32 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre trebuie să stabilească 
normele referitoare la sancțiunile aplicabile 
în cazurile de încălcare a dispozițiilor 
prezentului regulament și să se asigure că 
aceste norme sunt implementate. 
Sancțiunile trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive.

(32) În baza unor orientări adoptate de 
AES (AEVMP) și ținând seama de 
Comunicarea Comisiei privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare, statele 
membre trebuie să stabilească normele 
referitoare la sancțiunile aplicabile în 
cazurile de încălcare a dispozițiilor 
prezentului regulament și să se asigure că 
aceste norme sunt implementate. 
Sancțiunile trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. În final, în 
Uniune ar trebui instituit un regim de 
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sancțiuni armonizat.

Or. en

Amendamentul 207
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 37 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Deoarece anumite state membre aplică 
deja restricții la vânzarea în lipsă și pentru 
că trebuie adoptate acte delegate și 
standarde tehnice obligatorii înainte de 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, este necesar să se prevadă o 
perioadă de timp suficientă în acest sens.

(37) Deoarece anumite state membre aplică 
deja restricții la vânzarea în lipsă, ar trebui 
adoptat și pus în aplicare, cât mai curând 
posibil, un regulament la nivelul Uniunii.
Instabilitatea persistentă a piețelor și 
amenințarea iminentă pe care o prezintă 
practicile de tranzacționare a swapurilor 
pe riscul de credit pentru baza economică 
și politică a integrării Uniunii impun 
nevoia stringentă de a reglementa cu 
strictețe vânzările în lipsă și swapurile pe 
riscul de credit.

Or. en

Amendamentul 208
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 37 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Deoarece anumite state membre aplică 
deja restricții la vânzarea în lipsă și pentru 
că trebuie adoptate acte delegate și 
standarde tehnice obligatorii înainte de 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, este necesar să se prevadă o 
perioadă de timp suficientă în acest sens.

(37) Deoarece anumite state membre aplică 
deja restricții la vânzarea în lipsă,
prezentul regulament aplicabil în întreaga 
Uniune ar trebui să intre în vigoare cât 
mai curând posibil. Acest lucru este impus 
de instabilitatea accentuată care continuă 
să caracterizeze piețele și de problemele 
legate de swapurile pe riscul de credit al 
datoriei suverane, stabilizarea vizată de 
regulament fiind imperativă pentru 
Uniune în ansamblul său.
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Or. de

Amendamentul 209
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. instrumentele financiare care sunt 
admise la tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare din Uniunea Europeană, 
inclusiv astfel de instrumente atunci când 
sunt tranzacționate în afara unui loc de 
tranzacționare;

1. instrumentele financiare care sunt 
admise la tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare din Uniunea Europeană sau 
cele plasate în mod privat , inclusiv astfel 
de instrumente atunci când sunt 
tranzacționate în afara unui loc de 
tranzacționare;

Or. en

Justificare

Ar trebui incluse toate instrumentele financiare ce pot fi tranzacționate, indiferent dacă sunt 
admise la tranzacționare în locuri de tranzacționare sau sunt plasate în mod privat. Dacă 
acest aspect nu este corectat, s-ar putea ajunge la un arbitraj de reglementare, ceea ce va 
crea condiții de concurență inechitabile.

Amendamentul 210
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. instrumente de debit emise de un stat 
membru sau de Uniunea Europeană și 
instrumentele derivate menționate la 
punctele 4 – 10 secțiunea C anexa I la 
Directiva 2004/39/CE care sunt legate de 
un asemenea instrument de datorie emis de 
un stat membru sau de Uniunea Europeană 
sau de o obligație a unui stat membru sau a 
Uniunii Europene.

3. instrumente de debit emise de un stat 
membru sau de Uniunea Europeană însăși 
sau de o instituție relevantă din punct de 
vedere sistemic, rezidentă sau stabilită în 
Uniune, și instrumentele derivate 
menționate la punctele 4 – 10 secțiunea C 
anexa I la Directiva 2004/39/CE care sunt 
legate de un asemenea instrument de 
datorie emis de un stat membru sau de 
Uniunea Europeană sau de o obligație a 
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unui stat membru sau a Uniunii Europene.

Or. de

Amendamentul 211
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. instrumente de debit emise de un stat 
membru sau de Uniunea Europeană și 
instrumentele derivate menționate la 
punctele 4 – 10 secțiunea C anexa I la 
Directiva 2004/39/CE care sunt legate de 
un asemenea instrument de datorie emis 
de un stat membru sau de Uniunea 
Europeană sau de o obligație a unui stat 
membru sau a Uniunii Europene.

eliminat

Or. en

Justificare

În domeniul de aplicare al regulamentului ar trebui să se includă datoria UE sau a statelor 
membre cu condiția ca 1) articolul 12 să nu se aplice acestor instrumente, 2) eventualele 
competențe în situații de urgență ale AEVMP să nu vizeze astfel de instrumente și 3) 
autoritățile competente să poată hotărî cu privire la restricțiile aplicate datoriei suverane a 
altor state membre numai pentru a sprijini o restricție identică adoptată de statul membru în 
cauză.

Amendamentul 212
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. instrumente de debit emise de un stat 
membru sau de Uniunea Europeană și 
instrumentele derivate menționate la 

3. instrumente de debit emise de un stat 
membru sau de Uniunea Europeană și 
instrumentele derivate menționate la 



PE456.773v01-00 56/125 AM\853802RO.doc

RO

punctele 4 – 10 secțiunea C anexa I la 
Directiva 2004/39/CE care sunt legate de 
un asemenea instrument de datorie emis de 
un stat membru sau de Uniunea Europeană 
sau de o obligație a unui stat membru sau 
a Uniunii Europene.

punctele 4 – 10 secțiunea C anexa I la 
Directiva 2004/39/CE care sunt legate de 
un asemenea instrument de datorie emis de 
un stat membru sau de Uniunea Europeană 
sau în care se face trimitere la un astfel de 
instrument.

Or. en

Justificare

Astfel se precizează noțiunea de instrumente derivate sau cea de instrumente de debit și se 
elimină o trimitere imprecisă la o obligație a unui stat membru sau a Uniunii care ar putea să 
însemne orice obligație, fără a se limita la instrumentele financiare.

Amendamentul 213
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. instrumente de debit emise de un stat 
membru sau de Uniunea Europeană și 
instrumentele derivate menționate la 
punctele 4 – 10 secțiunea C anexa I la 
Directiva 2004/39/CE care sunt legate de 
un asemenea instrument de datorie emis de 
un stat membru sau de Uniunea Europeană 
sau de o obligație a unui stat membru sau a 
Uniunii Europene.

3. instrumente de debit emise de un stat 
membru sau de Uniunea Europeană și 
instrumentele derivate menționate la 
punctele 4 – 10 secțiunea C anexa I la 
Directiva 2004/39/CE care sunt legate de 
un asemenea instrument de datorie emis de 
un stat membru sau de Uniunea Europeană,
de o obligație a unui stat membru sau a 
Uniunii Europene sau de o obligație emisă 
de o instituție de importanță sistemică 
înființată în Uniune sau cu sediul în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 214
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 - litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „swap pe riscul de credit” înseamnă un 
contract derivat în care o parte plătește o 
primă altei părți în schimbul unei 
compensări sau a unei plăți în cazul 
neîndeplinirii obligațiilor de către o entitate 
de referință sau al unui eveniment de credit 
care afectează respectiva entitate de 
referință și orice alt contract derivat care 
are un efect economic similar;

(c) „swap pe riscul de credit” înseamnă un 
contract derivat în care o parte plătește o 
primă altei părți în schimbul unei 
compensări sau a unei plăți în cazul 
neîndeplinirii obligațiilor de către o entitate 
de referință sau al unui eveniment de credit 
care afectează respectiva entitate de 
referință;

Or. en

Justificare

Expresia „orice alt contract derivat care are un efect economic similar” nu este clară și nu 
contribuie cu nimic în acest context.  Această expresie ar trebui eliminată.

Amendamentul 215
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera k 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „activitate de formare a pieței” 
înseamnă o activitate menționată la 
articolul 15 alineatul (1);

(k) „activitate de formare a pieței” 
înseamnă activitățile unei întreprinderi de 
investiții, ale unei entități dintr-o țară 
terță sau ale unei întreprinderi locale care 
este membră a unui loc de tranzacționare 
sau a unei piețe dintr-o țară terță al cărui 
cadru juridic și de supraveghere a fost 
declarat de Comisie ca echivalent în 
temeiul articolului 15 alineatul (2), atunci 
când acționează în calitate de agent 
principal pentru un instrument financiar 
tranzacționat într-un loc de 
tranzacționare sau în afara acestuia în 
oricare dintre următoarele maniere:

Or. en
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Justificare

Textului actual trebuie să i se aducă precizări cu privire la semnificația diferitelor activități 
de formare a pieței.

Amendamentul 216
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera k – punctul i (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) prin comunicarea simultană a unor 
cursuri de cumpărare și de vânzare ferme 
de mărime comparabilă și la prețuri 
competitive în scopul asigurării lichidității 
pieței în mod regulat și continuu;

Or. en

Justificare

Textului actual trebuie să i se aducă precizări cu privire la semnificația diferitelor activități 
de formare a pieței.

Amendamentul 217
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera k – punctul ii (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) în cursul activități sale obișnuite prin 
executarea ordinelor clienților sau ca 
răspuns la solicitările clienților de a 
tranzacționa;

Or. en
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Justificare

Textului actual trebuie să i se aducă precizări cu privire la semnificația diferitelor activități 
de formare a pieței.

Amendamentul 218
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera k – punctul iii (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) prin limitarea riscului pozițiilor 
generate în urma executării ordinelor 
menționate la punctul (ii);

Or. en

Justificare

Textului actual trebuie să i se aducă precizări cu privire la semnificația diferitelor activități 
de formare a pieței.

Amendamentul 219
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera m 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „loc principal de tranzacționare” în 
raport cu o acțiune înseamnă locul de 
tranzacționare în care volumul tranzacțiilor 
cu respectiva acțiune este cel mai ridicat;

(m) „loc principal de tranzacționare” în 
raport cu un titlu de valoare înseamnă 
locul de tranzacționare în care volumul 
tranzacțiilor cu respectivul titlu de valoare
este cel mai ridicat;

Or. en

Justificare

În locurile de tranzacționare nu se tranzacționează numai acțiuni.
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Amendamentul 220
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera p 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „vânzare în lipsă” în raport cu o 
acțiune sau o datorie înseamnă orice 
vânzare a unei acțiuni sau datorii pe care 
vânzătorul nu o deține în momentul 
încheierii unui acord de vânzare, inclusiv 
vânzările în cadrul cărora, în momentul 
încheierii acordului de vânzare, 
vânzătorul a împrumutat sau a convenit să 
împrumute acțiunea sau datoria pentru a 
o livra în momentul decontării tranzacției;

(p) „vânzare în lipsă” în raport cu un 
instrument financiar înseamnă orice 
vânzare a unui instrument financiar pe 
care vânzătorul nu îl deține și orice vânzare
finalizată prin livrarea unui instrument 
financiar împrumutat de către vânzător 
sau în numele acestuia;

Or. en

Amendamentul 221
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera p 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „vânzare în lipsă” în raport cu o acțiune 
sau o datorie înseamnă orice vânzare a unei 
acțiuni sau datorii pe care vânzătorul nu o 
deține în momentul încheierii unui acord 
de vânzare, inclusiv vânzările în cadrul 
cărora, în momentul încheierii acordului de 
vânzare, vânzătorul a împrumutat sau a 
convenit să împrumute acțiunea sau 
datoria pentru a o livra în momentul
decontării tranzacției;

(p) „vânzare în lipsă” în raport cu o acțiune 
sau o datorie înseamnă orice vânzare a unei 
acțiuni sau datorii pe care vânzătorul nu o 
deține în momentul încheierii unui acord 
de vânzare, inclusiv vânzările în cadrul 
cărora, în momentul încheierii acordului de 
vânzare, vânzătorul a împrumutat acțiunea 
sau datoria; vânzările în lipsă fără 
prevalidare sunt interzise;

Or. de
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Amendamentul 222
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera p 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „vânzare în lipsă” în raport cu o acțiune 
sau o datorie înseamnă orice vânzare a unei 
acțiuni sau datorii pe care vânzătorul nu o 
deține în momentul încheierii unui acord 
de vânzare, inclusiv vânzările în cadrul 
cărora, în momentul încheierii acordului de 
vânzare, vânzătorul a împrumutat sau a 
convenit să împrumute acțiunea sau 
datoria pentru a o livra în momentul 
decontării tranzacției;

(p) „vânzare în lipsă” în raport cu o acțiune 
sau o datorie înseamnă orice vânzare a unei 
acțiuni sau datorii pe care vânzătorul nu o 
deține în momentul încheierii unui acord 
de vânzare, inclusiv vânzările în cadrul 
cărora, în momentul încheierii acordului de 
vânzare, vânzătorul a împrumutat acțiunea 
sau datoria pentru a o livra în momentul 
decontării tranzacției;

Or. en

Amendamentul 223
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera r 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) „loc de tranzacționare” înseamnă o piață 
reglementată sau un sistem multilateral de 
tranzacționare din Uniune;

(r) "loc de tranzacționare" înseamnă o piață 
reglementată, un sistem multilateral de 
tranzacționare sau un operator 
independent care acționează în calitatea 
sa ca atare și, după caz, un sistem din 
afara Comunității cu funcții similare 
funcțiilor unei piețe reglementate sau ale 
unui sistem multilateral de 
tranzacționare;

Or. en

Justificare

Definiția propusă este prea restrictivă. Definiția noțiunii de „loc de tranzacționare” din 
prezentul regulament trebuie să fie coerentă cu cea din Directiva privind piețele 
instrumentelor financiare (Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului). 
Această definiție va trebui adaptată în funcție de revizuirea apropiată a MIFID.
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Amendamentul 224
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera sa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „deținător legal” înseamnă un 
acționar, un deținător de obligațiuni sau 
de alte instrumente financiare, astfel cum 
este definit de legislația internă în temeiul 
căreia se constituie titlurile de valoare 
respective;

Or. en

Justificare

Trebuie reflectate diferite noțiuni juridice referitoare la deținerea unui instrument financiar. 
Articolul 3 alineatul (2) capătă înțelesul corespunzător numai în raport cu legislația internă.

Amendamentul 225
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera sa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „vânzare în lipsă fără prevalidare” în 
raport cu un instrument financiar 
înseamnă vânzarea în lipsă a unui 
instrument financiar în cazul în care 
vânzătorul nu a împrumutat și nici nu a 
încheiat un acord de împrumut, înainte 
sau în momentul prezentării ordinului de 
vânzare în lipsă, al instrumentului 
financiar care urmează să fie livrat 
cumpărătorului;

Or. en
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Amendamentul 226
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție scurtă în raport cu 
capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat membru 
sau a Uniunii:

(1) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție scurtă în raport cu 
capitalul social al unei societăți, cu datoria 
suverană emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii sau cu indicii pieței financiare a 
unui stat membru sau a Uniunii:

Or. en

Justificare

Regulamentul propus ar trebui să ia în considerare și alte instrumente care permit luarea 
unor poziții pe performanța pieței financiare a unui stat membru (de exemplu fondurile 
mutuale raportate la indicele pieței de valori și instrumentele derivate care se bazează pe 
aceste fonduri) sau a Uniunii Europene (de exemplu fondurile mutuale raportate la un indice, 
care se bazează pe performanța întreprinderilor cu reputație bună din Europa care au cea 
mai înaltă capitalizare, și instrumentele derivate bazate pe aceste fonduri).

Amendamentul 227
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție scurtă în raport cu 
capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat membru 
sau a Uniunii:

(1) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
[în cazul literei (b) pe baza coeficientului 
delta] se consideră poziție scurtă în raport 
cu capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat membru 
sau a Uniunii:
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Or. en

Justificare

 În conformitate cu pozițiile adoptate de unele autorități de reglementare de la nivelul UE în 
orientările stabilite privind regimurile de publicare existente în cazul vânzărilor în lipsă, 
calculul pozițiilor nete ar trebui efectuat mai curând pe baza coeficientului delta decât în 
sistem nominal pentru o reflectare mai precisă a participării deținute prin intermediul 
instrumentelor derivate.  Această informație va fi de o mai mare utilitate pentru autoritățile 
de reglementare.

Amendamentul 228
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție scurtă în raport cu 
capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat membru 
sau a Uniunii:

(1) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție scurtă în raport cu 
capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii:

Or. de

Amendamentul 229
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o vânzare în lipsă a unei acțiuni emise
de o întreprindere sau un instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune;

(a) o vânzare în lipsă a unui titlu emis de o 
întreprindere sau a unui instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune;

Or. en
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Amendamentul 230
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o vânzare în lipsă a unei acțiuni emise 
de o întreprindere sau un instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune;

(a) o vânzare în lipsă a unei acțiuni emise 
de o întreprindere sau a unui instrument de 
datorie emis de statul membru, de Uniune 
sau de o instituție relevantă din punct de 
vedere sistemic;

Or. en

Amendamentul 231
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o vânzare în lipsă a unei acțiuni emise 
de o întreprindere sau un instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune;

(a) o vânzare în lipsă a unei acțiuni emise 
de o întreprindere sau un instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune sau de o instituție relevantă din 
punct de vedere sistemic;

Or. de

Amendamentul 232
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o persoană fizică sau juridică care 
efectuează o tranzacție ce creează sau se 
raportează la un instrument financiar, altul 
decât cel menționat la litera (a), iar efectul 
sau unul dintre efectele tranzacției este 
conferirea unui avantaj financiar persoanei 

(b) o persoană fizică sau juridică care 
efectuează o tranzacție cu un instrument 
financiar, altul decât cel menționat la litera 
(a), iar efectul direct sau unul dintre 
efectele directe ale tranzacției este 
conferirea unui avantaj financiar persoanei 
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fizice sau juridice în eventualitatea scăderii 
prețului sau valorii acțiunii sau 
instrumentului de datorie.

fizice sau juridice în eventualitatea scăderii 
prețului sau valorii acțiunii sau 
instrumentului de datorie.

Or. en

Justificare

 În conformitate cu pozițiile adoptate de unele autorități de reglementare de la nivelul UE în 
orientările stabilite privind regimurile de publicare existente în cazul vânzărilor în lipsă, 
calculul pozițiilor nete ar trebui efectuat mai curând pe baza coeficientului delta decât în 
sistem nominal pentru o reflectare mai precisă a participării deținute prin intermediul 
instrumentelor derivate.  Această informație va fi de o mai mare utilitate pentru autoritățile 
de reglementare.

Amendamentul 233
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o persoană fizică sau juridică care 
efectuează o tranzacție ce creează sau se 
raportează la un instrument financiar, altul
decât cel menționat la litera (a), iar efectul 
sau unul dintre efectele tranzacției este 
conferirea unui avantaj financiar persoanei 
fizice sau juridice în eventualitatea scăderii 
prețului sau valorii acțiunii sau
instrumentului de datorie.

(b) o persoană fizică sau juridică care 
efectuează o tranzacție ce creează sau se 
raportează la un instrument financiar, altul 
decât cel menționat la litera (a), iar efectul 
sau unul dintre efectele tranzacției este 
conferirea unui avantaj financiar persoanei 
fizice sau juridice în eventualitatea scăderii 
prețului sau valorii titlului de valoare, a 
instrumentului de datorie sau a indicelui.

Or. en

Amendamentul 234
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o persoană fizică sau juridică care (b) o persoană fizică sau juridică care 
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efectuează o tranzacție ce creează sau se 
raportează la un instrument financiar, altul 
decât cel menționat la litera (a), iar efectul 
sau unul dintre efectele tranzacției este 
conferirea unui avantaj financiar persoanei 
fizice sau juridice în eventualitatea scăderii 
prețului sau valorii acțiunii sau 
instrumentului de datorie.

efectuează o tranzacție cu un instrument 
financiar, altul decât cel menționat la litera 
(a), iar efectul sau unul dintre efectele 
tranzacției este conferirea unui avantaj 
financiar persoanei fizice sau juridice în 
eventualitatea scăderii prețului sau valorii 
acțiunii sau instrumentului de datorie.

Or. en

Justificare

Nu este clar sensul propoziției „ce creează sau se raportează la un instrument financiar”.

Amendamentul 235
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție lungă în raport cu 
capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat membru 
sau a Uniunii:

(2) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție lungă în raport cu 
capitalul social al unei societăți, cu datoria 
suverană emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii sau cu indicii piețelor financiare 
ale unui stat membru sau ale Uniunii:

Or. en

Amendamentul 236
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție lungă în raport cu 

(2) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
[în cazul literei (b) pe baza coeficientului 
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capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat membru 
sau a Uniunii:

delta] se consideră poziție lungă în raport 
cu capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat membru 
sau a Uniunii:

Or. en

Justificare

 În conformitate cu pozițiile adoptate de unele autorități de reglementare de la nivelul UE în 
orientările stabilite privind regimurile de publicare existente în cazul vânzărilor în lipsă, 
calculul pozițiilor nete ar trebui efectuat mai curând pe baza coeficientului delta decât în 
sistem nominal pentru o reflectare mai precisă a poziției economice a participărilor deținute 
prin intermediul instrumentelor derivate.  Această informație va fi de o mai mare utilitate 
pentru autoritățile de reglementare.

Amendamentul 237
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție lungă în raport cu 
capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat 
membru sau a Uniunii:

(2) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție lungă în raport cu 
capitalul social al unei societăți sau cu 
instrumentele de datorie emise ale unui 
stat membru sau ale Uniunii:

Or. en

Amendamentul 238
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție lungă în raport cu 

(2) În sensul prezentului regulament, o 
poziție care rezultă din următoarele situații 
se consideră poziție lungă în raport cu 
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capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria suverană emisă a unui stat membru 
sau a Uniunii:

capitalul social al unei societăți sau cu 
datoria emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii:

Or. de

Amendamentul 239
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deținerea unor acțiuni emise de o 
întreprindere sau a unui instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune;

(a) deținerea unor titluri de valoare emise 
de o întreprindere sau a unui instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 240
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deținerea unor acțiuni emise de o 
întreprindere sau a unui instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune;

(a) deținerea unor acțiuni emise de o 
întreprindere sau a unui instrument de 
datorie emis de statul membru sau de 
Uniune sau de o instituție relevantă din 
punct de vedere sistemic;

Or. de

Amendamentul 241
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o persoană fizică sau juridică care 
efectuează o tranzacție ce creează sau se 
raportează la un instrument financiar, altul 
decât cel menționat la litera (a), iar efectul 
sau unul dintre efectele tranzacției este 
conferirea unui avantaj financiar persoanei 
fizice sau juridice în eventualitatea creșterii 
prețului sau valorii acțiunii sau 
instrumentului de datorie.

(b) o persoană fizică sau juridică care 
efectuează o tranzacție ce creează sau se 
raportează la un instrument financiar, altul 
decât cel menționat la litera (a), iar efectul 
sau unul dintre efectele tranzacției este 
conferirea unui avantaj financiar persoanei 
fizice sau juridice în eventualitatea scăderii 
prețului sau valorii titlului de valoare, a 
instrumentului de datorie sau a 
instrumentului pe bază de indici.

Or. en

Amendamentul 242
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o persoană fizică sau juridică care 
efectuează o tranzacție ce creează sau se 
raportează la un instrument financiar, altul 
decât cel menționat la litera (a), iar efectul 
sau unul dintre efectele tranzacției este 
conferirea unui avantaj financiar persoanei 
fizice sau juridice în eventualitatea creșterii 
prețului sau valorii acțiunii sau 
instrumentului de datorie.

(b) o persoană fizică sau juridică care 
efectuează o tranzacție cu un instrument 
financiar, altul decât cel menționat la litera 
(a), în care efectul sau unul dintre efectele 
tranzacției este conferirea unui avantaj 
financiar persoanei fizice sau juridice în 
eventualitatea creșterii prețului sau valorii 
acțiunii sau instrumentului de datorie.

Or. en

Justificare

Nu este clar sensul propoziției „ce creează sau se raportează la un instrument financiar”.
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Amendamentul 243
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatelor (1) și (2), în 
calculul pozițiilor scurte și al pozițiilor 
lungi referitoare la datoria suverană se 
includ și swapurile pe riscul de credit 
legate de o obligație sau de un eveniment 
de credit referitor la un stat membru sau la 
Uniune.

(3) În sensul alineatului (1), calculul 
pozițiilor scurte se stabilește, în cazul 
oricărei poziții scurte deținute indirect de 
persoana relevantă (inclusiv prin sau cu 
ajutorul oricăror indici, coșuri de titluri 
de valoare sau orice participare la orice 
fond tranzacționat la bursă sau entitate 
similară), de către persoana fizică sau 
juridică în cauză, care acționează în mod 
rezonabil, ținând seama de informațiile 
publice disponibile privind componența 
indicelui sau a coșului de titluri de 
valoare relevante sau privind participările 
deținute de respectivul fond tranzacționat 
la bursă sau de entitatea similară (și, 
pentru a evita confuziile, la calculul 
acestor poziții scurte, niciunei persoane 
nu i se va solicita să obțină informații în 
timp real privind componența acestor 
instrumente de la nicio persoană).
În sensul alineatului (2), calculul 
pozițiilor lungi include, pentru toate 
scopurile, în calitate de poziții lungi, orice 
participări deținute de persoana relevantă 
la orice obligațiuni sau titluri de datorie 
convertibile în acțiuni emise de societatea 
relevantă.
În sensul alineatelor (1) și (2), în calculul 
pozițiilor scurte și al pozițiilor lungi 
referitoare la datoria suverană se includ și 
swapurile pe riscul de credit legate de o 
obligație sau de un eveniment de credit 
referitor la un stat membru sau la Uniune.

Or. en

Justificare

În cazul în care s-ar solicita societăților să analizeze în timp real fondurile tranzacționate la 



PE456.773v01-00 72/125 AM\853802RO.doc

RO

bursă și indicii generali pentru a calcula dacă orice poziție dată e scurtă, s-ar genera puține 
date semnificative sau deloc, atât pentru autoritatea de reglementare, cât și pentru piață, iar 
costul de implementare a unei astfel de operațiuni ar fi disproporționat de mare.  Trebuie să 
se țină seama în mod adecvat de pozițiile lungi pentru a obține o reprezentare reală a 
pozițiilor scurte nete. Omiterea la calcul a unei poziții lungi asociate ar conduce la reducerea 
lichidităților pe piața obligațiunilor. 

Amendamentul 244
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În sensul prezentului regulament, 
poziția ce rămâne după deducerea pozițiilor 
lungi deținute de o persoană fizică sau 
juridică în raport cu datoria suverană
emisă de un stat membru sau de Uniune
din pozițiile scurte deținute de acea 
persoană în raport cu aceeași datorie se 
consideră poziție scurtă netă în raport cu 
datoria suverană emisă de un stat membru 
sau de Uniune.

(5) În sensul prezentului regulament, 
poziția ce rămâne după deducerea pozițiilor 
lungi deținute de o persoană fizică sau 
juridică în raport cu datoria emisă din 
pozițiile scurte deținute de acea persoană în 
raport cu aceeași datorie se consideră 
poziție scurtă netă în raport cu datoria 
emisă.

Or. de

Amendamentul 245
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Calculele efectuate conform alineatelor 
(1) – (5) pentru datoria suverană se 
efectuează pentru fiecare stat membru sau 
pentru Uniune, chiar dacă entități diferite 
din cadrul aceluiași stat membru sau al 
Uniunii emit datorie suverană în numele 
statului membru sau al Uniunii.

(6) Calculele efectuate conform alineatelor 
(1) – (5) pentru instrumentele de datorie se 
efectuează pentru fiecare stat membru sau 
pentru Uniune sau pentru o instituție 
relevantă din punct de vedere sistemic, cu 
sediul sau care a fost înființată pe 
teritoriul Uniunii, chiar dacă entități 
diferite din cadrul aceluiași stat membru 
sau al Uniunii emit datorie suverană în 
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numele statului membru sau al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 246
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Calculele efectuate conform alineatelor
(1) – (5) pentru datoria suverană se 
efectuează pentru fiecare stat membru sau 
pentru Uniune, chiar dacă entități diferite 
din cadrul aceluiași stat membru sau al 
Uniunii emit datorie suverană în numele 
statului membru sau al Uniunii.

(6) Calculele efectuate conform alineatelor
(1) – (5) pentru instrumentele de datorie se 
efectuează pentru fiecare stat membru sau 
pentru Uniune sau pentru o instituție 
relevantă din punct de vedere sistemic,
rezidentă sau stabilită în Uniune, chiar 
dacă entități diferite din cadrul aceluiași 
stat membru sau al Uniunii emit datorie în 
numele statului membru sau al Uniunii.

Or. de

Amendamentul 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul activităților de gestionare a 
fondurilor în care se urmăresc diverse 
strategii de investiții în raport cu un 
anumit emitent, prin fonduri separate 
gestionate de același administrator de 
fonduri, calculul pozițiilor scurte nete și 
al pozițiilor lungi nete în sensul 
alineatelor (3), (4) și (5) se face la nivelul 
fiecărui fond. În cazul în care, în raport 
cu un anumit emitent, se urmărește 
aceeași strategie de investiții prin mai 
multe fonduri, pozițiile scurte nete și 
pozițiile lungi nete pentru fiecare dintre 
aceste fonduri sunt cumulate. În cazul în 
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care două sau mai multe portofolii din 
cadrul aceleiași entități sunt gestionate 
discreționar urmărind aceeași strategie de 
investiții în raport cu un anumit emitent, 
pozițiile respective ar trebui cumulate 
pentru calculul pozițiilor scurte nete și al 
pozițiilor lungi nete.

Or. en

Justificare

Administratorii de fonduri acționează adesea în numele unor clienți ce reprezintă o largă 
varietate de strategii de investiții; este important ca pozițiile scurte nete ale respectivilor 
clienți să fie analizate individual, deoarece cumularea sau suprapunerea participărilor unui 
client cu cele ale altor clienți ar fi greșită. 

Amendamentul 248
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În calculul unei poziții scurte nete și a 
unei poziții lungi nete în sensul 
alineatelor (3), (4) și (5) se include orice 
instrument financiar care presupune o 
expunere economică, fie directă, fie 
indirectă, la capitalul social emis al unei 
societăți sau la datoria suverană a unui 
stat membri sau a Uniunii, cu 
următoarele condiții:
(a) orice participare economică deținută 
ca parte a unui coș, indice sau fond 
tranzacționat la bursă să se stabilească pe 
baza informațiilor privind componența 
indicelui sau a coșului de titluri relevante 
sau a pachetelor de acțiuni ale fondului 
tranzacționat publice la momentul 
efectuării calculului, iar persoana fizică 
sau juridică care realizează calculul nu 
are obligația de a obține de la nimeni 
informații actualizate privind respectiva 
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componență; și 
(b) calculul unei poziții lungi să includă 
orice participare la titluri de datorie 
convertibile în acțiuni ale emitentului 
relevant.  

Or. en

Justificare

Calculul pozițiilor nete ar trebui efectuat pe baza coeficientului delta pentru a reflecta poziția 
economică reală. Această abordare a calculului pozițiilor scurte nete a fost adoptată de mai 
multe autorități de reglementare din UE (de exemplu, de FSA din UK și de AFM din Țările de 
Jos) în orientările lor privind regimurile de publicare existente. Coeficientul delta măsoară 
gradul în care un instrument financiar derivat este expus la fluctuații ale prețului acțiunii.  În 
ceea ce privește primul paragraf litera (b), s-a operat o modificare pentru ca această 
dispoziție să fie mai clară.

Amendamentul 249
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În calculul unei poziții scurte nete și 
a unei poziții lungi nete în sensul 
alineatelor (3), (4) și (5) se include orice 
instrument financiar care presupune o 
expunere economică, fie directă, fie 
indirectă, la capitalul social emis al unei 
societăți sau la datoria suverană a unui 
stat membri sau a Uniunii, cu 
următoarele condiții:
(a) orice participare economică deținută 
ca parte a unui coș, indice sau fond 
tranzacționat la bursă să se stabilească pe 
baza informațiilor privind componența 
indicelui sau a coșului de titluri relevante 
sau a pachetelor de acțiuni ale fondului 
tranzacționat publice la momentul 
efectuării calculului, iar persoana fizică 
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sau juridică care realizează calculul nu 
are obligația de a obține de la nimeni 
informații actualizate privind respectiva 
componență; și
(b) calculul unei poziții lungi să includă 
orice participare la titluri de datorie 
convertibile în acțiuni ale emitentului 
relevant.  

Or. en

Justificare

Pentru concordanță cu abordarea din modelul CESR privind Regimul paneuropean de 
publicare a vânzărilor în lipsă.

Amendamentul 250
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 7 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cazurile în care se consideră că o 
persoană fizică sau juridică deține acțiuni
sau instrumente de datorie în sensul 
alineatului (2);

(a) cazurile în care se consideră că o 
persoană fizică sau juridică deține titluri de 
valoare sau instrumente de datorie în 
sensul alineatului (2);

Or. en

Amendamentul 251
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 7 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) metoda de calcul al pozițiilor scurte 
nete pentru instrumentele pe bază de 
indici;

Or. en
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Amendamentul 252
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau 
juridică deține o poziție neacoperită pe un 
swap pe riscul de credit relativ la o 
obligație a unui stat membru sau a 
Uniunii, în măsura în care swapul nu este 
utilizat ca acoperire împotriva riscului ca 
emitentul să nu își îndeplinească 
obligațiile în cazul în care persoana fizică 
sau juridică deține o poziție lungă pe 
datoria suverană a respectivului emitent 
sau pe datoria unui emitent a cărui preț 
este corelat în mare măsură cu prețul 
obligației unui stat membru sau a 
Uniunii. Partea la swapul pe riscul de 
credit care este obligată să facă plata sau 
să plătească o compensare în cazul 
nerespectării unei obligații sau al unui 
eveniment de credit legat de entitatea de 
referință nu are, din cauza acestei 
obligații, o poziție descoperită în sensul 
prezentului alineat.

(1) Tranzacționarea swapurilor pe riscul 
de credit și a altor instrumente în scopul 
de a acoperi riscul de nerespectare a unei 
obligații de credit este interzisă pe piețele 
financiare ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 253
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
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stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca emitentul să nu își 
îndeplinească obligațiile în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deține o poziție 
lungă pe datoria suverană a respectivului 
emitent sau pe datoria unui emitent a 
cărui preț este corelat în mare măsură cu 
prețul obligației unui stat membru sau a 
Uniunii. Partea la swapul pe riscul de 
credit care este obligată să facă plata sau să 
plătească o compensare în cazul 
nerespectării unei obligații sau al unui 
eveniment de credit legat de entitatea de 
referință nu are, din cauza acestei obligații, 
o poziție descoperită în sensul prezentului 
alineat.

stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca bonitatea emitentului 
să scadă în cazul în care persoana fizică 
sau juridică deține o altă poziție a cărei 
valoare este posibil să fie afectată de o 
astfel de scădere. Partea la swapul pe 
riscul de credit care este obligată să facă 
plata sau să plătească o compensare în 
cazul nerespectării unei obligații sau al 
unui eveniment de credit legat de entitatea 
de referință nu are, din cauza acestei 
obligații, o poziție descoperită în sensul 
prezentului alineat.

Or. en

Amendamentul 254
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca emitentul să nu își 
îndeplinească obligațiile în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deține o poziție 
lungă pe datoria suverană a respectivului 
emitent sau pe datoria unui emitent a 
cărui preț este corelat în mare măsură cu 
prețul obligației unui stat membru sau a 
Uniunii. Partea la swapul pe riscul de 
credit care este obligată să facă plata sau să 
plătească o compensare în cazul 
nerespectării unei obligații sau al unui 
eveniment de credit legat de entitatea de 
referință nu are, din cauza acestei obligații, 

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca bonitatea emitentului 
să scadă în cazul în care persoana fizică 
sau juridică deține o altă poziție a cărei 
valoare este posibil să fie afectată de o 
astfel de scădere. Partea la swapul pe 
riscul de credit care este obligată să facă 
plata sau să plătească o compensare în 
cazul nerespectării unei obligații sau al 
unui eveniment de credit legat de entitatea 
de referință nu are, din cauza acestei 
obligații, o poziție descoperită în sensul 
prezentului alineat.
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o poziție descoperită în sensul prezentului 
alineat.

Or. en

Justificare

Swapul pe riscul de credit relativ la datoria suverană reprezintă un mijloc eficient de 
reducere a riscului pentru o gamă largă de instrumente, în plus față de datoria suverană care 
stă la bază. Instituirea de restricții sau impunerea de cerințe de publicare pentru participanții 
de pe piață care folosesc swapul pe riscul de credit pentru acoperirea riscului datoriei 
private va descuraja participanții de pe piață să investească în respectivele creanțe, acest 
fapt având impact asupra capacității societăților de a mobiliza fonduri.

Amendamentul 255
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca emitentul să nu își 
îndeplinească obligațiile în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deține o poziție 
lungă pe datoria suverană a respectivului 
emitent sau pe datoria unui emitent a 
cărui preț este corelat în mare măsură cu 
prețul obligației unui stat membru sau a 
Uniunii. Partea la swapul pe riscul de 
credit care este obligată să facă plata sau să 
plătească o compensare în cazul 
nerespectării unei obligații sau al unui 
eveniment de credit legat de entitatea de 
referință nu are, din cauza acestei obligații, 
o poziție descoperită în sensul prezentului 
alineat.

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscurilor asociate cu statul 
membru în cauză sau cu Uniunea sau 
împotriva riscurilor asociate cu 
proprietatea sau titlurilor de valoare 
situate sau emise de entități din cadrul 
jurisdicției relevante, deținute în 
portofoliu de către persoana fizică sau 
juridică. Partea la swapul pe riscul de 
credit care este obligată să facă plata sau să 
plătească o compensare în cazul 
nerespectării unei obligații sau al unui 
eveniment de credit legat de entitatea de 
referință nu are, din cauza acestei obligații, 
o poziție descoperită în sensul prezentului 
alineat.

Or. en
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Justificare

Swapurile pe riscul de credit suveran sunt folosite pentru a acoperi riscul „de țară" în mai 
multe moduri, nu numai prin poziții de creanță (de exemplu, prin deținerea în portofoliu a 
unei proprietăți în țara în cauză).  Prin urmare, o poziție în cadrul unui swap pe riscul de 
credit privind obligația unui stat membru al Uniunii nu ar trebui să fie neapărat considerată 
ca neacoperită atunci când este folosită pentru a acoperi riscul din cadrul unui portofoliu.

Amendamentul 256
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca emitentul să nu își 
îndeplinească obligațiile în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deține o poziție 
lungă pe datoria suverană a respectivului 
emitent sau pe datoria unui emitent a 
cărui preț este corelat în mare măsură cu 
prețul obligației unui stat membru sau a 
Uniunii. Partea la swapul pe riscul de 
credit care este obligată să facă plata sau să 
plătească o compensare în cazul 
nerespectării unei obligații sau al unui 
eveniment de credit legat de entitatea de 
referință nu are, din cauza acestei obligații, 
o poziție descoperită în sensul prezentului 
alineat.

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca emitentul să nu își
îndeplinească obligațiile în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deține o poziție 
lungă pe datoria suverană a respectivului 
emitent sau riscul de scădere a valorii 
oricărui activ al persoanei fizice sau 
juridice, atunci când valoarea activului 
este în mod pozitiv corelată cu prețul 
obligației unui stat membru sau a Uniunii. 
Partea la swapul pe riscul de credit care 
este obligată să facă plata sau să plătească 
o compensare în cazul nerespectării unei 
obligații sau al unui eveniment de credit 
legat de entitatea de referință nu are, din 
cauza acestei obligații, o poziție 
descoperită în sensul prezentului alineat.

Or. en
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Amendamentul 257
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
împotriva riscului ca emitentul să nu își 
îndeplinească obligațiile în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deține o poziție 
lungă pe datoria suverană a respectivului 
emitent sau pe datoria unui emitent a cărui 
preț este corelat în mare măsură cu prețul 
obligației unui stat membru sau a Uniunii. 
Partea la swapul pe riscul de credit care 
este obligată să facă plata sau să plătească 
o compensare în cazul nerespectării unei 
obligații sau al unui eveniment de credit 
legat de entitatea de referință nu are, din 
cauza acestei obligații, o poziție 
descoperită în sensul prezentului alineat.

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii sau a unei 
instituții relevante din punct de vedere 
sistemic, rezidentă sau stabilită în Uniune, 
în măsura în care swapul nu este utilizat ca 
acoperire împotriva riscului ca emitentul să 
nu își îndeplinească obligațiile în cazul în 
care persoana fizică sau juridică deține o 
poziție lungă pe datoria respectivului 
emitent sau pe datoria unui emitent a cărui 
preț este corelat în mare măsură cu prețul 
obligației unui stat membru sau a Uniunii. 
Partea la swapul pe riscul de credit care 
este obligată să facă plata sau să plătească 
o compensare în cazul nerespectării unei 
obligații sau al unui eveniment de credit 
legat de entitatea de referință nu are, din 
cauza acestei obligații, o poziție 
descoperită în sensul prezentului alineat.

Or. de

Amendamentul 258
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 

(1) În sensul prezentului regulament se 
consideră că o persoană fizică sau juridică 
deține o poziție neacoperită pe un swap pe 
riscul de credit relativ la o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii, în măsura în 
care swapul nu este utilizat ca acoperire 
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împotriva riscului ca emitentul să nu își 
îndeplinească obligațiile în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deține o poziție 
lungă pe datoria suverană a respectivului 
emitent sau pe datoria unui emitent a cărui 
preț este corelat în mare măsură cu prețul 
obligației unui stat membru sau a Uniunii. 
Partea la swapul pe riscul de credit care 
este obligată să facă plata sau să plătească 
o compensare în cazul nerespectării unei 
obligații sau al unui eveniment de credit 
legat de entitatea de referință nu are, din 
cauza acestei obligații, o poziție 
descoperită în sensul prezentului alineat.

împotriva riscului ca emitentul să nu își 
îndeplinească obligațiile în cazul în care 
persoana fizică sau juridică deține o 
expunere pozitivă la riscul datoriei 
suverane a respectivului emitent sau o 
expunere pozitivă la riscul datoriei unui 
emitent a cărui preț este corelat în mare 
măsură cu prețul obligației unui stat 
membru sau a Uniunii. Partea la swapul pe 
riscul de credit care este obligată să facă 
plata sau să plătească o compensare în 
cazul nerespectării unei obligații sau al 
unui eveniment de credit legat de entitatea 
de referință nu are, din cauza acestei 
obligații, o poziție descoperită în sensul 
prezentului alineat.

Or. en

Justificare

Definiția pozițiilor acoperite de swapul pe riscul de credit trebuie extinsă la cazul în care 
poziția lungă este realizată mai curând prin intermediul instrumentelor derivate, decât prin 
titlurile directe de datorie suverană.
Instrumentele derivate cum ar fi swapurile sunt utilizate frecvent pentru a acoperi riscul 
valutar.

Amendamentul 259
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare notifică 
autoritatea competentă relevantă ori de 
câte ori poziție atinge sau coboară sub un 
prag de notificare relevant, menționat la 
alineatul (2).

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare notifică AES 
(AEVMP) informații detaliate despre 
poziție ori de câte ori aceasta atinge sau 
coboară sub un prag de publicare relevant, 
menționat la alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 260
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare notifică 
autoritatea competentă relevantă ori de 
câte ori poziție atinge sau coboară sub un 
prag de notificare relevant, menționat la 
alineatul (2).

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare notifică AES 
(AEVMP) ori de câte ori poziția atinge sau 
coboară sub un prag de notificare relevant, 
menționat la alineatul (2).

Or. en

Justificare

Pentru investitorii care trebuie să prezinte notificări, o notificare centralizată este mult mai 
convenabilă. Ar trebui înființată o bază de date la care să aibă acces autoritățile competente.

Amendamentul 261
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare notifică autoritatea 
competentă relevantă ori de câte ori poziție
atinge sau coboară sub un prag de 
notificare relevant, menționat la alineatul 

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți 
notifică autoritatea competentă relevantă 
ori de câte ori poziția atinge sau coboară 
sub un prag de notificare relevant, 
menționat la alineatul (2).
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(2).

Or. en

Justificare

Capitalul social emis al unei societăți poate fi plasat și în investiții private. Regulamentul ar 
trebui să acopere și această posibilitate.

Amendamentul 262
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare notifică 
autoritatea competentă relevantă ori de 
câte ori poziție atinge sau coboară sub un 
prag de notificare relevant, menționat la 
alineatul (2).

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare notifică 
autoritatea competentă relevantă despre 
acest fapt la cererea respectivei autorități 
competente.

Or. en

Amendamentul 263
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un prag de notificare relevant este un 
procentaj egal cu 0,2% din valoarea 
capitalului social emis al societății în 
cauză și fiecare procentaj de 0,1% 
deasupra acestui prag.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 264
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un prag de notificare relevant este un 
procentaj egal cu 0,2% din valoarea 
capitalului social emis al societății în 
cauză și fiecare procentaj de 0,1% 
deasupra acestui prag.

eliminat

Or. en

Justificare

Notificarea pozițiilor scurte în ceea ce privește toate instrumentele financiare la un prag atât 
de redus presupune cel mai probabil că se vor efectua zilnic publicări semnificative. Acest 
nivel ar putea reprezenta o provocare serioasă din punct de vedere administrativ pentru 
autoritatea de reglementare și pentru întreprinderile individuale și este posibil să genereze 
mult „zgomot” și să se piardă din vedere informațiile importante. Ar trebui să existe loc de 
flexibilitate în ceea ce privește pragurile de notificare.

Amendamentul 265
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, poate 
modifica pragurile menționate la alineatul 
(2) ținând seama de evoluțiile piețelor 
financiare.

(3) Ținând seama de evoluția piețelor 
financiare, AES (AEVMP) poate emite și 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei un aviz privind 
necesitatea de a ajusta pragurile 
prevăzute la alineatul (2). În termen de 
trei luni de la primirea avizului AES 
(AEVMP), Comisia, prin intermediul unor 
acte delegate, în conformitate cu 
dispozițiile de la articolul 36 și cu 
respectarea condițiilor prevăzute la 
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articolele 37 și 38, poate modifica pragurile 
menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 266
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, poate 
modifica pragurile menționate la alineatul 
(2) ținând seama de evoluțiile piețelor 
financiare.

(3) Comisia precizează prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, pragurile 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Notificarea pozițiilor scurte în ceea ce privește toate instrumentele financiare la un prag atât 
de redus presupune cel mai probabil că se vor efectua zilnic publicări semnificative. Acest 
nivel ar putea reprezenta o provocare serioasă din punct de vedere administrativ pentru 
autoritatea de reglementare și pentru întreprinderile individuale și este posibil să genereze 
mult „zgomot” și să se piardă din vedere informațiile importante. Ar trebui să existe loc de 
flexibilitate în ceea ce privește pragurile de notificare.

Amendamentul 267
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Marcarea ordinelor de vânzare în lipsă în 

locurile de tranzacționare
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Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a 
volumului ordinelor marcate ca fiind 
ordine de vânzare în lipsă.

Or. en

Justificare

Marcarea ordinelor ar oferi o imagine incompletă și ar conduce la majorarea costurilor de 
implementare, fapt ce ar afecta în mod disproporționat intermediarii și actorii de pe piață 
mici și ar avea, în cele din urmă, un impact negativ asupra investitorilor și emitenților.  
Necesitatea unei mai mari transparențe și a unei mai bune monitorizări a vânzărilor în lipsă 
este cel mai bine realizată prin comunicarea pozițiilor nete de vânzare în lipsă autorităților 
de reglementare.

Amendamentul 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Marcarea ordinelor de vânzare în lipsă în 

locurile de tranzacționare
Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a 
volumului ordinelor marcate ca fiind 
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ordine de vânzare în lipsă.

Or. en

Justificare

Cerința privind marcarea ordinelor de vânzare în lipsă presupune costuri suplimentare 
pentru locurile de tranzacționare și pentru intermediari, fără a aduce beneficii clare pentru 
autoritățile de reglementare.  În plus, informațiile care rezultă din marcarea ordinelor ar fi 
incomplete (tranzacțiile extrabursiere– OTC– nu sunt incluse) și nu s-ar potrivi cu 
informațiile care rezultă din calculul pozițiilor scurte nete de la sfârșitul zilei.

Amendamentul 269
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Marcarea ordinelor de vânzare în lipsă în 

locurile de tranzacționare
Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a 
volumului ordinelor marcate ca fiind 
ordine de vânzare în lipsă.

Or. en

Justificare

Marcarea ordinelor în locurile de tranzacționare nu reprezintă o măsură adecvată pentru 
îmbunătățirea transparenței. O astfel de marcare a ordinelor antrenează costuri mari de 
implementare pentru utilizatori, furnizorii de infrastructuri și locurile de tranzacționare, 
costuri care în cele din urmă sunt suportate de investitorii finali, beneficiile suplimentare ale 
acestei acțiuni rămânând îndoielnice.
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Amendamentul 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Marcarea ordinelor de vânzare în lipsă în 

locurile de tranzacționare
Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a 
volumului ordinelor marcate ca fiind 
ordine de vânzare în lipsă.

Or. en

Justificare

În timp ce pozițiile scurte contribuie la supravegherea pieței, valoarea adăugată a marcării 
ordinelor de vânzare în lipsă nu este clară, având în vedere și faptul că Directiva privind 
piețele instrumentelor financiare impune participanților de pe piață cerința de a raporta 
autorităților de reglementare toate tranzacțiile executate.

Amendamentul 271
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
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Marcarea ordinelor de vânzare în lipsă în 
locurile de tranzacționare

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a 
volumului ordinelor marcate ca fiind 
ordine de vânzare în lipsă.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta proporționalitatea cadrului de reglementare al UE, ar trebui să alegem un 
singur regim (regimul propus privind publicarea) în locul a două care servesc aceluiași scop.

Amendamentul 272
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marcarea ordinelor de vânzare în lipsă în 
locurile de tranzacționare

Raportarea vânzărilor în lipsă la 
autoritățile competente

Or. en

Amendamentul 273
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marcarea ordinelor de vânzare în lipsă în 
locurile de tranzacționare

Marcarea ordinelor de vânzare în lipsă
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Or. en

Justificare

Titlurile de valoare ar trebui marcate indiferent dacă sunt tranzacționate în locuri de 
tranzacționare sau extrabursier.

Amendamentul 274
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a 
volumului ordinelor marcate ca fiind 
ordine de vânzare în lipsă.

Comisia solicită AES (AEVMP) 
modificarea anexei I la Regulamentul 
(CE) nr. 1287/2006 pentru a se prevedea 
ca intermediarii care realizează vânzări în 
lipsă să indice aceste acțiuni ca atare în 
cadrul raportului de tranzacționare privind 
respectivele vânzări prezentat autorității 
competente.

Or. en

Amendamentul 275
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 

Toate întreprinderile de investiții în sensul 
articolului 4 alineatul (1) din Directiva 
2004/39/CE și toți participanții de pe piață 
reglementată sau la un sistem multilateral 
de tranzacționare includ în rapoartele de 
tranzacționare menționate la articolul 25 
alineatul (3) din respectiva directivă o 
rubrică în care indică, pentru tranzacțiile 
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cel puțin o dată pe zi o sinteză a 
volumului ordinelor marcate ca fiind 
ordine de vânzare în lipsă.

cu acțiuni, dacă tranzacția reprezintă o 
vânzare în lipsă sau nu. 

Informațiile globale privind respectivele 
vânzări în lipsă sunt publicate.
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
36 și cu condițiile prevăzute la articolele 
37 și 38, măsuri prin care se precizează 
modul în care se vor publica respectivele 
informații globale.

Or. en

Justificare

S-ar colecta informații privind vânzările în lipsă efectuate pe piețe reglementate și în sisteme 
multilaterale de tranzacționare, dar și vânzările în lipsă efectuate pe piețele extrabursiere 
asigurându-se astfel o mai bună informare a autorităților de reglementare și a publicului. 
Utilizarea unui mecanism existent este mult mai puțin costisitoare decât crearea unui sistem 
complet nou. Se dorește ca rapoartele de tranzacționare să fie în viitor adresate direct 
AEVMP (a se vedea consultarea referitoare la Directiva privind piețele instrumentelor 
financiare). Aceasta ar asigura un conținut și un format comun pentru rapoartele de 
tranzacționare, ar facilita schimbul de informații în rândul autorităților de reglementare în 
scopul supravegherii abuzurilor de pe piață și ar face posibilă publicarea unor informații 
armonizate de către AEVMP.

Amendamentul 276
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a 

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni sau o întreprindere 
de investiții care execută ordine în numele 
clienților cu instrumentele respective în 
afara unui loc de tranzacționare instituie 
proceduri pentru circumstanțe 
excepționale care să garanteze că 
persoanele fizice sau juridice care execută 
ordinele în acel loc sau prin intermediul 
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volumului ordinelor marcate ca fiind 
ordine de vânzare în lipsă.

întreprinderii de investiții sunt în măsură 
să marcheze ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii.

Or. en

Amendamentul 277
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a volumului 
ordinelor marcate ca fiind ordine de 
vânzare în lipsă.

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare titluri de valoare sau o 
întreprindere de investiții care execută 
ordine în numele clienților sau pe cont 
propriu cu instrumentele respective în 
afara unui loc de tranzacționare instituie 
proceduri care să garanteze că persoanele 
fizice sau juridice care execută ordinele în 
acel loc sau prin intermediul 
întreprinderii de investiții sunt în măsură 
să marcheze ordinele de vânzare drept 
ordine de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
titlurilor. Locul de tranzacționare sau 
întreprinderea de investiții  publică cel 
puțin o dată pe zi o sinteză a volumului 
ordinelor marcate ca fiind ordine de 
vânzare în lipsă.

Or. en

Justificare

Titlurile de valoare ar trebui marcate indiferent dacă sunt tranzacționate în locuri de 
tranzacționare sau pe piețe extrabursiere.
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Amendamentul 278
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept ordine 
de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a volumului 
ordinelor marcate ca fiind ordine de 
vânzare în lipsă.

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele și realizează 
tranzacții pe cont propriu în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept ordine 
de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a volumului 
ordinelor marcate ca fiind ordine de 
vânzare în lipsă.

Or. en

Amendamentul 279
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept ordine 
de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Locul de tranzacționare publică 
cel puțin o dată pe zi o sinteză a volumului 
ordinelor marcate ca fiind ordine de 
vânzare în lipsă.

Un loc de tranzacționare care admite la 
tranzacționare acțiuni instituie proceduri 
care să garanteze că persoanele fizice sau 
juridice care execută ordinele în acel loc 
marchează ordinele de vânzare drept ordine 
de vânzare în lipsă în cazul în care 
vânzătorul efectuează o vânzare în lipsă a 
acțiunii. Datele colectate sunt puse la 
dispoziția autorității competente relevante.
Locul de tranzacționare publică cel puțin o 
dată pe zi o sinteză a volumului ordinelor 
marcate ca fiind ordine de vânzare în lipsă 
pentru fiecare acțiune tranzacționată în 
respectivul loc de tranzacționare.

Or. en
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Amendamentul 280
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Publicarea pozițiilor scurte nete 

semnificative pe acțiuni
(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare publică informații detaliate 
despre poziție ori de câte ori aceasta 
atinge sau coboară sub un prag de 
publicare relevant, menționat la alineatul 
(2).
(2) Un prag de publicare relevant este un 
procentaj egal cu 0,5% din valoarea 
capitalului social emis al societății în 
cauză și fiecare procentaj de 0,1% 
deasupra acestui prag.
(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, poate 
modifica pragurile menționate la 
alineatul (2) ținând seama de evoluțiile 
piețelor financiare.

Or. en

Justificare

Publicarea pozițiilor scurte individuale poate avea efecte negative asupra fondurilor mici.  
Aceasta ar putea provoca un comportament prociclic, ceea ce ar putea reduce prețul 
acțiunilor, provocând pagube întreprinderilor europene, reducând lichiditatea și reducând 
eficiența formării prețurilor pentru utilizatorii pieței - cum ar fi investitorii mici, fondurile de 
pensii și întreprinderile emitente. Dispozițiile privind notificarea prevăzute la articolul 5 
permit accesul autorităților competente la informațiile relevante, pentru a putea monitoriza 
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riscurile sistemice fără dificultăți semnificative.

Amendamentul 281
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare publică informații detaliate
despre poziție ori de câte ori aceasta 
atinge sau coboară sub un prag de 
publicare relevant, menționat la alineatul 
(2).

(1) Autoritatea competentă relevantă 
publică zilnic informații detaliate privind 
valoarea globală a pozițiilor scurte nete 
pentru fiecare acțiune pentru care a 
primit o notificare conform articolului 5. 
Respectiva publicare nu identifică 
deținătorul poziției scurte nete.

Or. en

Amendamentul 282
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare publică informații detaliate 
despre poziție ori de câte ori aceasta atinge 
sau coboară sub un prag de publicare 
relevant, menționat la alineatul (2).

(1) Autoritatea competentă relevantă 
publică informații detaliate despre poziție 
ori de câte ori aceasta atinge sau coboară 
sub un prag de publicare relevant, 
menționat la alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare publică 
informații detaliate despre poziție ori de 
câte ori aceasta atinge sau coboară sub un 
prag de publicare relevant, menționat la 
alineatul (2).

(1) Autoritatea competentă relevantă 
publică la sfârșitul fiecărei zile de 
tranzacționare toate pozițiile scurte nete 
globale în raport cu capitalul social emis al 
unei societăți ale cărei acțiuni sunt admise 
la tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare publică informații detaliate 
despre poziție ori de câte ori aceasta atinge 
sau coboară sub un prag de publicare 
relevant, menționat la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 284
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare publică informații detaliate 
despre poziție ori de câte ori aceasta atinge 
sau coboară sub un prag de publicare 
relevant, menționat la alineatul (2).

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți 
publică informații detaliate despre poziție 
ori de câte ori aceasta atinge sau coboară 
sub un prag de publicare relevant, 
menționat la alineatul (2).

Or. en

Justificare

Titlurile de valoare ar trebui marcate indiferent dacă sunt tranzacționate în locuri de 
tranzacționare sau pe piețe extrabursiere.
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Amendamentul 285
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare publică
informații detaliate despre poziție ori de 
câte ori aceasta atinge sau coboară sub un 
prag de publicare relevant, menționat la 
alineatul (2).

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține o poziție scurtă netă în raport cu 
capitalul social emis al unei societăți ale 
cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare 
într-un loc de tranzacționare notifică AES 
(AEVMP) informații detaliate despre 
poziție ori de câte ori aceasta atinge sau 
coboară sub un prag de publicare relevant, 
menționat la alineatul (2). AES (AEVMP) 
publică respectivele poziții.

Or. en

Justificare

Toți deținătorii unei poziții ce trebuie notificată vor putea să o raporteze unui organism unic 
(și anume AEVMP) în loc de unul dintre 27 de organisme de reglementare diferite în funcție 
de tipul de acțiune. Dispoziția modificată va permite, în plus, ca toate pozițiile ce trebuie 
publicate să fie făcute publice într-un loc unic (și anume site-ul AEVMP). Modificarea va 
permite, de asemenea, autorităților membre ale AEVMP să facă economii de scară, în caz 
contrar fiind nevoie ca fiecare dintre aceste autorități să își elaboreze propriile mecanisme de 
raportare și/sau publicare. 

Amendamentul 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o persoană fizică sau 
juridică a notificat faptul că o poziție 
scurtă pentru o acțiune la o societate a 
atins sau a depășit pragurile de publicare 
menționate la articolul 7 alineatul (2), 
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AES (AEVMP) publică zilnic un raport 
privind pozițiile scurte. Publicarea se 
realizează sub formă globală și nu conține 
informații privind deținătorul poziției.

Or. en

Justificare

Publicarea pozițiilor scurte individuale nu ajută autoritățile de reglementare în depistarea 
abuzurilor de pe piață și expune deținătorii de poziții scurte la riscul de a nu mai putea 
achiziționa titluri, precum și la alte riscuri legate de practici abuzive. Aceasta încurajează 
comportamentul de masă  și reduce lichiditatea deoarece investitorii nu agreează situația în 
care pozițiile lor scurte sunt cunoscute de întreprinderi și preferă deci să evite vânzările în 
lipsă. Publicarea sub formă globală oferă informații utile participanților de pe piață.

Amendamentul 287
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un prag de publicare relevant este un 
procentaj egal cu 0,5% din valoarea 
capitalului social emis al societății în 
cauză și fiecare procentaj de 0,1% 
deasupra acestui prag.

eliminat

Or. en

Amendamentul 288
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un prag de publicare relevant este un 
procentaj egal cu 0,5% din valoarea 
capitalului social emis al societății în cauză 
și fiecare procentaj de 0,1% deasupra 

(2) Un prag de publicare relevant este un 
procentaj egal cu 3% din valoarea 
capitalului social emis al societății în cauză 
și fiecare procentaj de 0,1% deasupra 
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acestui prag. acestui prag.

Or. en

Justificare

Pozițiile scurte reprezintă un semn pentru restul pieței că un investitor consideră că prețul 
existent al unei acțiuni este prea ridicat. Dacă restul pieței este de acord, va avea loc o
corecție de preț, deoarece și ceilalți investitori vor vinde acțiunile, după cum s-a întâmplat în 
cazul Enron. Această funcție a vânzării în lipsă are valoare doar la un prag de peste 3% 
deoarece pozițiile mai mici au o semnificație mai redusă și ar conduce doar la o lichiditate 
mai redusă din cauză că investitorii vor ezita să preia și să publice pozițiile scurte mai mici.

Amendamentul 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un prag de publicare relevant este un 
procentaj egal cu 0,5% din valoarea 
capitalului social emis al societății în cauză 
și fiecare procentaj de 0,1% deasupra 
acestui prag.

(2) Un prag de publicare relevant este un 
procentaj egal cu 1% din valoarea 
capitalului social emis al societății în cauză 
și fiecare procentaj de 0,2% deasupra 
acestui prag.

Or. en

Justificare

Nu suntem convinși că beneficiile asociate cu un regim de „publicare a pozițiilor scurte nete 
semnificative pe acțiuni” vor fi mai importante decât costurile.
Pentru a limita impactul acestei dispoziții, sugerăm majorarea pragurilor.

Amendamentul 290
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou) 



AM\853802RO.doc 101/125 PE456.773v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deținătorul poziției scurte nete nu este 
făcut public.

Or. en

Justificare

Publicările globale și anonime reprezintă cel mai bun mijloc de a îndeplini obiectivele 
politice fără a afecta investitorii și emitenții care folosesc piețele.

Amendamentul 291
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, poate 
modifica pragurile menționate la 
alineatul (2) ținând seama de evoluțiile 
piețelor financiare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 292
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, poate 
modifica pragurile menționate la alineatul 
(2) ținând seama de evoluțiile piețelor 

(3) Ținând seama de evoluția piețelor 
financiare, AES (AEVMP) poate emite și 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei un aviz privind 
necesitatea de a ajusta pragurile 
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financiare. prevăzute la alineatul (2).
În termen de trei luni de la primirea 
avizului AES (AEVMP), Comisia, prin 
intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu dispozițiile de la articolul 
36 și cu respectarea condițiilor prevăzute la 
articolele 37 și 38, poate modifica pragurile 
menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 293
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Notificarea autorităților competente în 

legătură cu pozițiile scurte nete 
semnificative pe datorie suverană și 

swapuri pe riscul de credit
(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține una din următoarele poziții notifică 
autoritatea competentă relevantă ori de 
câte ori o astfel de poziție atinge sau 
coboară sub un prag de notificare 
relevant pentru statul membru în cauză 
sau pentru Uniune:
(a) o poziție scurtă netă în raport cu 
datoria suverană emisă a unui stat 
membru sau a Uniunii;
(b) o poziție descoperită pe un swap pe 
riscul de credit în raport cu o obligație a 
unui stat membru sau a Uniunii.
(2) Pragurile relevante de notificare 
constau dintr-o valoare inițială și niveluri 
succesive suplimentare în raport cu 
fiecare stat membru și cu Uniunea, 
conform precizărilor din măsurile luate de 
Comisie în conformitate cu alineatul (3).
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(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, precizează 
valorile și nivelurile succesive menționate 
la alineatul (2). Aceasta ia în considerare 
următoarele elemente:
(a) faptul că pragurile nu trebuie fixate la 
un nivel care să impună notificarea 
pozițiilor a căror valoare este minimă;
(b) valoarea totală a datoriei suverane 
emise restante a fiecărui stat membru și a 
Uniunii și mărimea medie a pozițiilor 
deținute de participanții pe piață în raport 
cu datoria suverană a respectivului stat 
membru sau a Uniunii.

Or. en

Justificare

Nu există dovezi care să arate că este necesar un regim permanent privind publicarea pentru 
pozițiile scurte în raport cu datoria suverană.  Constatările din raportul grupului de lucru al 
Comisiei privind interacțiunea swapurilor pe riscul de credit al datoriei suverane și piețele de 
obligațiuni arată că nu există dovezi concludente care să sugereze că evenimentele de pe 
piața swapurilor pe riscul de credit generează costuri de finanțare mai ridicate pentru statele 
membre, dar remarcă faptul că piața swapurilor pe riscul de credit al datoriei suverane este 
eficientă și benefică pentru statele membre.

Amendamentul 294
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea autorităților competente în 
legătură cu pozițiile scurte nete 
semnificative pe datorie suverană și 
swapuri pe riscul de credit

Notificarea autorităților competente în 
legătură cu pozițiile scurte nete 
semnificative pe instrumente financiare 
altele decât acțiunile

Or. en
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Justificare

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Amendamentul 295
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține una din următoarele poziții notifică 
autoritatea competentă relevantă ori de 
câte ori o astfel de poziție atinge sau 
coboară sub un prag de notificare 
relevant pentru statul membru în cauză 
sau pentru Uniune:

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține una din următoarele poziții notifică 
AES (AEVMP):

Or. en

Justificare

Toate pozițiile nete pe acțiuni ale unei societăți ar trebui notificate la AEVMP astfel încât 
autoritatea să aibă o vedere de ansamblu asupra pozițiilor scurte. Este crucial să existe o 
transparență deplină a instrumentelor de datorie suverană precum și a swapurilor pe riscul 
de credit legate de respectivele instrumente deoarece aceste produse pot avea un impact 
asupra stabilității statelor membre și a Uniunii Europene. 
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Amendamentul 296
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține una din următoarele poziții notifică 
autoritatea competentă relevantă ori de 
câte ori o astfel de poziție atinge sau 
coboară sub un prag de notificare relevant 
pentru statul membru în cauză sau pentru 
Uniune:

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține una din următoarele poziții notifică 
AES (AEVMP) informații detaliate 
privind poziția ori de câte ori o astfel de 
poziție atinge sau coboară sub un prag de 
notificare relevant pentru statul membru în 
cauză sau pentru Uniune:

Or. en

Justificare

Toți deținătorii unei poziții ce trebuie notificată vor putea să o raporteze unui organism unic 
(și anume AEVMP) în loc de unul dintre 27 de organisme de reglementare diferite în funcție 
de tipul de acțiune. Dispoziția modificată va permite, în plus, ca toate pozițiile ce trebuie 
publicate să fie făcute publice într-un loc unic (și anume site-ul AEVMP). Modificarea va 
permite, de asemenea, autorităților membre ale AEVMP să facă economii de scară, în caz 
contrar fiind nevoie ca fiecare dintre aceste autorități să își elaboreze propriile mecanisme de 
raportare și/sau publicare. 

Amendamentul 297
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține una din următoarele poziții notifică 
autoritatea competentă relevantă ori de 
câte ori o astfel de poziție atinge sau 
coboară sub un prag de notificare relevant 
pentru statul membru în cauză sau pentru 
Uniune:

(1) O persoană fizică sau juridică care 
deține una dintre următoarele poziții 
notifică autoritatea competentă relevantă 
imediat ce o astfel de poziție atinge sau 
coboară sub un prag de notificare relevant 
pentru statul membru în cauză sau pentru 
Uniune:

Or. en
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Amendamentul 298
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o poziție scurtă netă în raport cu datoria 
suverană emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii;

(a) o poziție scurtă netă în raport cu datoria 
suverană emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii sau o poziție scurtă netă în raport 
cu un instrument financiar legat de 
datoria suverană emisă a unui stat 
membru sau a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 299
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o poziție scurtă netă în raport cu datoria 
suverană emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii;

(a) o poziție scurtă netă în raport cu datoria 
suverană emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii sau cu o instituție relevantă din 
punct de vedere sistemic înființată în 
Uniune sau cu sediul în Uniune;

Or. en

Amendamentul 300
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o poziție scurtă netă în raport cu datoria
suverană emisă a unui stat membru sau a 
Uniunii;

(a) o poziție scurtă netă în raport cu datoria 
emisă a unui stat membru sau a Uniunii
sau a unei instituții relevante din punct de 



AM\853802RO.doc 107/125 PE456.773v01-00

RO

vedere sistemic, rezidentă sau stabilită în 
Uniune;

Or. de

Amendamentul 301
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o poziție descoperită pe un swap pe 
riscul de credit în raport cu o obligație a 
unui stat membru sau a Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 302
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o poziție descoperită pe un swap pe 
riscul de credit în raport cu o obligație a 
unui stat membru sau a Uniunii.

(b) o poziție scurtă netă în raport cu 
indicii unei piețe financiare dintr-un stat 
membru sau din Uniune sau o poziție 
scurtă netă în raport cu un instrument 
financiar legat de indicii unei piețe 
financiare dintr-un stat membru sau din 
Uniune. 

Or. en

Amendamentul 303
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o poziție descoperită pe un swap pe 
riscul de credit în raport cu o obligație a 
unui stat membru sau a Uniunii.

(b) o poziție descoperită pe un swap pe 
riscul de credit în raport cu o obligație a 
unui stat membru sau a Uniunii sau a unei 
instituții relevante din punct de vedere 
sistemic, rezidentă sau stabilită în Uniune.

Or. de

Amendamentul 304
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o poziție scurtă netă în raport cu un 
instrument financiar legat de capitalul 
social emis al unei societăți;

Or. en

Amendamentul 305
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pragurile relevante de notificare 
constau dintr-o valoare inițială și niveluri 
succesive suplimentare în raport cu 
fiecare stat membru și cu Uniunea, 
conform precizărilor din măsurile luate de 
Comisie în conformitate cu alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Toate pozițiile nete pe acțiuni ale unei societăți ar trebui notificate la AEVMP astfel încât 
autoritatea să aibă o vedere de ansamblu asupra pozițiilor scurte. Este crucial să existe o 
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transparență deplină a instrumentelor de datorie suverană precum și a swapurilor pe riscul 
de credit legate de respectivele instrumente deoarece aceste produse pot avea un impact 
asupra stabilității statelor membre și a Uniunii Europene. 

Amendamentul 306
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pragurile relevante de notificare 
constau dintr-o valoare inițială și niveluri 
succesive suplimentare în raport cu fiecare 
stat membru și cu Uniunea, conform 
precizărilor din măsurile luate de Comisie 
în conformitate cu alineatul (3).

(2) Pragurile relevante de notificare 
constau dintr-o valoare inițială și niveluri 
succesive suplimentare în raport cu fiecare 
stat membru și cu Uniunea, conform 
precizărilor din măsurile luate de Comisie 
în conformitate cu alineatul (3). Pragurile 
de notificare se publică într-o bază de date 
centrală.

Or. en

Justificare

Informațiile privind pragurile relevante ar trebui să fie disponibile prin intermediul unei baze 
de date centrale.

Amendamentul 307
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pragurile relevante de notificare 
constau dintr-o valoare inițială și niveluri 
succesive suplimentare în raport cu 
fiecare stat membru și cu Uniunea, 
conform precizărilor din măsurile luate de 
Comisie în conformitate cu alineatul (3).

(2) Pragurile relevante de notificare sunt 
precizate în măsurile luate de Comisie în 
conformitate cu alineatul (3).
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Or. en

Justificare

Pentru a obține condiții echitabile de concurență între toate statele membre, pragurile de 
notificare sunt armonizate pe întreg teritoriul Uniunii.

Amendamentul 308
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, precizează 
valorile și nivelurile succesive menționate 
la alineatul (2). Aceasta ia în considerare 
următoarele elemente:

eliminat

(a) faptul că pragurile nu trebuie fixate la 
un nivel care să impună notificarea 
pozițiilor a căror valoare este minimă;
(b) valoarea totală a datoriei suverane 
emise restante a fiecărui stat membru și a 
Uniunii și mărimea medie a pozițiilor 
deținute de participanții pe piață în raport 
cu datoria suverană a respectivului stat 
membru sau a Uniunii.

Or. en

Justificare

Toate pozițiile nete pe acțiuni ale unei societăți ar trebui notificate la AEVMP astfel încât 
autoritatea să aibă o vedere de ansamblu asupra pozițiilor scurte. Este crucial să existe o 
transparență deplină a instrumentelor de datorie suverană precum și a swapurilor pe riscul 
de credit legate de respectivele instrumente deoarece aceste produse pot avea un impact 
asupra stabilității statelor membre și a Uniunii Europene. 
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Amendamentul 309
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, precizează 
valorile și nivelurile succesive menționate 
la alineatul (2). Aceasta ia în considerare 
următoarele elemente:

(3) Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
prevăzute la articolele 37 și 38, precizează 
pragurile de notificare relevante 
menționate la alineatul (2).  Aceasta ia în 
considerare următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea totală a datoriei suverane 
emise restante a fiecărui stat membru și a 
Uniunii și mărimea medie a pozițiilor 
deținute de participanții pe piață în raport 
cu datoria suverană a respectivului stat 
membru sau a Uniunii.

(b) valoarea totală a datoriei suverane 
emise restante a fiecărui stat membru și a 
Uniunii, valoarea totală a tranzacțiilor și 
mărimea medie a pozițiilor deținute de 
participanții pe piață în raport cu datoria 
suverană a respectivului stat membru sau a 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Date fiind particularitățile piețelor de datorii suverane, pare necesar să se stabilească 
praguri specifice pentru fiecare stat membru. Pragul ar trebui să țină seama de nivelul de 
lichidități de pe fiecare piață de datorie suverană, în funcție de evaluarea realizată de 
autoritățile competente. În acest fel, pragurile pot fi diferite de la un stat membru la altul și 
pentru diferite tipuri de valori mobiliare.
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Amendamentul 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nivelul de lichidități de pe fiecare 
piață de obligațiuni suverane, evaluat de 
autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

Date fiind particularitățile piețelor de datorii suverane, pare necesar să se stabilească 
praguri specifice pentru fiecare stat membru. Pragul ar trebui să țină seama de nivelul de 
lichidități de pe fiecare piață de datorie suverană, în funcție de evaluarea realizată de 
autoritățile competente. În acest fel, pragurile pot fi diferite de la un stat membru la altul și 
pentru diferite tipuri de valori mobiliare.

Amendamentul 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Evidența datelor

În scopul articolelor 5, 7 și 8, persoanele 
fizice și juridice care dețin poziții scurte 
nete semnificative țin, pe o perioadă de 10 
ani, registre cu pozițiile brute care 
compun o poziție scurtă netă 
semnificativă. 

Or. en

Justificare

Pentru ca autoritățile competente să poată realiza o supraveghere eficientă a regimurilor de 
notificare și de publicare prevăzute, se sugerează ca persoanele fizice și juridice care au 
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notificat autoritățile competente sau care au făcut publice poziții scurte nete semnificative să 
țină, pe o perioadă de 10 ani, registre cu pozițiile brute care compun o poziție netă scurtă 
semnificativă.

Amendamentul 313
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Notificările și publicările în temeiul 
articolelor 5, 7 sau 8 precizează identitatea 
persoanei fizice sau juridice cu poziție 
relevantă, mărimea poziției relevante, 
emitentul în raport cu care este deținută 
poziția relevantă și data la care s-a creat, s-
a modificat sau și-a încetat existența 
respectiva poziție.

(1) Notificările în temeiul articolelor 5, 7 
sau 8 precizează identitatea persoanei 
fizice sau juridice cu poziție relevantă, 
mărimea poziției relevante, emitentul în 
raport cu care este deținută poziția 
relevantă și data la care s-a creat, s-a 
modificat sau și-a încetat existența 
respectiva poziție.

Or. en

Justificare

Publicarea pozițiilor scurte individuale poate avea efecte negative asupra fondurilor mici.  
Aceasta ar putea provoca un comportament prociclic, ceea ce ar putea reduce prețul 
acțiunilor, provocând pagube întreprinderilor europene, reducând lichiditatea și reducând 
eficiența formării prețurilor pentru utilizatorii pieței - cum ar fi investitorii mici, fondurile de 
pensii și întreprinderile emitente.  Dispozițiile privind notificarea prevăzute la articolul 5 
permit accesul autorităților competente la informațiile relevante, pentru a putea monitoriza 
riscurile sistemice fără dificultăți semnificative.

Amendamentul 314
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Notificările și publicările în temeiul 
articolelor 5, 7 sau 8 precizează identitatea 

(1) Notificările și publicările în temeiul 
articolelor 5 sau 8 precizează identitatea 
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persoanei fizice sau juridice cu poziție 
relevantă, mărimea poziției relevante, 
emitentul în raport cu care este deținută 
poziția relevantă și data la care s-a creat, s-
a modificat sau și-a încetat existența 
respectiva poziție.

persoanei fizice sau juridice cu poziție 
relevantă, mărimea poziției relevante, 
emitentul în raport cu care este deținută 
poziția relevantă și data la care s-a creat, s-
a modificat sau și-a încetat existența 
respectiva poziție.

Publicările realizate în temeiul articolului 
7 includ, în formă anonimă, detalii 
privind persoana fizică sau juridică care 
deține poziția relevantă, mărimea poziției 
relevante, emitentul în raport cu care este 
deținută poziția relevantă și data la care s-
a creat, s-a modificat sau și-a încetat 
existența respectiva poziție.

Or. en

Justificare

Obiectivele articolului 7 ar fi cel mai bine îndeplinite prin publicarea globală a pozițiilor 
scurte. Publicarea pozițiilor individuale scurte are un impact negativ asupra lichidităților ce 
rezultă din activitatea investitorilor care nu realizează vânzări în lipsă pentru a evita 
expunerea publică a strategiilor de tranzacționare pe care le dețin. Publicarea de informații 
globale privind vânzările în lipsă în funcție de fiecare tip de titluri de valoare ar fi mai 
benefică pentru participanții de pe piață deoarece ar oferi o imagine completă despre 
emitentul în cauză.

Amendamentul 315
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ora care trebuie luată în considerare 
pentru calcularea unei poziții scurte nete 
este ora 24:00 a zilei de tranzacționare în 
care persoana fizică sau juridică deține 
poziția relevantă. Notificarea sau 
publicarea trebuie făcute cel târziu la ora 
15:30 în următoarea zi de tranzacționare.

(2) Ora care trebuie luată în considerare 
pentru calcularea unei poziții scurte nete 
este sfârșitul zilei de tranzacționare în care 
persoana fizică sau juridică deține poziția 
relevantă, cu excepția tranzacțiilor 
automate de noapte în cazul cărora ora de 
referință ar trebui să fie T+1. Notificarea 
sau publicarea trebuie făcute cel târziu la 
ora 15:30 în următoarea zi de 
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tranzacționare.

Or. en

Justificare

Ora care trebuie luată în considerare pentru calculare nu ar trebui să fie ora 24:00 ci 
sfârșitul zilei de tranzacționare, pentru a evita referințele la ordine neconfirmate. În plus, 
trebuie definit cazul special al tranzacțiilor automate de noapte; în acest caz, ora de referință 
trebui să fie T+1.

Amendamentul 316
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ora care trebuie luată în considerare 
pentru calcularea unei poziții scurte nete 
este ora 24:00 a zilei de tranzacționare în 
care persoana fizică sau juridică deține 
poziția relevantă. Notificarea sau 
publicarea trebuie făcute cel târziu la ora 
15:30 în următoarea zi de tranzacționare.

(2) Ora care trebuie luată în considerare 
pentru calcularea unei poziții scurte nete 
este ora 23:59 a zilei de tranzacționare în 
care persoana fizică sau juridică deține 
poziția relevantă. Notificarea sau 
publicarea trebuie făcute cel târziu la ora 
15:30 în următoarea zi de tranzacționare.
Orele se calculează în funcție de fusul 
orar din locul principal de desfășurare a 
activității persoanei fizice sau juridice.

Or. en

Justificare

În textul Comisiei este posibil să se fi strecurat o eroare, deoarece ora 12 p.m. (amiază) ar 
reprezenta mijlocul zilei de tranzacționare. Deoarece mai multe fuse orare ar putea fi 
relevante, este important să se clarifice care va fi ora de referință. Ar fi logic ca ora să fie cea 
de pe fusul orar unde se află participantul de pe piață care își notifică pozițiile din cauza 
dificultăților suplimentare care ar apărea dacă li s-ar solicita participanților să comunice 
pozițiile din aceeași zi.
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Amendamentul 317
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ora care trebuie luată în considerare 
pentru calcularea unei poziții scurte nete 
este ora 24:00 a zilei de tranzacționare în 
care persoana fizică sau juridică deține 
poziția relevantă. Notificarea sau 
publicarea trebuie făcute cel târziu la ora 
15:30 în următoarea zi de tranzacționare.

(2) Ora care trebuie luată în considerare 
pentru calcularea unei poziții scurte nete 
este ora 12 noaptea a zilei de 
tranzacționare în care persoana fizică sau 
juridică deține poziția relevantă. 
Notificarea sau publicarea trebuie făcute 
cel târziu la ora 15:30 în următoarea zi de 
tranzacționare.

Or. en

Justificare

Acest articol trebuie modificat pentru a clarifica ce „zi de tranzacționare” – ce fus orar –
este relevant. La alineatul (2) se prevede ca realizarea calculului să aibă loc la miezul nopții.

Amendamentul 318
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ora care trebuie luată în considerare 
pentru calcularea unei poziții scurte nete 
este ora 24:00 a zilei de tranzacționare în 
care persoana fizică sau juridică deține 
poziția relevantă. Notificarea sau 
publicarea trebuie făcute cel târziu la ora 
15:30 în următoarea zi de tranzacționare.

(2) Ora care trebuie luată în considerare 
pentru calcularea unei poziții scurte nete 
este sfârșitul zilei de tranzacționare în care 
persoana fizică sau juridică deține poziția 
relevantă. Notificarea sau publicarea 
trebuie făcute cel târziu la ora 15:30 în 
următoarea zi de tranzacționare.

Or. en
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Amendamentul 319
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Notificarea informațiilor către 
autoritățile competente relevante se face 
în conformitate cu sistemul prevăzut la 
articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1287/2006.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentele la articolele 7 și 8.

Amendamentul 320
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Publicarea informațiilor prevăzute la 
articolul 7 se face astfel încât să se
asigure accesul rapid și fără discriminare 
la informații. Informațiile trebuie puse la 
dispoziția mecanismului desemnat în mod 
oficial din statul membru de origine al 
emitentului de acțiuni, menționat la 
articolul 21 alineatul (2) din Directiva 
2004/109/CE a parlamentului European 
și a Consiliului21.

eliminat

21 JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentele la articolele 7 și 8.
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Amendamentul 321
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea competentă poate decide 
dacă, în temeiul oricărui articol, se 
realizează publicarea pozițiilor deținute la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament dacă, la intrarea în vigoare 
sau după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, valoarea procentuală a 
pozițiilor deținute de o persoană fizică sau 
juridică nu se modifică pentru a ajunge 
sau pentru a scădea sub un anumit prag 
relevant de notificare sau de publicare, 
printr-un act deliberat al respectivei 
persoane. 

Or. en

Justificare

Pentru a minimiza probabilitatea unui șoc de piață cauzat de intrarea în vigoare a 
regulamentului, autoritatea competentă poate hotărî intrarea în vigoare a unor cerințe 
privind publicarea sau nepublicarea pozițiilor existente deținute la momentul intrării în 
vigoare a regulamentului. Autoritatea competentă ar trebui să decidă dacă să li se solicite 
investitorilor să publice informații doar cu prima ocazie în care poziția deținută ajunge la 
pragul relevant de publicare prin tranzacționare activă.

Amendamentul 322
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Informațiile care trebuie furnizate 

AEVMP
(1) Autoritățile competente furnizează 
trimestrial Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe informații 
sintetizate cu privire la pozițiile scurte 
nete în raport cu acțiuni sau cu datoria 
suverană și cu privire la swapurile pe 
riscul de credit pentru care sunt autorități 
competente și primesc notificări în 
temeiul articolelor 5-8.
(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
AEVMP poate solicita în orice moment de 
la autoritățile competente relevante ale 
unui stat membru informații suplimentare 
referitoare la pozițiile scurte nete în 
raport cu acțiuni sau cu datoria suverană 
sau la pozițiile neacoperite în raport cu 
swapuri pe riscul de credit.
Autoritatea competentă furnizează 
AEVMP informațiile solicitate în cel mult 
șapte zile calendaristice.

Or. en

Justificare

Deoarece AEVMP va primi notificări, nu este necesar să se furnizeze AEVMP informații 
conform prezentului articol.

Amendamentul 323
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente furnizează (1) Autoritățile competente furnizează 
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trimestrial Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe informații 
sintetizate cu privire la pozițiile scurte nete 
în raport cu acțiuni sau cu datoria suverană 
și cu privire la swapurile pe riscul de 
credit pentru care sunt autorități 
competente și primesc notificări în temeiul 
articolelor 5-8.

trimestrial Autorității europene pentru 
valori mobiliare și piețe informații 
sintetizate cu privire la pozițiile scurte nete 
în raport cu titluri de valoare, indici sau cu 
datoria suverană pentru care sunt autorități 
competente și primesc notificări în temeiul 
articolelor 5-8.

Or. en

Amendamentul 324
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin 
în temeiul prezentului regulament, 
AEVMP poate solicita în orice moment de 
la autoritățile competente relevante ale 
unui stat membru informații suplimentare 
referitoare la pozițiile scurte nete în raport 
cu acțiuni sau cu datoria suverană sau la 
pozițiile neacoperite în raport cu swapuri 
pe riscul de credit.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin 
în temeiul prezentului regulament, 
AEVMP poate solicita în orice moment de 
la autoritățile competente relevante ale 
unui stat membru informații suplimentare 
referitoare la pozițiile scurte nete în raport 
cu titluri de valoare, indici sau cu datoria 
suverană.

Or. en

Amendamentul 325
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Capitolul 3 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

VÂNZĂRI ÎN LIPSĂ FĂRĂ 
PREVALIDARE

PROCESAREA VÂNZĂRILOR ÎN 
LIPSĂ ȘI A SWAPURILOR PE RISCUL 
DE CREDIT

Or. en
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Amendamentul 326
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricții aplicabile vânzărilor în lipsă 
fără prevalidare

Vânzări în lipsă cu prevalidare

Or. en

Amendamentul 327
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricții aplicabile vânzărilor în lipsă fără 
prevalidare

Restricții aplicabile vânzărilor în lipsă fără 
prevalidare și swapurilor pe riscul de 
credit

Or. en

Amendamentul 328
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-
un loc de tranzacționare sau un 
instrument de datorie suverană doar 
atunci când este îndeplinită una din 
următoarele condiții:

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

Or. en
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Amendamentul 329
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-
un loc de tranzacționare sau un instrument 
de datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
deține o poziție scurtă netă în raport cu o 
acțiune admisă la tranzacționare într-un 
loc de tranzacționare doar atunci când, la 
sfârșitul zilei de tranzacționare în care s-a 
realizat poziția, este îndeplinită una din 
următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 330
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde acțiuni tranzacționate într-un loc de 
tranzacționare, atunci când se așteaptă ca 
respectiva vânzare să conducă la apariția 
unei poziții nete scurte în raport cu 
acțiunile relevante la sfârșitul zilei de 
tranzacționare, doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Restricțiile în acest caz ar avea efecte negative asupra lichidității piețelor obligațiunilor 
suverane și ar fi disproporționate față de riscurile sistemice prezentate de aceste poziții. Ca 
urmare, ar putea deveni mult mai costisitor pentru statele membre să strângă fonduri pentru 
servicii publice precum serviciile medicale, pensiile și protecția socială.
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Amendamentul 331
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Instrumentele de datorie suverană ar trebui excluse complet din sfera de aplicare a acestor 
cerințe.

Amendamentul 332
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie doar atunci când este îndeplinită 
una din următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 333
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie doar atunci când este îndeplinită 
una din următoarele condiții:

Or. de

Amendamentul 334
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții 
până la ora 23:59 p.m. a zilei de 
tranzacționare în care persoana 
realizează vânzarea în lipsă:

Or. en

Amendamentul 335
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții la 
sfârșitul zilei de tranzacționare:

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se aplice o interdicție în special domeniilor în care comportamentul de tip 
manipulativ poate fi abordat în mod eficient, fără a avea un impact negativ asupra 
beneficiilor vânzărilor în lipsă fără prevalidare pentru eficiența pieței.

Amendamentul 336
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

(1) O persoană fizică sau juridică poate 
vinde în lipsă acțiuni tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare sau un instrument de 
datorie suverană doar atunci când este 
îndeplinită una din următoarele condiții la 
sfârșitul zilei de tranzacționare în cauză:

Or. en


