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Amendamentul 337
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana fizică sau juridică a 
împrumutat acțiunile sau instrumentul de 
datorie suverană;

(a) persoana fizică sau juridică a 
împrumutat acțiunile;

Or. en

Justificare

Restricțiile ar avea în acest caz efecte nefavorabile 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 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana fizică sau juridică a 
împrumutat acțiunile sau instrumentul de 
datorie suverană;

(a) persoana fizică sau juridică a 
împrumutat sau a achiziționat acțiunile;

Or. en

Justificare

Flexibilitatea de a împrumuta instrumentul financiar în aceeași zi ar atenua efectele negative 
ale restricțiilor asupra lichidității, menținându-se în același timp intenția generală a Comisiei 
de a evita cazurile de nedecontare. Instrumentele de datorie suverană ar trebui excluse 
complet din sfera de aplicare a acestor cerințe.
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Amendamentul 339
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana fizică sau juridică a 
împrumutat acțiunile sau instrumentul de 
datorie suverană;

(a) persoana fizică sau juridică a 
împrumutat instrumentul financiar;

Or. en

Amendamentul 340
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana fizică sau juridică a 
împrumutat acțiunile sau instrumentul de 
datorie suverană;

(a) persoana fizică sau juridică a 
împrumutat acțiunile sau instrumentul de 
datorie;

Or. de

Amendamentul 341
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile 
sau instrumentul de datorie suverană;

eliminat

Or. en



AM\854948RO.doc 5/109 PE456.805v02-00

RO

Amendamentul 342
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile sau
instrumentul de datorie suverană;

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile sau
are un drept exigibil incontestabil în 
temeiul dreptului contractual sau al 
dreptului proprietății de a i se transfera 
proprietatea asupra unui număr 
corespondent de titluri de aceeași 
categorie, astfel încât decontarea să poată 
fi efectuată la scadență;

Or. en

Justificare

Există cazuri în care vânzătorul are un drept contractual incontestabil de a obține acțiuni 
echivalente. Este dificil de înțeles de ce articolul 12 se axează exclusiv pe împrumut, deoarece 
dreptul de a obține proprietatea poate fi chiar un drept mai solid. O astfel de definiție limitată 
poate avea un impact important asupra strategiilor de alcătuire a portofoliilor de pe piață. 
Aceste aspecte ar trebui abordate prin modificarea cerințelor de la articolul 12. 
Instrumentele de datorie suverană ar trebui excluse complet din sfera de aplicare a acestor 
cerințe.

Amendamentul 343
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile sau
instrumentul de datorie suverană;

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta instrumentul 
financiar;

Or. en
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Amendamentul 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană;

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord-cadru pentru a împrumuta 
acțiunile;

Or. en

Justificare

Scopul amendamentelor este includerea în categoria vânzărilor acoperite a vânzărilor 
susținute de un acord-cadru care prevede că o parte terță se angajează să împrumute un 
anumit număr de titluri sau de orice alt acord în temeiul căruia decontarea se poate efectua 
la scadență.

Amendamentul 345
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană;

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile;

Or. en

Justificare

Restricțiile ar avea în acest caz efecte nefavorabile 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.
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Amendamentul 346
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană;

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile sau 
instrumentul de datorie;

Or. en

Amendamentul 347
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană;

(b) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord pentru a împrumuta acțiunile sau 
instrumentul de datorie;

Or. de

Amendamentul 348
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate și rezervate pentru a fi
împrumutate de persoana fizică sau 
juridică astfel încât să se poată efectua 
decontarea la scadență.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 349
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau 
juridică astfel încât să se poată efectua 
decontarea la scadență.

eliminat

Or. en

Amendamentul 350
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau 
juridică astfel încât să se poată efectua 
decontarea la scadență.

(c) nu este vorba despre o vânzare în lipsă 
fără prevalidare.

Or. de

Amendamentul 351
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau 
juridică astfel încât să se poată efectua 
decontarea la scadență.

(c) persoana fizică sau juridică are motive 
rezonabile să creadă că acțiunile sunt
disponibile pentru a fi împrumutate astfel 
încât să se poată efectua decontarea la 
scadență.

Or. en

Justificare

Formularea actuală este mai restrictivă decât ar fi necesar și lasă loc de interpretări cu 
privire la sensul confirmării localizării. Amendamentul propus aliniază textul cu alte 
jurisdicții importante. Instrumentele de datorie suverană ar trebui excluse complet din sfera 
de aplicare a acestor cerințe.

Amendamentul 352
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau 
juridică astfel încât să se poată efectua 
decontarea la scadență.

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
aceasta are motive rezonabile să creadă că 
acțiunile pot fi împrumutate astfel încât să 
se poată efectua decontarea la scadență.

Or. en
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Amendamentul 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau 
juridică astfel încât să se poată efectua
decontarea la scadență.

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
persoana fizică sau juridică are motive 
rezonabile să se aștepte ca decontarea să 
poată fi efectuată la scadență.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentelor este includerea în categoria vânzărilor acoperite a vânzărilor 
susținute de un acord-cadru care prevede că o parte terță se angajează să împrumute un 
anumit număr de titluri sau de orice alt acord în temeiul căruia decontarea se poate efectua 
la scadență.

Amendamentul 354
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost
localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau juridică 
astfel încât să se poată efectua decontarea 
la scadență.

(c) persoana fizică sau juridică are motive 
rezonabile să se aștepte ca acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană să poată 
fi localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau juridică 
astfel încât să se poată efectua decontarea 
la scadență.

Or. en
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Justificare

Formularea articolului 12 alineatul (1) litera (c) ar trebui ajustată pentru a reflecta 
propunerea legislativă Dodd-Frank din SUA (motive rezonabile). O regulă mai strictă a UE 
privind localizarea ar putea dezavantaja piețele europene pe plan internațional.

Amendamentul 355
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau juridică 
astfel încât să se poată efectua decontarea 
la scadență.

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile au fost 
localizate pentru a fi împrumutate de 
persoana fizică sau juridică astfel încât să 
se poată efectua decontarea la scadență.

Or. en

Justificare

Tranzacționarea care se desfășoară pe parcursul unei singure zile nu prezintă riscuri mai 
mari deoarece pozițiile scurte nu sunt deținute suficient de mult timp pentru a fi nevoie să fie 
decontate. Cerința de a se confirma rezervarea instrumentului înainte de vânzarea în lipsă 
constituie o restricție disproporționată și va duce la creșterea semnificativă a costurilor de 
creditare ale emitenților. Și cerința de localizare cu privire la datoria suverană este 
disproporționată, având în vedere numărul mic de tranzacții nedecontate, și va duce la 
creșterea semnificativă a costurilor guvernelor din UE legate de mobilizarea capitalurilor.

Amendamentul 356
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau 
juridică astfel încât să se poată efectua 
decontarea la scadență.

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate pentru persoana fizică sau 
juridică astfel încât să se poată efectua 
decontarea la scadență.

Or. en

Amendamentul 357
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate și rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau juridică 
astfel încât să se poată efectua decontarea 
la scadență.

(c) persoana fizică sau juridică a încheiat 
un acord cu o terță parte, conform căruia 
partea terță a confirmat că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană au fost 
localizate sau rezervate pentru a fi 
împrumutate de persoana fizică sau juridică 
astfel încât să se poată efectua decontarea 
la scadență.

Or. en

Amendamentul 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) persoana fizică sau juridică a 
cumpărat sau a dat instrucțiuni să se 
exercite, în aceeași zi, un volum 
echivalent de drepturi de emisiune.
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Or. en

Justificare

Noua literă introdusă este destinată să clarifice, în contextul majorării capitalului cu drepturi
de emisiune, ca arbitrajul între acțiuni și drepturi este permis, inclusiv în cursul aceleiași 
zile.

Amendamentul 359
Liem Hoang Ngoc

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) instrumentul financiar este vândut în 
lipsă la un preț mai mare decât prețul la 
care s-a efectuat vânzarea imediat 
anterioară (pas plus) sau la ultimul preț 
de vânzare dacă acesta este mai mare 
decât ultimul preț diferit (pas plus zero).

Or. en

Amendamentul 360
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele de la prezentul articol se aplică 
tranzacțiilor efectuate pe piețele spot.

Or. en

Justificare

Trebuie să fie clar că cerințele se aplică doar piețelor spot, nu și contractelor futures; (un 
contract de tranzacționare a unei acțiuni cu executare la o dată ulterioară).
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Amendamentul 361
Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O persoană fizică sau juridică poate 
încheia tranzacții cu swapuri pe riscul de 
credit în raport cu o obligație a unui stat 
membru sau a Uniunii numai atunci când 
persoana în cauză deține o poziție lungă 
pe datoria suverană a respectivului 
emitent sau alte interese demonstrabile în 
statul în cauză.

Or. en

Amendamentul 362
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (1), Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de 
punere în aplicare care să precizeze tipurile 
de acorduri care garantează în mod 
corespunzător că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană vor fi 
disponibile pentru decontare.

(2) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (1), Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de 
punere în aplicare care să precizeze 
motivele rezonabile care permit să se 
creadă că acțiunile vor fi disponibile 
pentru a fi împrumutate astfel încât 
decontarea să se poată efectua la 
scadență.

Or. en

Justificare

Formularea actuală este mai restrictivă decât ar fi necesar și lasă loc de interpretări cu 
privire la sensul confirmării localizării. Amendamentul propus aliniază textul cu alte 
jurisdicții importante. Instrumentele de datorie suverană ar trebui excluse complet din sfera 
de aplicare a acestor cerințe.
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Amendamentul 363
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (1), Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de 
punere în aplicare care să precizeze tipurile 
de acorduri care garantează în mod 
corespunzător că acțiunile sau 
instrumentul de datorie suverană vor fi 
disponibile pentru decontare.

(2) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (1), Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de 
punere în aplicare care să precizeze tipurile 
de acorduri care furnizează în mod normal 
motivele rezonabile ce fac să se creadă că 
acțiunile sau instrumentul de datorie 
suverană vor fi disponibile pentru 
decontare.

Or. en

Justificare

Formularea articolului 12 alineatul (1) litera (c) ar trebui ajustată pentru a reflecta 
propunerea legislativă Dodd-Frank din SUA (motive rezonabile). O regulă mai strictă a UE 
privind localizarea ar putea dezavantaja piețele europene pe plan internațional.

Amendamentul 364
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (1) Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de 
punere în aplicare care să precizeze tipurile 
de acorduri care garantează în mod 
corespunzător că acțiunile sau
instrumentul de datorie suverană vor fi 
disponibile pentru decontare.

(2) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatului (1) Comisia este 
mandatată să adopte standarde tehnice de 
punere în aplicare care să precizeze tipurile 
de acorduri care garantează în mod 
corespunzător că instrumentul financiar va
fi disponibil pentru decontare.
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Or. en

Amendamentul 365
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să ia în considerare în 
principal nevoia de a prezerva lichiditatea
piețelor, în special a pieței obligațiunilor 
suverane și a piețelor repo pentru 
obligațiuni suverane.

Comisia ia în considerare în principal 
nevoia de a prezerva eficiența piețelor, în 
special a piețelor obligațiunilor suverane și 
a piețelor repo pentru obligațiuni suverane.

Or. en

Amendamentul 366
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de punere în aplicare cel 
târziu la data de [1 ianuarie 2012].

AES (AEVMP) înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de punere 
în aplicare până la 1 ianuarie 2012. De 
asemenea, AES (AEVMP) elaborează 
criterii pentru a stabili când o persoană 
fizică sau juridică poate încheia tranzacții 
cu swapuri pe riscul de credit în raport cu 
o obligație a unui stat membru sau a 
Uniunii fără să dețină o poziție lungă pe 
datoria suverană a respectivului emitent.

Or. en

Amendamentul 367
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Vânzările în lipsă de acțiuni sau 
obligațiuni în legătură cu materiile prime 
și swapurile pe riscul de credit sunt 
interzise.

Or. de

Amendamentul 368
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Vânzările în lipsă de acțiuni și 
obligațiuni în legătură cu produsele de 
bază sunt interzise.

Or. en

Justificare

Ca urmare a schimbărilor climatice, se așteaptă o volatilitate ridicată a prețurilor 
alimentelor și produselor de bază. Vânzările în lipsă ale swapurilor pe riscul de credit sunt 
considerate drept o cauză a crizei monedei euro care a început în primăvara anului 2010. 
Interzicerea vânzărilor în lipsă ale swapurilor pe riscul de credit este necesară pentru a 
sprijini consolidarea bugetelor publice ale statelor membre ale UE. Mai mult, această piață 
nu are nevoie de lichiditate suplimentară; riscul de neplată poate fi acoperit cu instrumentele 
tradiționale.

Amendamentul 369
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Acțiunile sau instrumentele de 
datorie pot fi vândute în lipsă numai 
atunci când tranzacția are loc imediat 
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după ce prețul acestora a suferit o 
majorare sau a rămas neschimbat față de 
prețul de cumpărare.

Or. de

Amendamentul 370
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Acțiunile sau instrumentele de 
datorie pot fi vândute în lipsă numai 
atunci când tranzacția are loc imediat 
după ce prețul acestora a suferit o 
majorare sau a rămas neschimbat față de 
prețul de cumpărare.

Or. en

Justificare

Prin aplicarea acestei norme privind creșterea prețului se pot împiedica reducerile excesive 
ale prețurilor.

Amendamentul 371
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Vânzările în lipsă fără prevalidare

Vânzările în lipsă fără prevalidare sunt 
interzise.

Or. en
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Justificare

Vânzarea în lipsă fără prevalidare sporește riscul manipulării pieței, al nedecontării și al 
volatilității. Mai mult, vânzarea în lipsă fără prevalidare are drept rezultat tranzacții 
nedecontate în mod intenționat pentru a manipula prețul titlurilor în vederea obținerii unui 
beneficiu de arbitraj sau pentru a evita costurile de împrumut aferente operațiunilor obișnuite 
de vânzare în lipsă. Deoarece vânzarea în lipsă fără prevalidare permite vânzătorului să 
prezinte o imagine eronată cu privire la deținerea titlurilor, acest tip de vânzare trebuie 
interzis.

Amendamentul 372
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Vânzările în lipsă fără prevalidare

Vânzările în lipsă fără prevalidare sunt 
interzise.

Or. en

Amendamentul 373
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12b
Pozițiile descoperite pe swapuri pe riscul 

de credit
Pozițiile descoperite pe swapuri pe riscul 
de credit sunt interzise.

Or. en
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Amendamentul 374
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 12b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12b
Limitarea swapurilor descoperite pe riscul 

de credit
O persoană fizică sau juridică poate 
încheia tranzacții cu swapuri pe riscul de 
credit în raport cu o obligație a unui stat 
membru, a Uniunii sau a unei persoane 
juridice numai atunci când persoana în 
cauză deține o poziție lungă pe datoria 
respectivului emitent.

Or. en

Amendamentul 375
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat

Procedura de cumpărare impusă și 
amenzi pentru decontarea întârziată

(1) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că dispune de 
proceduri care respectă cerințele 
următoare sau că contrapartida centrală 
care oferă servicii de compensare pentru 
locul de tranzacționare dispune de 
asemenea proceduri:
(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană în 
respectivul loc de tranzacționare nu poate 
furniza acțiunile sau instrumentele de 
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datorie suverană pentru decontare în 
termen de patru zile de tranzacționare de 
la data la care tranzacția are loc sau în 
termen de șase zile de tranzacționare de la 
data la care tranzacția are loc în cazul 
activităților de formare de piață, se 
declanșează automat procedurile de 
cumpărare impusă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană de către 
locul de tranzacționare sau de către 
contrapartida centrală pentru a asigura 
livrarea acestora pentru decontare;
(b) în cazul în care locul de 
tranzacționare sau contrapartida centrală 
nu pot cumpăra impus acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană pentru 
a fi livrate, locul de tranzacționare sau 
contrapartida centrală plătesc 
cumpărătorului o compensație în 
numerar bazată pe valoarea acțiunilor 
sau a datoriei care trebuiau livrate la data 
livrării, completată cu o sumă pentru 
pierderile suportate de cumpărător;
(c) persoana fizică sau juridică care nu a 
fost în măsură să efectueze decontarea 
plătește locului de tranzacționare sau 
contrapartidei centrale o anumită sumă 
pentru a le rambursa acestora sumele 
plătite în temeiul literelor (a) și (b).
(2) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că el însuși 
sau sistemul de decontare care furnizează 
servicii de decontare pentru acțiuni sau 
pentru datoria suverană dispune de 
proceduri care garantează că, în cazul în 
care o persoană fizică sau juridică care 
vinde acțiuni sau instrumente de datorie 
suverană în locul respectiv nu este în 
măsură să furnizeze acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană la data 
stabilită, persoana fizică sau juridică este 
supusă obligației de a face plăți zilnice 
către locul de tranzacționare sau sistemul 
de decontare pentru fiecare zi în care nu 
își respectă obligațiile.
Plățile zilnice trebuie să fie suficient de 
importante pentru a nu permite 
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vânzătorului să obțină un profit din 
neefectuarea decontării și pentru a avea 
un efect disuasiv asupra persoanei fizice 
sau juridice care nu efectuează 
decontarea.
(3) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane dispune de norme care îi 
permit să interzică unei persoane fizice 
sau juridice membră a unui loc de 
tranzacționare să efectueze în acel loc și 
alte vânzări în lipsă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană atâta 
timp cât persoane nu reușește să 
deconteze o tranzacție ce rezultă dintr-o 
vânzare în lipsă în respectivul loc.

Or. en

Amendamentul 376
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat
Procedura de cumpărare impusă și 
amenzi pentru decontarea întârziată

(1) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că dispune de 
proceduri care respectă cerințele 
următoare sau că contrapartida centrală 
care oferă servicii de compensare pentru 
locul de tranzacționare dispune de 
asemenea proceduri:
(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană în 
respectivul loc de tranzacționare nu poate 
furniza acțiunile sau instrumentele de 
datorie suverană pentru decontare în 
termen de patru zile de tranzacționare de 
la data la care tranzacția are loc sau în 
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termen de șase zile de tranzacționare de la 
data la care tranzacția are loc în cazul 
activităților de formare de piață, se 
declanșează automat procedurile de 
cumpărare impusă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană de către 
locul de tranzacționare sau de către 
contrapartida centrală pentru a asigura 
livrarea acestora pentru decontare;
(b) în cazul în care locul de 
tranzacționare sau contrapartida centrală 
nu pot cumpăra impus acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană pentru 
a fi livrate, locul de tranzacționare sau 
contrapartida centrală plătesc 
cumpărătorului o compensație în 
numerar bazată pe valoarea acțiunilor 
sau a datoriei care trebuiau livrate la data 
livrării, completată cu o sumă pentru 
pierderile suportate de cumpărător;
(c) persoana fizică sau juridică care nu a 
fost în măsură să efectueze decontarea 
plătește locului de tranzacționare sau 
contrapartidei centrale o anumită sumă 
pentru a le rambursa acestora sumele 
plătite în temeiul literelor (a) și (b).
(2) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că el însuși 
sau sistemul de decontare care furnizează 
servicii de decontare pentru acțiuni sau 
pentru datoria suverană dispune de 
proceduri care garantează că, în cazul în 
care o persoană fizică sau juridică care 
vinde acțiuni sau instrumente de datorie 
suverană în locul respectiv nu este în 
măsură să furnizeze acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană la data 
stabilită, persoana fizică sau juridică este 
supusă obligației de a face plăți zilnice 
către locul de tranzacționare sau sistemul 
de decontare pentru fiecare zi în care nu 
își respectă obligațiile. 
Plățile zilnice trebuie să fie suficient de 
importante pentru a nu permite 
vânzătorului să obțină un profit din 
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neefectuarea decontării și pentru a avea 
un efect disuasiv asupra persoanei fizice 
sau juridice care nu efectuează 
decontarea.
(3) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane dispune de norme care îi 
permit să interzică unei persoane fizice 
sau juridice membră a unui loc de 
tranzacționare să efectueze în acel loc și 
alte vânzări în lipsă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană atâta 
timp cât persoane nu reușește să 
deconteze o tranzacție ce rezultă dintr-o 
vânzare în lipsă în respectivul loc.

Or. en

Justificare

Nedecontarea trebuie tratată 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. A se vedea considerentul 16a propus.

Amendamentul 377
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura de cumpărare impusă și amenzi
pentru decontarea întârziată

Procedura de cumpărare impusă și 
sancțiuni administrative pentru decontarea 
întârziată

Or. en

Justificare

Termenul „amendă” sugerează, în mod eronat, o sancțiune penală.
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Amendamentul 378
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că dispune de 
proceduri care respectă cerințele 
următoare sau că contrapartida centrală 
care oferă servicii de compensare pentru 
locul de tranzacționare dispune de 
asemenea proceduri:

eliminat

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană în 
respectivul loc de tranzacționare nu poate 
furniza acțiunile sau instrumentele de 
datorie suverană pentru decontare în 
termen de patru zile de tranzacționare de 
la data la care tranzacția are loc sau în 
termen de șase zile de tranzacționare de la 
data la care tranzacția are loc în cazul 
activităților de formare de piață, se 
declanșează automat procedurile de 
cumpărare impusă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană de către 
locul de tranzacționare sau de către 
contrapartida centrală pentru a asigura 
livrarea acestora pentru decontare;
(b) în cazul în care locul de 
tranzacționare sau contrapartida centrală 
nu pot cumpăra impus acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană pentru 
a fi livrate, locul de tranzacționare sau 
contrapartida centrală plătesc 
cumpărătorului o compensație în 
numerar bazată pe valoarea acțiunilor 
sau a datoriei care trebuiau livrate la data 
livrării, completată cu o sumă pentru 
pierderile suportate de cumpărător;
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(c) persoana fizică sau juridică care nu a 
fost în măsură să efectueze decontarea 
plătește locului de tranzacționare sau 
contrapartidei centrale o anumită sumă 
pentru a le rambursa acestora sumele 
plătite în temeiul literelor (a) și (b).

Or. en

Amendamentul 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că dispune de 
proceduri care respectă cerințele 
următoare sau că contrapartida centrală 
care oferă servicii de compensare pentru 
locul de tranzacționare dispune de 
asemenea proceduri:

(1) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane dispune de norme pentru 
a garanta faptul că decontarea poate avea 
loc la scadență. Normele în cauză, care ar 
trebui să includă proceduri de cumpărare 
impusă, sunt eficace, proporționale și 
disuasive.

Or. en

Amendamentul 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că dispune de 
proceduri care respectă cerințele 
următoare sau că contrapartida centrală
care oferă servicii de compensare pentru 
locul de tranzacționare dispune de
asemenea proceduri:

(1) Contrapartidele centrale care oferă 
servicii de compensare pentru acțiuni
dispun de proceduri care respectă 
cerințele următoare:

Or. en
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Amendamentul 381
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că dispune de 
proceduri care respectă cerințele următoare 
sau că contrapartida centrală care oferă 
servicii de compensare pentru locul de 
tranzacționare dispune de asemenea 
proceduri:

(1) O casă de compensare sau un sistem 
de decontare care permite tranzacționarea 
unor acțiuni sau a unei datorii suverane se 
asigură că dispune de proceduri care 
respectă cerințele următoare sau că 
contrapartida centrală care oferă servicii de 
compensare pentru locul de tranzacționare 
dispune de asemenea proceduri:

Or. en

Justificare

Partea relevantă nu este locul de tranzacționare. Casa de compensare sau sistemul de 
decontare ar trebui să fie supus acestui regim.

Amendamentul 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană în 
respectivul loc de tranzacționare nu poate 
furniza acțiunile sau instrumentele de 
datorie suverană pentru decontare în 
termen de patru zile de tranzacționare de 
la data la care tranzacția are loc sau în 
termen de șase zile de tranzacționare de la 
data la care tranzacția are loc în cazul 
activităților de formare de piață, se 
declanșează automat procedurile de 

eliminat
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cumpărare impusă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană de către 
locul de tranzacționare sau de către 
contrapartida centrală pentru a asigura 
livrarea acestora pentru decontare;

Or. en

Justificare

Nivelul nedecontării ca urmare a activității de vânzare în lipsă este scăzut. Măsurile privind 
nedecontarea ar trebui să fie incluse mai curând într-o inițiativă legislativă separată, care să 
nu se limiteze la vânzarea în lipsă.

Amendamentul 383
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau instrumente 
de datorie suverană în respectivul loc de 
tranzacționare nu poate furniza acțiunile 
sau instrumentele de datorie suverană 
pentru decontare în termen de patru zile de 
tranzacționare de la data la care 
tranzacția are loc sau în termen de șase 
zile de tranzacționare de la data la care 
tranzacția are loc în cazul activităților de 
formare de piață, se declanșează automat 
procedurile de cumpărare impusă de 
acțiuni sau instrumente de datorie 
suverană de către locul de tranzacționare 
sau de către contrapartida centrală pentru 
a asigura livrarea acestora pentru 
decontare;

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau instrumente 
de datorie suverană nu poate furniza 
acțiunile sau instrumentele de datorie 
suverană pentru decontare și nu furnizează 
acțiunile sau instrumentele de datorie 
suverană pentru decontare la scadență, se 
aplică un regim de disciplină a pieței care 
constă într-un regim de cumpărare impusă
și într-un regim de sancțiuni cărora le va 
fi supusă persoana fizică sau juridică în 
cauză;

Or. en

Justificare

Regimurile europene variază în funcție de jurisdicție. Pentru a se ocupa de această lipsă de 
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armonizare, Comisia Europeană a creat un grup specializat, Grupul de lucru pentru 
armonizarea ciclurilor de decontare (GLACD), cu scopul de a crește competitivitatea piețelor 
financiare europene prin armonizarea termenelor de decontare a tranzacțiilor. Regimurile 
privind disciplina de decontare sunt în general de competența unor infrastructuri care 
acționează după tranzacționare și, ca urmare, s-ar potrivi mai bine într-un act legislativ 
privind perioada ulterioară tranzacționării.

Amendamentul 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau instrumente 
de datorie suverană în respectivul loc de 
tranzacționare nu poate furniza acțiunile 
sau instrumentele de datorie suverană 
pentru decontare în termen de patru zile de 
tranzacționare de la data la care 
tranzacția are loc sau în termen de șase 
zile de tranzacționare de la data la care 
tranzacția are loc în cazul activităților de 
formare de piață, se declanșează automat 
procedurile de cumpărare impusă de 
acțiuni sau instrumente de datorie 
suverană de către locul de tranzacționare 
sau de către contrapartida centrală pentru a 
asigura livrarea acestora pentru decontare;

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau instrumente 
de datorie suverană nu poate furniza 
acțiunile sau instrumentele de datorie 
suverană pentru decontare în termen de 
șase zile de tranzacționare de la data la care 
este scadentă decontarea, se declanșează 
automat procedurile de cumpărare impusă 
de acțiuni de către contrapartida centrală 
pentru a asigura livrarea acestora pentru 
decontare;

Or. en

Amendamentul 385
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau instrumente 

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau instrumente 
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de datorie suverană în respectivul loc de 
tranzacționare nu poate furniza acțiunile 
sau instrumentele de datorie suverană 
pentru decontare în termen de patru zile de 
tranzacționare de la data la care tranzacția 
are loc sau în termen de șase zile de 
tranzacționare de la data la care 
tranzacția are loc în cazul activităților de 
formare de piață, se declanșează automat 
procedurile de cumpărare impusă de 
acțiuni sau instrumente de datorie suverană 
de către locul de tranzacționare sau de către 
contrapartida centrală pentru a asigura 
livrarea acestora pentru decontare;

de datorie suverană în respectivul loc de 
tranzacționare nu poate furniza acțiunile 
sau instrumentele de datorie suverană 
pentru decontare în termen de patru zile de 
tranzacționare de la data la care tranzacția 
are loc, se declanșează automat procedurile 
de cumpărare impusă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană de către 
locul de tranzacționare sau de către 
contrapartida centrală pentru a asigura 
livrarea acestora pentru decontare;

Or. en

Amendamentul 386
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau instrumente 
de datorie suverană în respectivul loc de 
tranzacționare nu poate furniza acțiunile 
sau instrumentele de datorie suverană 
pentru decontare în termen de patru zile de 
tranzacționare de la data la care tranzacția 
are loc sau în termen de șase zile de 
tranzacționare de la data la care tranzacția 
are loc în cazul activităților de formare de 
piață, se declanșează automat procedurile 
de cumpărare impusă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană de către 
locul de tranzacționare sau de către 
contrapartida centrală pentru a asigura 
livrarea acestora pentru decontare;

(a) în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică care vinde acțiuni sau instrumente 
de datorie suverană în respectivul loc de 
tranzacționare nu poate furniza acțiunile 
sau instrumentele de datorie suverană 
pentru decontare în termen de patru zile de 
tranzacționare de la data decontării sau în 
termen de șase zile de tranzacționare de la 
data decontării în cazul activităților de 
formare de piață, se declanșează automat 
procedurile de cumpărare impusă de 
acțiuni sau instrumente de datorie suverană 
de către casa de compensare sau sistemul 
de decontare sau de către contrapartida 
centrală pentru a asigura livrarea acestora 
pentru decontare;

Or. en

Justificare

Partea relevantă nu este locul de tranzacționare. Casa de compensare sau sistemul de 
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decontare ar trebui să fie supus acestui regim.

Amendamentul 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care locul de 
tranzacționare sau contrapartida centrală 
nu pot cumpăra impus acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană pentru 
a fi livrate, locul de tranzacționare sau 
contrapartida centrală plătesc 
cumpărătorului o compensație în 
numerar bazată pe valoarea acțiunilor 
sau a datoriei care trebuiau livrate la data 
livrării, completată cu o sumă pentru 
pierderile suportate de cumpărător;

eliminat

Or. en

Justificare

Nivelul nedecontării ca urmare a activității de vânzare în lipsă este scăzut. Măsurile privind 
nedecontarea ar trebui să fie incluse mai curând într-o inițiativă legislativă separată, care să 
nu se limiteze la vânzarea în lipsă.

Amendamentul 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care locul de tranzacționare 
sau contrapartida centrală nu pot cumpăra 
impus acțiunile sau instrumentele de 
datorie suverană pentru a fi livrate, locul 
de tranzacționare sau contrapartida 

(b) în cazul în care contrapartida centrală 
nu poate cumpăra impus acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană pentru a 
fi livrate, contrapartida centrală plătește
cumpărătorului o compensație în numerar 
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centrală plătesc cumpărătorului o 
compensație în numerar bazată pe valoarea 
acțiunilor sau a datoriei care trebuiau 
livrate la data livrării, completată cu o 
sumă pentru pierderile suportate de 
cumpărător;

bazată pe valoarea acțiunilor care trebuiau 
livrate la data livrării, completată cu o 
sumă pentru pierderile suportate de 
cumpărător;

Or. en

Amendamentul 389
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care locul de tranzacționare 
sau contrapartida centrală nu pot cumpăra 
impus acțiunile sau instrumentele de 
datorie suverană pentru a fi livrate, locul de 
tranzacționare sau contrapartida centrală 
plătesc cumpărătorului o compensație în 
numerar bazată pe valoarea acțiunilor sau a 
datoriei care trebuiau livrate la data livrării, 
completată cu o sumă pentru pierderile 
suportate de cumpărător;

(b) în cazul în care casa de compensare 
sau sistemul de decontare sau 
contrapartida centrală nu poate cumpăra 
impus acțiunile sau instrumentele de 
datorie suverană pentru a fi livrate, locul de 
tranzacționare sau contrapartida centrală 
plătește cumpărătorului o compensație în 
numerar bazată pe valoarea acțiunilor sau a 
datoriei care trebuiau livrate la data livrării, 
completată cu o sumă pentru pierderile 
suportate de cumpărător;

Or. en

Justificare

Partea relevantă nu este locul de tranzacționare. Casa de compensare sau sistemul de 
decontare ar trebui să fie supus acestui regim.

Amendamentul 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică care nu a 
fost în măsură să efectueze decontarea 
plătește locului de tranzacționare sau 
contrapartidei centrale o anumită sumă 
pentru a le rambursa acestora sumele 
plătite în temeiul literelor (a) și (b).

eliminat

Or. en

Justificare

Nivelul nedecontării ca urmare a activității de vânzare în lipsă este scăzut. Măsurile privind 
nedecontarea ar trebui să fie incluse mai curând într-o inițiativă legislativă separată, care să 
nu se limiteze la vânzarea în lipsă.

Amendamentul 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică care nu a 
fost în măsură să efectueze decontarea 
plătește locului de tranzacționare sau 
contrapartidei centrale o anumită sumă 
pentru a le rambursa acestora sumele 
plătite în temeiul literelor (a) și (b).

(c) persoana fizică sau juridică care nu a 
fost în măsură să efectueze decontarea 
plătește contrapartidei centrale o anumită 
sumă pentru a-i rambursa acesteia sumele 
plătite în temeiul literelor (a) și (b).

Or. en

Amendamentul 392
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana fizică sau juridică care nu a 
fost în măsură să efectueze decontarea 

(c) persoana fizică sau juridică care nu a 
fost în măsură să efectueze decontarea 
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plătește locului de tranzacționare sau 
contrapartidei centrale o anumită sumă 
pentru a le rambursa acestora sumele 
plătite în temeiul literelor (a) și (b).

plătește casei de compensare sau 
sistemului de decontare sau contrapartidei
centrale o anumită sumă pentru a le 
rambursa acestora sumele plătite în temeiul 
literelor (a) și (b).

Or. en

Justificare

Partea relevantă nu este locul de tranzacționare. Casa de compensare sau sistemul de
decontare ar trebui să fie supus acestui regim.

Amendamentul 393
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că el însuși 
sau sistemul de decontare care furnizează 
servicii de decontare pentru acțiuni sau 
pentru datoria suverană dispune de 
proceduri care garantează că, în cazul în 
care o persoană fizică sau juridică care 
vinde acțiuni sau instrumente de datorie 
suverană în locul respectiv nu este în 
măsură să furnizeze acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană la data 
stabilită, persoana fizică sau juridică este 
supusă obligației de a face plăți zilnice 
către locul de tranzacționare sau sistemul 
de decontare pentru fiecare zi în care nu 
își respectă obligațiile.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că el însuși 
sau sistemul de decontare care furnizează 
servicii de decontare pentru acțiuni sau 
pentru datoria suverană dispune de 
proceduri care garantează că, în cazul în 
care o persoană fizică sau juridică care 
vinde acțiuni sau instrumente de datorie 
suverană în locul respectiv nu este în 
măsură să furnizeze acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană la data 
stabilită, persoana fizică sau juridică este 
supusă obligației de a face plăți zilnice 
către locul de tranzacționare sau sistemul 
de decontare pentru fiecare zi în care nu 
își respectă obligațiile.

eliminat

Or. en

Justificare

Nivelul nedecontării ca urmare a activității de vânzare în lipsă este scăzut. Măsurile privind 
nedecontarea ar trebui să fie incluse mai curând într-o inițiativă legislativă separată, care să 
nu se limiteze la vânzarea în lipsă.

Amendamentul 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că el însuși 
sau sistemul de decontare care furnizează 

(2) Sistemul de decontare care furnizează 
servicii de decontare pentru acțiuni dispune 
de proceduri care garantează că, în cazul în 
care o persoană fizică sau juridică care 
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servicii de decontare pentru acțiuni sau 
pentru datoria suverană dispune de 
proceduri care garantează că, în cazul în 
care o persoană fizică sau juridică care 
vinde acțiuni sau instrumente de datorie 
suverană în locul respectiv nu este în 
măsură să furnizeze acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană la data 
stabilită, persoana fizică sau juridică este 
supusă obligației de a face plăți zilnice 
către locul de tranzacționare sau sistemul 
de decontare pentru fiecare zi în care nu își 
respectă obligațiile.

vinde acțiuni nu este în măsură să furnizeze 
acțiunile la data stabilită, persoana fizică 
sau juridică este supusă obligației de a face 
plăți zilnice către sistemul de decontare 
pentru fiecare zi în care nu își respectă 
obligațiile.

Or. en

Amendamentul 396
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane se asigură că el însuși sau 
sistemul de decontare care furnizează 
servicii de decontare pentru acțiuni sau 
pentru datoria suverană dispune de 
proceduri care garantează că, în cazul în 
care o persoană fizică sau juridică care 
vinde acțiuni sau instrumente de datorie 
suverană în locul respectiv nu este în 
măsură să furnizeze acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană la data 
stabilită, persoana fizică sau juridică este 
supusă obligației de a face plăți zilnice 
către locul de tranzacționare sau sistemul 
de decontare pentru fiecare zi în care nu își 
respectă obligațiile.

(2) O casă de compensare sau un sistem 
de decontare care permite tranzacționarea 
unor acțiuni sau a unei datorii suverane se 
asigură că el însuși dispune de proceduri 
care garantează că, în cazul în care o 
persoană fizică sau juridică care vinde 
acțiuni sau instrumente de datorie suverană 
nu este în măsură să furnizeze acțiunile sau 
instrumentele de datorie suverană la data 
stabilită, persoana fizică sau juridică este 
supusă obligației de a face plăți zilnice 
către casa de compensare sau sistemul de 
decontare pentru fiecare zi în care nu își 
respectă obligațiile.

Or. en

Justificare

Partea relevantă nu este locul de tranzacționare. Casa de compensare sau sistemul de 
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decontare ar trebui să fie supus acestui regim.

Amendamentul 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile zilnice trebuie să fie suficient de 
importante pentru a nu permite 
vânzătorului să obțină un profit din 
neefectuarea decontării și pentru a avea 
un efect disuasiv asupra persoanei fizice 
sau juridice care nu efectuează 
decontarea.

eliminat

Or. en

Justificare

Nivelul nedecontării ca urmare a activității de vânzare în lipsă este scăzut. Măsurile privind 
nedecontarea ar trebui să fie incluse mai curând într-o inițiativă legislativă separată, care să 
nu se limiteze la vânzarea în lipsă.

Amendamentul 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile zilnice trebuie să fie suficient de 
importante pentru a nu permite 
vânzătorului să obțină un profit din 
neefectuarea decontării și pentru a avea 
un efect disuasiv asupra persoanei fizice 
sau juridice care nu efectuează decontarea.

Plățile zilnice trebuie să fie suficient de 
importante pentru a avea un efect disuasiv 
asupra persoanei fizice sau juridice care nu 
efectuează decontarea.

Or. en
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Amendamentul 399
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile zilnice trebuie să fie suficient de 
importante pentru a nu permite 
vânzătorului să obțină un profit din 
neefectuarea decontării și pentru a avea un 
efect disuasiv asupra persoanei fizice sau 
juridice care nu efectuează decontarea.

Sancțiunile trebuie să fie suficient de 
importante pentru a nu permite 
vânzătorului să obțină un profit din 
neefectuarea decontării și pentru a avea un 
efect disuasiv asupra persoanei fizice sau 
juridice care nu efectuează decontarea.

Or. en

Amendamentul 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane dispune de norme care îi 
permit să interzică unei persoane fizice 
sau juridice membră a unui loc de 
tranzacționare să efectueze în acel loc și 
alte vânzări în lipsă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană atâta 
timp cât persoane nu reușește să 
deconteze o tranzacție ce rezultă dintr-o 
vânzare în lipsă în respectivul loc.

eliminat

Or. en

Amendamentul 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane dispune de norme care îi 
permit să interzică unei persoane fizice 
sau juridice membră a unui loc de 
tranzacționare să efectueze în acel loc și 
alte vânzări în lipsă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană atâta 
timp cât persoane nu reușește să 
deconteze o tranzacție ce rezultă dintr-o 
vânzare în lipsă în respectivul loc.

eliminat

Or. en

Justificare

Nivelul nedecontării ca urmare a activității de vânzare în lipsă este scăzut. Măsurile privind 
nedecontarea ar trebui să fie incluse mai curând într-o inițiativă legislativă separată, care să 
nu se limiteze la vânzarea în lipsă.

Amendamentul 402
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un loc de tranzacționare care permite 
tranzacționarea unor acțiuni sau a unei 
datorii suverane dispune de norme care îi 
permit să interzică unei persoane fizice 
sau juridice membră a unui loc de 
tranzacționare să efectueze în acel loc și 
alte vânzări în lipsă de acțiuni sau 
instrumente de datorie suverană atâta 
timp cât persoane nu reușește să 
deconteze o tranzacție ce rezultă dintr-o 
vânzare în lipsă în respectivul loc.

(3) Deși disciplina de decontare este o 
componentă importantă a bunei 
funcționări a piețelor financiare, detaliile 
tehnice ale regimurilor privind disciplina 
de decontare nu sunt incluse în sfera de 
aplicare a prezentului regulament și sunt 
definite în propunerea legislativă 
corespunzătoare a Comisiei referitoare la 
perioada ulterioară tranzacționării, 
ținându-se cont de activitatea Comisiei și 
a sectorului financiar din acest domeniu. 
Comisia ar trebui, așadar, să prezinte 
propuneri concrete până la sfârșitul lui 
2011, în paralel cu o propunere de creare 
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a unui cadru juridic armonizat pentru 
depozitarii centrali de titluri.

Or. en

Justificare

Regimurile europene variază în funcție de jurisdicție. Pentru a se ocupa de această lipsă de 
armonizare, Comisia Europeană a creat un grup specializat, Grupul de lucru pentru 
armonizarea ciclurilor de decontare (GLACD), cu scopul de a crește competitivitatea piețelor 
financiare europene prin armonizarea termenelor de decontare a tranzacțiilor. Regimurile 
privind disciplina de decontare sunt în general de competența unor infrastructuri care 
acționează după tranzacționare și, ca urmare, s-ar potrivi mai bine într-un act legislativ 
privind perioada ulterioară tranzacționării.

Amendamentul 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Disciplina de decontare

Este important să existe o disciplină de 
decontare comună în Uniune 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, a unui regim de sancțiuni 
armonizat și a unor norme de aplicare 
armonizate, cum ar fi cumpărarea 
impusă, ar trebui să facă obiectul unor 
acte legislative separate, mai generale, 
care să vizeze decontările, pe care 
Comisia ar trebui să le propună în 2011.

Or. en
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Justificare

În ceea ce privește nedecontările, viitoarea legislație ar trebui să conțină un regim de 
sancțiuni armonizat și norme de aplicare armonizate, cum ar fi cumpărarea impusă și norme 
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 404
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14
Scutiri în cazul în care principalul loc de 

tranzacționare se ală în afara Uniunii

(1) Articolele 5, 7, 12 și 13 nu se aplică 
acțiunilor unei întreprinderi 
tranzacționate într-un loc de 
tranzacționare din Uniune, în cazul în 
care locul principal de tranzacționare al 
acțiunilor se află într-o țară din afara 
Uniunii.

(2) Autoritatea competentă pentru 
acțiunile unei întreprinderi tranzacționate 
într-un loc de tranzacționare din Uniune 
și într-un loc de tranzacționare din afara 
Uniunii determină cel puțin din doi în doi 
ani dacă locul principal de tranzacționare 
al respectivelor acțiuni se află în afara 
Uniunii.
 Autoritatea competentă relevantă notifică 
AEVMP cu privire la acțiunile al căror 
loc principal de tranzacționare se află în 
afara Uniunii. AEVMP publică din doi în 
doi ani lista acțiunilor al căror loc 
principal de tranzacționare se află în 
afara Uniunii Lista este valabilă doi ani. 

(3) Comisia este mandatată să adopte 

eliminat
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standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze metoda de calcul a volumului 
tranzacțiilor în vederea determinării 
locului principal de tranzacționare al unei 
acțiuni. Standardele de reglementare 
menționate în primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolele [7 - 7d] din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul AEVMP].
AEVMP înaintează proiecte de standarde 
tehnice Comisiei cel târziu la data de [31 
decembrie 2011].

(4) Pentru a asigura condiții uniforme de 
aplicare a alineatelor (1) și (2) Comisia 
este mandatată să adopte standarde 
tehnice de punere în aplicare pentru 
determinarea:

(a) datei la care și perioada pentru care se 
efectuează calculele pentru determinarea 
locului principal de tranzacționare al unei 
acțiuni;

(b) datei până la care autoritatea 
competentă relevantă notifică AEVMP cu 
privire la acțiunile al căror loc principal 
de tranzacționare se află în afara 
Uniunii;

(c) datei de la care lista este valabilă, în 
urma publicării ei de către AEVMP. 
Standardele tehnice de punere în aplicare 
menționate în primul paragraf se adoptă 
în conformitate cu articolul [7e] din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul AEVMP].
AEVMP înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
cel târziu la data de [31 decembrie 2011].

Or. de
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Amendamentul 405
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 7, 12 și 13 nu se aplică 
acțiunilor unei întreprinderi 
tranzacționate într-un loc de 
tranzacționare din Uniune, în cazul în 
care locul principal de tranzacționare al 
acțiunilor se află într-o țară din afara 
Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 406
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 7, 12 și 13 nu se aplică 
acțiunilor unei întreprinderi tranzacționate 
într-un loc de tranzacționare din Uniune, 
în cazul în care locul principal de 
tranzacționare al acțiunilor se află într-o 
țară din afara Uniunii.

(1) Articolele 5, 7 și 13 nu se aplică 
acțiunilor unei întreprinderi din Uniune, în 
cazul în care locul principal de 
tranzacționare al acțiunilor se află într-o 
țară din afara Uniunii.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să evite interzicerea pozițiilor scurte neacoperite pe titlurile 
tranzacționate în UE ale întreprinderilor, în condițiile în care astfel de poziții rămân permise 
în afara UE.
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Amendamentul 407
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă pentru acțiunile
unei întreprinderi tranzacționate într-un 
loc de tranzacționare din Uniune și într-un 
loc de tranzacționare din afara Uniunii 
determină cel puțin din doi în doi ani dacă 
locul principal de tranzacționare al 
respectivelor acțiuni se află în afara 
Uniunii.

(2) Autoritatea competentă pentru titlurile
unei întreprinderi tranzacționate în Uniune 
și într-un loc de tranzacționare din afara 
Uniunii determină cel puțin din doi în doi 
ani dacă locul principal de tranzacționare al 
respectivelor titluri se află în afara Uniunii.

Or. en

Amendamentul 408
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă relevantă notifică 
AEVMP cu privire la acțiunile al căror loc 
principal de tranzacționare se află în afara 
Uniunii.

Autoritatea competentă relevantă notifică 
AES (AEVMP) cu privire la titlurile al 
căror loc principal de tranzacționare se află 
în afara Uniunii.

Or. en

Amendamentul 409
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP publică din doi în doi ani lista 
acțiunilor al căror loc principal de 
tranzacționare se află în afara Uniunii Lista 
este valabilă doi ani.

AES (AEVMP) publică din doi în doi ani 
lista titlurilor al căror loc principal de 
tranzacționare se află în afara Uniunii Lista 
este valabilă doi ani.
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Or. en

Amendamentul 410
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 și 12 se aplică și
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

Or. de

Amendamentul 411
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

(1) Articolele 5-8 și 12 și orice restricții 
sau cerințe impuse în temeiul articolului 
16, 17, 18 sau 24 nu se aplică activităților 
unei societăți de investiții sau unei entități 
dintr-o țară terță sau unei societăți locale 
care este membră a locului de 
tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează 
pentru un instrument financiar, 
tranzacționat în locul de tranzacționare sau 
în afara acestuia într-una din următoarele 



PE456.805v02-00 46/109 AM\854948RO.doc

RO

două maniere:

Or. en

Justificare

Formatorii de piață ar trebui să fie și ei scutiți de restricțiile sau cerințele impuse în situații 
excepționale, deoarece nevoia ca formatorii de piață să asigure lichiditatea pieței este la fel 
de importantă în astfel de situații. Formularea „în calitate de agent principal” nu este 
necesară. Cerințele de la literele (a) și (b) sunt suficiente. Definirea mai clară a tipului de 
activități scutite ar spori precizia și previzibilitatea.

Amendamentul 412
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

(1) Articolele 5-8 nu se aplică activităților 
unei societăți de investiții sau unei entități 
dintr-o țară terță sau unei societăți locale 
care este membră a locului de 
tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

Or. en

Justificare

Formatorilor de piață, la fel ca oricăror altor participanți de pe piață, nu ar trebui să li se 
permită să dețină poziții neacoperite.
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Amendamentul 413
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

(1) Articolele 5-8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când se declară 
permanent ca fiind dispus să acționeze în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia, ori 
în calitate de operator independent în 
oricare dintre următoarele maniere:

Or. en

Amendamentul 414
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

(1) Articolele 5-8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru orice
instrument financiar, inclusiv acțiuni, 
opțiuni, instrumente derivate, instrumente 
de datorie suverană și instrumente de 
datorie privată, tranzacționat în locul de 
tranzacționare sau în afara acestuia, ori în 
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calitate de operator independent într-una 
sau mai multe din următoarele maniere:

Or. en

Justificare

Este important să se elimine orice îndoială cu privire la gama de instrumente și la 
procedurile aplicabile operatorilor independenți. Este important, de asemenea, să se includă 
activitățile de tranzacționare care pot fi considerate activități de formare a pieței, de exemplu 
în cazul în care cursurile nu se publică (de exemplu, modelele de solicitări de cotații în 
contextul piețelor OTC) sau 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 415
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar, tranzacționat în locul 
de tranzacționare sau în afara acestuia într-
una din următoarele două maniere:

(1) Articolele 5-8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului 
de tranzacționare sau unei piețe dintr-o țară 
terță a cărui cadru legal și de supraveghere 
a fost declarat echivalent în temeiul 
alineatului (2), atunci când acționează în 
calitate de agent principal pentru orice
instrument financiar, inclusiv acțiuni, 
opțiuni, instrumente derivate, instrumente 
de datorie suverană și instrumente de 
datorie privată, tranzacționat în locul de 
tranzacționare sau în afara acestuia, ori în 
calitate de operator independent într-una 
din următoarele două maniere:

Or. en

Justificare

Este important să se elimine orice îndoială cu privire la gama de instrumente și la 
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procedurile aplicabile operatorilor independenți. Este important, de asemenea, să se includă 
activitățile de tranzacționare care pot fi considerate activități de formare a pieței, de exemplu 
în cazul în care cursurile nu se publică sau 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 416
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță sau unei 
societăți locale care este membră a locului
de tranzacționare sau a unei piețe dintr-o 
țară terță a cărui cadru legal și de 
supraveghere a fost declarat echivalent în 
temeiul alineatului (2), atunci când 
acționează în calitate de agent principal 
pentru un instrument financiar, 
tranzacționat în locul de tranzacționare sau 
în afara acestuia într-una din următoarele 
două maniere:

(1) Articolele 5-8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
unei entități dintr-o țară terță (formatoare 
de piață) care este membră a unui loc de 
tranzacționare relevant sau a unei piețe 
relevante dintr-o țară terță a cărui cadru 
legal și de supraveghere a fost declarat 
echivalent în temeiul alineatului (2), atunci 
când acționează în calitate de agent 
principal pentru un instrument financiar 
relevant, tranzacționat în locul de 
tranzacționare sau în afara acestuia într-una 
sau mai multe din următoarele maniere și 
prin acoperirea împotriva riscurilor a 
pozițiilor rezultând din aceste tranzacții:

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează să garanteze că aceste dispoziții (care nu prevăd standarde de punere 
în aplicare sau acte delegate) sunt clare și proporționale, să acopere o lacună în propunerea 
Comisiei privind reglementarea și supravegherea formatorilor de piață din țări terțe care vor 
fi scutiți de la aplicarea multor cerințe ale regulamentului propus și să faciliteze aplicarea 
practică a dispozițiilor.
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Amendamentul 417
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele 5, 6, 7, 8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
ale unei entități dintr-o țară terță sau ale
unei societăți locale care este membră a 
locului de tranzacționare sau a unei piețe 
dintr-o țară terță a cărui cadru legal și de 
supraveghere a fost declarat echivalent în 
temeiul alineatului (2), atunci când 
acționează în calitate de agent principal 
pentru un instrument financiar, 
tranzacționat în locul de tranzacționare sau 
în afara acestuia într-una din următoarele 
două maniere:

(1) Articolele 5-8 și 12 nu se aplică 
activităților unei societăți de investiții sau 
ale unei entități dintr-o țară terță sau ale
unei societăți locale care este membră a 
locului de tranzacționare sau a unei piețe 
dintr-o țară terță a cărui cadru legal și de 
supraveghere a fost declarat echivalent în 
temeiul alineatului (2), atunci când 
acționează în calitate de agent principal 
pentru un instrument financiar, 
tranzacționat în locul de tranzacționare sau 
în afara acestuia într-una sau mai multe
din următoarele maniere:

Or. en

Justificare

Activitățile de formare a pieței și lichiditatea pe care acestea o asigură sunt esențiale pentru 
funcționarea piețelor ordonate.  Definiția inclusă în regulament ar împiedica o serie de 
întreprinderi furnizoare de lichiditate să presteze acest serviciu esențial, în detrimentul pieței 
în general și al IMM-urilor în particular.

Amendamentul 418
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin comunicarea simultană a unor 
cursuri de cumpărare și de vânzare ferme 
de mărime comparabilă și competitive în 
scopul furnizării de lichiditate în mod 
regulat și continuu pieței;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 419
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin comunicarea simultană a unor 
cursuri de cumpărare și de vânzare ferme 
de mărime comparabilă și competitive în 
scopul furnizării de lichiditate în mod 
regulat și continuu pieței;

(a) prin activități care au ca efect obișnuit 
asigurarea lichidității pieței în mod regulat 
prin cursuri de cumpărare și de vânzare 
de mărime comparabilă;

Or. en

Justificare

Este important să se elimine orice îndoială cu privire la gama de instrumente și la 
procedurile aplicabile operatorilor independenți. Este important, de asemenea, să se includă 
activitățile de tranzacționare care pot fi considerate activități de formare a pieței, de exemplu 
în cazul în care cursurile nu se publică (de exemplu, modelele de solicitări de cotații în 
contextul piețelor OTC) sau 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 420
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin comunicarea simultană a unor 
cursuri de cumpărare și de vânzare ferme 
de mărime comparabilă și competitive în 
scopul furnizării de lichiditate în mod 
regulat și continuu pieței;

(a) prin comunicarea unor cursuri de 
cumpărare și de vânzare ferme de mărime 
comparabilă și la prețuri competitive în 
scopul furnizării de lichiditate în mod 
regulat și continuu pieței, aceste cursuri
fiind supuse unei obligații contractuale 
publice care prevede criterii precum 
timpul de prezență, cantitatea și decalajul 
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dintre prețuri;

Or. en

Amendamentul 421
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin comunicarea simultană a unor 
cursuri de cumpărare și de vânzare ferme 
de mărime comparabilă și competitive în 
scopul furnizării de lichiditate în mod 
regulat și continuu pieței;

(a) comunicarea simultană a unor cursuri 
de cumpărare și de vânzare ferme de 
mărime comparabilă și competitive în 
scopul furnizării de lichiditate în mod 
regulat și continuu pieței;

Or. en

Justificare

Este mai bine să se adauge prepoziția „prin” în partea introductivă.

Amendamentul 422
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prin activități care au ca efect 
obișnuit asigurarea lichidității pieței în 
mod regulat prin cursuri de cumpărare și 
de vânzare de mărime comparabilă;

Or. en

Justificare

Este important să se elimine orice îndoială cu privire la gama de instrumente și la 
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procedurile aplicabile operatorilor independenți. Este important, de asemenea, să se includă
activitățile de tranzacționare care pot fi considerate activități de formare a pieței, de exemplu 
în cazul în care cursurile nu se publică sau 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 423
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ca parte a activității sale uzuale, prin 
executarea ordinelor clienților sau ca 
răspuns la cererile de tranzacționare ale 
clienților și prin acoperirea împotriva 
riscurilor a pozițiilor rezultând din aceste 
tranzacții.

(b) ca parte a activității sale uzuale, prin 
executarea ordinelor clienților și ale altor 
formatori de piață sau ca răspuns la 
cererile de tranzacționare ale clienților ori 
în anticiparea acestora și prin acoperirea 
împotriva riscurilor a pozițiilor rezultând 
din aceste tranzacții, fie la nivel parțial, fie 
la nivel macro.

Or. en

Justificare

Este important să se elimine orice îndoială cu privire la gama de instrumente și la 
procedurile aplicabile operatorilor independenți. Este important, de asemenea, să se includă 
activitățile de tranzacționare care pot fi considerate activități de formare a pieței, de exemplu 
în cazul în care cursurile nu se publică (de exemplu, modelele de solicitări de cotații în 
contextul piețelor OTC) sau 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 424
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ca parte a activității sale uzuale, prin 
executarea ordinelor clienților sau ca 
răspuns la cererile de tranzacționare ale 
clienților și prin acoperirea împotriva 
riscurilor a pozițiilor rezultând din aceste 
tranzacții.

(b) ca parte a activității sale uzuale, prin 
executarea ordinelor clienților și ale altor 
formatori de piață sau ca răspuns la 
cererile de tranzacționare ale clienților ori 
în anticiparea acestora și prin acoperirea 
împotriva riscurilor a pozițiilor rezultând 
din aceste tranzacții, fie la nivel parțial, fie 
la nivel macro.

Or. en

Justificare

Este important să se elimine orice îndoială cu privire la gama de instrumente și la 
procedurile aplicabile operatorilor independenți. Este important, de asemenea, să se includă 
activitățile de tranzacționare care pot fi considerate activități de formare a pieței, de exemplu 
în cazul în care cursurile nu se publică sau 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 425
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ca parte a activității sale uzuale, prin 
executarea ordinelor clienților sau ca 
răspuns la cererile de tranzacționare ale 
clienților și prin acoperirea împotriva 
riscurilor a pozițiilor rezultând din aceste 
tranzacții.

(b) ca parte a activității sale uzuale, prin 
executarea ordinelor clienților sau ca 
răspuns la cererile de tranzacționare ale 
clienților, executarea ordinelor fiind 
reglementată printr-un contract făcut 
public.

Or. en
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Amendamentul 426
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ca parte a activității sale uzuale, prin
executarea ordinelor clienților sau ca 
răspuns la cererile de tranzacționare ale 
clienților și prin acoperirea împotriva 
riscurilor a pozițiilor rezultând din aceste 
tranzacții.

(b) ca parte a activității sale uzuale, prin 
executarea ordinelor clienților sau ca 
răspuns la cererile de tranzacționare ale 
clienților sau prin acoperirea împotriva 
riscurilor a pozițiilor rezultând din aceste 
tranzacții.

Or. en

Justificare

Scutirea ar trebui să se aplice tranzacțiilor efectuate ca răspuns la cererile clienților. Nu ar 
trebui să conteze dacă poziția va fi acoperită împotriva riscurilor sau închisă printr-o 
tranzacție ulterioară.

Amendamentul 427
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) prin cumpărarea și vânzarea de 
instrumente financiare în nume propriu 
prin angajarea propriilor capitaluri, la 
prețuri fixate de ea.

Or. en

Amendamentul 428
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineat – litera ba (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) prin activități care au ca efect 
obișnuit asigurarea lichidității pieței în 
mod regulat prin cursuri de cumpărare și 
de vânzare de mărime comparabilă;

Or. en

Amendamentul 429
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu procedurile 
menționate la articolul 39 alineatul (2), 
Comisia poate adopta decizii prin care 
stabilește că cadrul legal și de 
supraveghere al unei țări terțe garantează 
că o piață autorizată într-o țară terță 
respectă cerințele legale obligatorii care, în 
sensul aplicării scutirii de la alineatul (1), 
sunt echivalente cerințelor de la Titlul III
din Directiva 2004/39/CE, precum și 
cerințelor din Directiva 2003/6/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului
și din Directiva 2004/109/CE, și care fac 
obiectul unei supravegheri și aplicări 
efective în respectiva țară terță.

(2) În conformitate cu procedurile 
menționate la articolul 39 alineatul (2), 
Comisia poate adopta decizii prin care 
stabilește că cadrul legal și de 
supraveghere al unei țări terțe garantează 
că un formator de piață sau o piață 
autorizată în țara terță în cauză respectă 
cerințele legale obligatorii care, în sensul 
aplicării scutirii de la alineatul (1), sunt 
echivalente cerințelor relevante din 
Directiva 2004/39/CE, Directiva 
2003/6/CE și Directiva 2004/109/CE, și 
care fac obiectul unei supravegheri și 
aplicări efective în respectiva țară terță.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează să garanteze că aceste dispoziții (care nu prevăd standarde de punere 
în aplicare sau acte delegate) sunt clare și proporționale, să acopere o lacună în propunerea 
Comisiei privind reglementarea și supravegherea formatorilor de piață din țări terțe care vor 
fi scutiți de la aplicarea multor cerințe ale regulamentului propus și să faciliteze aplicarea 
practică a dispozițiilor.
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Amendamentul 430
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) formatorii de piață fac obiectul unei 
reglementări corespunzătoare și al unei 
supravegheri eficace;

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează să garanteze că aceste dispoziții (care nu prevăd standarde de punere 
în aplicare sau acte delegate) sunt clare și proporționale, să acopere o lacună în propunerea 
Comisiei privind reglementarea și supravegherea formatorilor de piață din țări terțe care vor 
fi scutiți de la aplicarea multor cerințe ale regulamentului propus și să faciliteze aplicarea 
practică a dispozițiilor.

Amendamentul 431
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8 și 12 nu se aplică 
persoanelor fizice sau juridice atunci când, 
acționând în calitate de dealer primar 
autorizat în urma unui acord cu un emitent 
de datorie suverană, persoana acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar în raport cu 
operațiunile de pe piața primară sau 
secundară referitoare la datoria suverană.

(3) Articolele 8 și 12 se aplică și
persoanelor fizice sau juridice atunci când, 
acționând în calitate de dealer primar 
autorizat în urma unui acord cu un emitent 
de datorie suverană, persoana acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar în raport cu 
operațiunile de pe piața primară sau 
secundară referitoare la datoria suverană.

Or. de
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Amendamentul 432
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8 și 12 nu se aplică 
persoanelor fizice sau juridice atunci când,
acționând în calitate de dealer primar 
autorizat în urma unui acord cu un emitent 
de datorie suverană, persoana acționează 
în calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar în raport cu 
operațiunile de pe piața primară sau 
secundară referitoare la datoria suverană.

(3) Articolele 8 și 12 și orice restricții sau 
cerințe impuse cu privire la datoria 
suverană în temeiul articolelor 16, 17, 18 
sau 24 nu se aplică persoanelor fizice sau 
juridice care au calitatea de dealer primar 
autorizat în urma unui acord cu un emitent 
de datorie suverană și care acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar în raport cu 
operațiunile de pe piața primară sau 
secundară referitoare la datoria suverană a 
unui stat membru.

Or. en

Justificare

Formatorii de piață ar trebui să fie și ei scutiți de restricțiile sau cerințele impuse în situații 
excepționale, deoarece nevoia ca formatorii de piață să asigure lichiditatea pieței este la fel 
de importantă în astfel de situații.

Amendamentul 433
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8 și 12 nu se aplică 
persoanelor fizice sau juridice atunci când, 
acționând în calitate de dealer primar 
autorizat în urma unui acord cu un emitent 
de datorie suverană, persoana acționează 
în calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar în raport cu 
operațiunile de pe piața primară sau 

(3) Articolele 8 și 12 și orice restricții sau 
cerințe impuse cu privire la datoria 
suverană în temeiul articolelor 16, 17, 18 
sau 24 nu se aplică persoanelor fizice sau 
juridice care au calitatea de dealer primar 
autorizat în urma unui acord cu un emitent 
de datorie suverană și care acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar în raport cu 
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secundară referitoare la datoria suverană. operațiunile de pe piața primară sau 
secundară referitoare la datoria suverană a 
unui stat membru.

Or. en

Justificare

Dealerii primari vor avea o capacitate mai mare de a cumpăra instrumente de datorie 
suverană și de a asigura lichiditatea pieței dacă își pot acoperi riscurile printr-o gamă mai 
largă de instrumente de datorie suverană, nu doar cele pentru care sunt dealeri primari.

Amendamentul 434
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolele 8 și 12 nu se aplică 
persoanelor fizice sau juridice atunci când, 
acționând în calitate de dealer primar 
autorizat în urma unui acord cu un emitent 
de datorie suverană, persoana acționează în 
calitate de agent principal pentru un 
instrument financiar în raport cu 
operațiunile de pe piața primară sau 
secundară referitoare la datoria suverană.

(3) Articolul 8 nu se aplică persoanelor 
fizice sau juridice atunci când, acționând în 
calitate de dealer primar autorizat în urma 
unui acord cu un emitent de datorie 
suverană, persoana acționează în calitate de 
agent principal pentru un instrument 
financiar în raport cu operațiunile de pe 
piața primară sau secundară referitoare la 
datoria suverană.

Or. en

Amendamentul 435
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolele 5, 6, 7 și 12 nu se aplică
peroanelor fizice sau juridice în cazul în 
care efectuează o vânzare în lipsă a unui 
titlu sau dețin o poziție scurtă netă în raport 

(4) Articolele 6 și 7 nu se aplică
persoanelor fizice sau juridice în cazul în 
care efectuează o vânzare în lipsă a unui 
titlu sau dețin o poziție scurtă netă în raport 
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cu realizarea unei stabilizări în 
conformitate cu capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al 
Comisiei.

cu realizarea unei stabilizări în 
conformitate cu capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al 
Comisiei.

Or. de

Amendamentul 436
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolele 5, 6, 7 și 12 nu se aplică 
peroanelor fizice sau juridice în cazul în 
care efectuează o vânzare în lipsă a unui 
titlu sau dețin o poziție scurtă netă în raport 
cu realizarea unei stabilizări în 
conformitate cu capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al 
Comisiei.

(4) Articolele 5, 6 și 7 nu se aplică 
persoanelor fizice sau juridice în cazul în 
care efectuează o vânzare în lipsă a unui 
titlu sau dețin o poziție scurtă netă în raport 
cu realizarea unei stabilizări în 
conformitate cu capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 437
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Scutirile menționate al alineatele (1)-
(3) se aplică doar în cazul în care persoana 
fizică sau juridică în cauză a notificat întâi 
în scris autoritatea competentă din statul 
său de origine cu privire la faptul că 
intenționează să utilizeze aceste scutiri. 
Notificarea se face cu cel puțin 30 de zile 
calendaristice înaintea datei la care 
persoana fizică sau juridică intenționează 
să utilizeze scutirea.

(5) Scutirile menționate la alineatul (3) se 
aplică doar în cazul în care persoana fizică 
sau juridică în cauză a notificat întâi în 
scris autoritatea competentă din statul său 
de origine cu privire la faptul că 
intenționează să utilizeze aceste scutiri. 
Notificarea se face cu cel puțin 30 de zile 
calendaristice înaintea datei la care 
persoana fizică sau juridică intenționează 
să utilizeze scutirea.

Or. de
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Amendamentul 438
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Scutirile menționate al alineatele (1)-(3) 
se aplică doar în cazul în care persoana 
fizică sau juridică în cauză a notificat întâi 
în scris autoritatea competentă din statul 
său de origine cu privire la faptul că 
intenționează să utilizeze aceste scutiri. 
Notificarea se face cu cel puțin 30 de zile 
calendaristice înaintea datei la care 
persoana fizică sau juridică intenționează 
să utilizeze scutirea.

(5) Scutirile menționate al alineatele (1)-(3) 
se aplică doar în cazul în care persoana 
fizică sau juridică în cauză a notificat întâi 
în scris autoritatea competentă din statul 
său de origine cu privire la faptul că 
intenționează să utilizeze aceste scutiri. 
Notificarea stipulează tipul 
instrumentului financiar cu care 
persoana fizică sau juridică intenționează 
să formeze o piață, precum acțiuni, 
instrumente derivate, obligațiuni 
corporative, obligațiuni de stat sau 
opțiuni. Notificarea se face cu cel puțin 30 
de zile calendaristice înaintea datei la care 
persoana fizică sau juridică intenționează 
să utilizeze scutirea acordată pentru 
tranzacționarea cu toate tipurile de 
instrumente financiare stipulate, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
competentă este de acord cu o perioadă 
mai scurtă de notificare.

Or. en

Justificare

Procesul aferent declarării intenției de a deveni formator de piață ar trebui să fie clar și 
eficient, iar autoritatea competentă ar trebui să poată reduce perioada de notificare de 30 de 
zile atunci când există motive rezonabile sau practice.

Amendamentul 439
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Scutirile menționate al alineatele (1)-(3) 
se aplică doar în cazul în care persoana 
fizică sau juridică în cauză a notificat întâi 
în scris autoritatea competentă din statul 
său de origine cu privire la faptul că 
intenționează să utilizeze aceste scutiri. 
Notificarea se face cu cel puțin 30 de zile 
calendaristice înaintea datei la care 
persoana fizică sau juridică intenționează 
să utilizeze scutirea.

(5) Scutirile menționate al alineatele (1)-(3) 
se aplică doar în cazul în care persoana 
fizică sau juridică în cauză a notificat întâi 
în scris autoritatea competentă relevantă cu 
privire la faptul că intenționează să 
utilizeze aceste scutiri. Notificarea se face 
cu cel puțin 30 de zile calendaristice 
înaintea datei la care persoana fizică sau 
juridică intenționează să utilizeze scutirea.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează să garanteze că aceste dispoziții (care nu prevăd standarde de punere 
în aplicare sau acte delegate) sunt clare și proporționale, să acopere o lacună în propunerea 
Comisiei privind reglementarea și supravegherea formatorilor de piață din țări terțe care vor 
fi scutiți de la aplicarea multor cerințe ale regulamentului propus și să faciliteze aplicarea 
practică a dispozițiilor.

Amendamentul 440
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine poate solicita în scris 
informații de la o persoană fizică sau 
juridică care își desfășoară activitatea 
utilizând scutirile menționate la alineatele 
(1), (3) sau (4) în legătură cu pozițiile 
scurte deținute sau activitățile desfășurate 
utilizând scutirile. Persoana fizică sau 
juridică furnizează informațiile în cel mult 
patru zile calendaristice de la primirea 
cererii.

(9) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine poate solicita în scris 
informații de la o persoană fizică sau 
juridică care își desfășoară activitatea 
utilizând scutirile menționate la alineatul 
(4) în legătură cu pozițiile scurte deținute 
sau activitățile desfășurate utilizând 
scutirile. Persoana fizică sau juridică 
furnizează informațiile în cel mult patru 
zile calendaristice de la primirea cererii.

Or. de
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Amendamentul 441
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate solicita persoanelor fizice 
sau juridice care dețin poziții scurte nete în 
raport cu un anumit instrument financiar 
sau cu o categorie de instrumente 
financiare să notifice sau să publice 
informații cu privire la poziție ori de câte 
ori poziția atinge sau scade sub un prag de 
notificare fixat de autoritatea competentă, 
atunci când sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate solicita persoanelor fizice 
sau juridice care dețin poziții scurte nete în 
raport cu o acțiune admisă la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare să notifice ori de câte ori 
poziția atinge sau scade sub un prag de 
notificare fixat de autoritatea competentă, 
atunci când sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

Or. en

Justificare

Notificarea publică nu poate constitui niciodată o măsură de urgență, de aceea posibilitatea 
de a solicita acest lucru nu ar trebui să existe. Acest fapt va spori previzibilitatea pentru 
participanții pe piață. Prerogativele de a impune publicarea ar trebui limitate la acțiuni. Nu 
este adecvat să se confere autorităților competente prerogativele de a impune publicarea în 
cazul unor instrumente financiare nespecificate dacă nu există dovezi conform cărora 
vânzarea în lipsă a unor astfel de instrumente a contribuit la instabilitatea financiară.

Amendamentul 442
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate solicita persoanelor fizice 
sau juridice care dețin poziții scurte nete în 
raport cu un anumit instrument financiar 
sau cu o categorie de instrumente 

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate solicita persoanelor fizice 
sau juridice care dețin poziții scurte nete în 
raport cu o acțiune admisă la 
tranzacționare într-un loc de 
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financiare să notifice sau să publice 
informații cu privire la poziție ori de câte 
ori poziția atinge sau scade sub un prag de 
notificare fixat de autoritatea competentă, 
atunci când sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

tranzacționare să publice informații cu 
privire la poziție ori de câte ori poziția 
atinge sau scade sub un prag de notificare 
fixat de autoritatea competentă, atunci când 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Nu este adecvat să se confere autorităților competente prerogativele de a impune publicarea 
în cazul unor instrumente financiare nespecificate dacă nu există dovezi conform cărora 
vânzarea în lipsă a unor astfel de instrumente a contribuit la instabilitatea financiară. 
Prerogativele de a impune publicarea ar trebui limitate la acțiuni.

Amendamentul 443
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate solicita persoanelor fizice 
sau juridice care dețin poziții scurte nete în 
raport cu un anumit instrument financiar 
sau cu o categorie de instrumente 
financiare să notifice sau să publice 
informații cu privire la poziție ori de câte 
ori poziția atinge sau scade sub un prag de 
notificare fixat de autoritatea competentă, 
atunci când sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate solicita persoanelor fizice 
sau juridice care dețin poziții scurte nete în 
raport cu un anumit instrument financiar 
sau cu o categorie de instrumente 
financiare să notifice sau să publice 
informații cu privire la poziție ori de câte 
ori poziția atinge sau scade sub un prag de 
notificare fixat de autoritatea competentă, 
atunci când se produc evenimente sau 
evoluții nefavorabile care constituie o 
amenințare serioasă la adresa stabilității 
financiare sau a încrederii pieței în statul 
membru în cauză sau în alte state 
membre.

Or. en



AM\854948RO.doc 65/109 PE456.805v02-00

RO

Amendamentul 444
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se produc evenimente sau evoluții 
nefavorabile care constituie o amenințare 
serioasă la adresa stabilității financiare 
sau a încrederii pieței într-unul sau mai 
multe state membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 445
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsura este necesară pentru a 
contracara amenințarea.

eliminat

Or. en

Amendamentul 446
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsura nu va avea efecte negative 
asupra eficienței piețelor financiare, în 
special prin reducerea lichidității pe 
piețele respective sau crearea de 
incertitudini pentru participanții pe piață, 
disproporționate față de avantajele 
măsurii.

Or. en



PE456.805v02-00 66/109 AM\854948RO.doc

RO

Justificare

Ar trebui adăugată o dispoziție care să facă referire în mod explicit la principiul 
proporționalității.

Amendamentul 447
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică 
instrumentelor financiare supuse 
obligației de transparență în conformitate 
cu capitolul II articolele 5 – 8.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este adecvat să se confere autorităților competente prerogativele de a impune publicarea 
în cazul unor instrumente financiare nespecificate dacă nu există dovezi conform cărora 
vânzarea în lipsă a unor astfel de instrumente a contribuit la instabilitatea financiară. 
Prerogativele de a impune publicarea ar trebui limitate la acțiuni.

Amendamentul 448
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică 
instrumentelor financiare supuse obligației 
de transparență în conformitate cu capitolul 
II articolele 5 – 8.

(2) Autoritatea competentă dintr-un stat 
membru nu are dreptul să solicite 
persoanelor fizice sau juridice care dețin 
poziții scurte nete în raport cu 
instrumentele financiare supuse obligației 
de transparență în conformitate cu capitolul 
II articolele 5 – 8 notificări suplimentare 
sau publicări suplimentare privind 



AM\854948RO.doc 67/109 PE456.805v02-00

RO

pozițiile care depășesc cerințele stabilite la 
capitolul II articolele 5 – 8.

Or. en

Justificare

Astfel cum se menționează în documentul grupului de lucru al Comisiei, nu există dovezi 
conform cărora vânzarea în lipsă a unor astfel de instrumente a contribuit la instabilitatea 
financiară. De aceea, nu este adecvat să se confere autorităților competente prerogativele de 
a impune publicarea în cazul unor instrumente financiare nespecificate.  Prerogativele de a 
impune publicarea ar trebui limitate la acțiuni.

Amendamentul 449
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate lua măsurile menționate la 
alineatele (2) și (3) atunci când sunt
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate lua măsurile menționate la 
alineatele (2) și (3) atunci când se produc 
evenimente sau evoluții nefavorabile care 
constituie o amenințare serioasă la adresa 
stabilității financiare sau a încrederii 
pieței în statul membru în cauză sau în 
alte state membre.

Or. en

Amendamentul 450
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a unui stat
membru poate lua măsurile menționate la 
alineatele (2) și (3) atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(1) Autoritatea competentă a statului
membru în care se află principalul loc de 
tranzacționare a unui instrument 
financiar poate lua măsurile menționate la 
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alineatele (2) și (3) atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Este rezonabil ca autoritatea competentă a statului membru în care se află principalul loc de 
tranzacționare a unui instrument financiar să ia ultima decizie. Acest fapt este imperativ în 
cazul datoriei suverane.

Amendamentul 451
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se produc evenimente sau evoluții 
nefavorabile care constituie o amenințare 
serioasă la adresa stabilității financiare 
sau a încrederii pieței într-unul sau mai 
multe state membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 452
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsura este necesară pentru a 
contracara amenințarea.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 453
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă a statului 
membru poate interzice sau impune 
anumite condiții în raport cu persoanele 
fizice sau juridice care efectuează:

(2) Autoritatea competentă a statului 
membru poate interzice sau impune 
anumite condiții în raport cu persoanele
fizice sau juridice care dobândesc poziții 
scurte nete sau cresc volumul acestora pe 
acțiuni admise la tranzacționare într-un 
loc de tranzacționare din statul membru 
în cauză.

Or. en

Justificare

Prerogativele de a interzice vânzarea în lipsă în circumstanțe excepționale ar trebui limitate 
la un set definit de instrumente financiare și la tipuri definite de tranzacții pentru a permite 
participanților de pe piață să planifice corespunzător aplicarea rapidă a măsurilor de 
urgență.

Amendamentul 454
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă a statului 
membru poate interzice sau impune 
anumite condiții în raport cu persoanele 
fizice sau juridice care efectuează:

(2) Autoritatea competentă a statului 
membru poate interzice sau impune 
anumite condiții în raport cu persoanele 
fizice sau juridice care dobândesc poziții 
scurte nete sau cresc volumul acestora pe 
acțiuni admise la tranzacționare într-un 
loc de tranzacționare din statul membru 
în cauză.

Or. en
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Justificare

Nu este adecvat să se confere autorităților competente prerogative extinse de a restricționa 
tranzacționarea unor instrumente financiare nespecificate dacă nu există dovezi conform 
cărora vânzarea în lipsă a unor astfel de instrumente a contribuit la instabilitatea financiară. 
Prerogativele de a interzice vânzarea în lipsă în circumstanțe excepționale ar trebui limitate 
la un set definit de instrumente financiare și la tipuri definite de tranzacții pentru a permite 
participanților de pe piață să planifice corespunzător aplicarea rapidă a măsurilor de 
urgență.

Amendamentul 455
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o vânzare în lipsă; eliminat

Or. en

Justificare

Prerogativele de a interzice vânzarea în lipsă în circumstanțe excepționale ar trebui limitate 
la un set definit de instrumente financiare și la tipuri definite de tranzacții pentru a permite 
participanților de pe piață să planifice corespunzător aplicarea rapidă a măsurilor de 
urgență.

Amendamentul 456
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o vânzare în lipsă; eliminat

Or. en
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Justificare

Nu este adecvat să se confere autorităților competente prerogative extinse de a restricționa 
tranzacționarea unor instrumente financiare nespecificate dacă nu există dovezi conform 
cărora vânzarea în lipsă a unor astfel de instrumente a contribuit la instabilitatea financiară. 
Prerogativele de a interzice vânzarea în lipsă în circumstanțe excepționale ar trebui limitate 
la un set definit de instrumente financiare și la tipuri definite de tranzacții pentru a permite 
participanților de pe piață să planifice corespunzător aplicarea rapidă a măsurilor de 
urgență.

Amendamentul 457
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o altă tranzacție decât vânzarea în 
lipsă ce creează sau se raportează la un 
instrument financiar, iar efectul sau unul 
dintre efectele tranzacției este conferirea 
unui avantaj financiar persoanei fizice 
sau juridice în eventualitatea scăderii 
prețului sau valorii unui alt instrument 
financiar.

eliminat

Or. en

Justificare

Prerogativele de a interzice vânzarea în lipsă în circumstanțe excepționale ar trebui limitate 
la un set definit de instrumente financiare și la tipuri definite de tranzacții pentru a permite 
participanților de pe piață să planifice corespunzător aplicarea rapidă a măsurilor de 
urgență.

Amendamentul 458
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o altă tranzacție decât vânzarea în 
lipsă ce creează sau se raportează la un 
instrument financiar, iar efectul sau unul 
dintre efectele tranzacției este conferirea 
unui avantaj financiar persoanei fizice 
sau juridice în eventualitatea scăderii 
prețului sau valorii unui alt instrument 
financiar.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este adecvat să se confere autorităților competente prerogative extinse de a restricționa 
tranzacționarea unor instrumente financiare nespecificate dacă nu există dovezi conform 
cărora vânzarea în lipsă a unor astfel de instrumente a contribuit la instabilitatea financiară. 
Prerogativele de a interzice vânzarea în lipsă în circumstanțe excepționale ar trebui limitate 
la un set definit de instrumente financiare și la tipuri definite de tranzacții pentru a permite 
participanților de pe piață să planifice corespunzător aplicarea rapidă a măsurilor de 
urgență.

Amendamentul 459
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsura nu are efecte negative asupra 
eficienței piețelor financiare, în special 
prin reducerea lichidității pe piețele 
respective sau prin crearea de 
incertitudini pentru participanții pe piață, 
disproporționate față de avantajele 
măsurii.

Or. en

Justificare

Ar trebui adăugată o dispoziție care să facă referire în mod explicit la principiul 
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proporționalității.

Amendamentul 460
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate să interzică persoanelor 
fizice sau juridice să efectueze tranzacții
în raport cu instrumente financiare sau să 
limiteze valoarea tranzacțiilor care pot fi 
încheiate cu instrumentele financiare 
respective.

eliminat

Or. en

Justificare

Competența acordată autorităților la alineatul (3) este prea amplă. Într-un regulament 
referitor la vânzarea în lipsă autoritățile competente nu ar trebui să primească competența de 
a restricționa activități financiare care nu au legătură cu vânzarea în lipsă sau care nu 
creează efecte similare. Competența acordată la alineatul (2) este suficientă.

Amendamentul 461
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Limitarea tranzacțiilor cu swapuri pe 
riscul de credit în situații excepționale

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate limita posibilitatea 
persoanelor fizice sau juridice de a 
încheia tranzacții cu swapuri pe riscul de
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credit în raport cu o obligație a unui stat 
membru sau a Uniunii sau poate limita 
valoarea pozițiilor neacoperite pe swapuri 
pe riscul de credit pe care le pot deține 
persoanele fizice sau juridice în raport cu 
o obligație a unui stat membru sau a 
Uniunii, atunci când sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
(a) se produc evenimente sau evoluții 
nefavorabile care constituie o amenințare 
serioasă la adresa stabilității financiare 
sau a încrederii pieței într-unul sau mai 
multe state membre;
(b) măsura este necesară pentru a 
contracara amenințarea.
(2) Măsurile luate în temeiul alineatului 
(1) se pot aplica swapurilor pe riscul de 
credit dintr-o anumită categorie sau 
anumitor swapuri pe riscul de credit. 
Măsura se poate aplica în circumstanțe 
bine determinate sau poate face obiectul 
unor excepții specificate de către 
autoritatea competentă. Pot fi prevăzute 
excepții în special pentru activitățile de 
formare de piață și activitățile de pe piața 
primară.

Or. en

Justificare

Nu există dovezi care să indice că tranzacțiile cu swapuri pe riscul de credit au contribuit la 
evoluții nefavorabile ale stabilității financiare sau ale încrederii pieței.

Amendamentul 462
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate limita posibilitatea 

eliminat
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persoanelor fizice sau juridice de a 
încheia tranzacții cu swapuri pe riscul de 
credit în raport cu o obligație a unui stat 
membru sau a Uniunii sau poate limita 
valoarea pozițiilor neacoperite pe swapuri 
pe riscul de credit pe care le pot deține 
persoanele fizice sau juridice în raport cu 
o obligație a unui stat membru sau a 
Uniunii, atunci când sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
(a) se produc evenimente sau evoluții 
nefavorabile care constituie o amenințare 
serioasă la adresa stabilității financiare 
sau a încrederii pieței într-unul sau mai 
multe state membre;
(b) măsura este necesară pentru a 
contracara amenințarea.

Or. de

Amendamentul 463
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate limita posibilitatea 
persoanelor fizice sau juridice de a încheia 
tranzacții cu swapuri pe riscul de credit în 
raport cu o obligație a unui stat membru 
sau a Uniunii sau poate limita valoarea 
pozițiilor neacoperite pe swapuri pe riscul 
de credit pe care le pot deține persoanele 
fizice sau juridice în raport cu o obligație a 
unui stat membru sau a Uniunii, atunci 
când sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

(1) Autoritatea competentă a unui stat 
membru poate limita posibilitatea 
persoanelor fizice sau juridice de a încheia 
tranzacții cu swapuri pe riscul de credit în 
raport cu o obligație a unui stat membru 
sau a Uniunii sau poate limita valoarea 
pozițiilor neacoperite pe swapuri pe riscul 
de credit pe care le pot deține persoanele 
fizice sau juridice în raport cu o obligație a 
unui stat membru sau a Uniunii, atunci 
când se produc evenimente sau evoluții 
nefavorabile care constituie o amenințare 
serioasă la adresa stabilității financiare 
sau a încrederii pieței în statul membru în 
cauză sau în unul sau mai multe state 
membre.

(a) se produc evenimente sau evoluții 
nefavorabile care constituie o amenințare 
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serioasă la adresa stabilității financiare 
sau a încrederii pieței într-unul sau mai 
multe state membre;
(b) măsura este necesară pentru a 
contracara amenințarea.

Or. en

Amendamentul 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsura nu va avea efecte negative 
asupra eficienței piețelor financiare, în 
special prin reducerea lichidității pe 
piețele respective sau prin crearea de 
incertitudini pentru participanții pe piață, 
disproporționate față de avantajele 
măsurii.

Or. en

Justificare

Ar trebui adăugată o dispoziție care să facă referire în mod explicit la principiul 
proporționalității.

Amendamentul 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile luate în temeiul alineatului 
(1) se pot aplica swapurilor pe riscul de 
credit dintr-o anumită categorie sau 
anumitor swapuri pe riscul de credit. 
Măsura se poate aplica în circumstanțe 

(2) Alineatul (1) nu se aplică decât în 
cazul în care autoritatea competentă a 
statului membru care a emis datoria 
suverană corespunzătoare a luat o 
măsură similară.
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bine determinate sau poate face obiectul 
unor excepții specificate de către 
autoritatea competentă. Pot fi prevăzute 
excepții în special pentru activitățile de 
formare de piață și activitățile de pe piața 
primară.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește măsurile referitoare la swapurile pe riscul de credit, este absolut necesar 
ca statul membru în cauză să ia inițiativa.

Amendamentul 466
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O autoritate competentă, care a luat 
măsurile stabilite la alineatul (1), poate 
solicita AES (AEVMP) să ia în 
considerarea exercitarea competențelor 
sale în temeiul articolului 24 alineatul (1) 
litera (c) în cazul în care evenimentele sau 
evoluțiile nefavorabile în cauză necesită 
aplicarea măsurii la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 467
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care prețul unui instrument 
financiar într-un loc de tranzacționare a 
scăzut într-o singură zi de tranzacționare cu 

(1) În cazul în care prețul unui instrument 
financiar într-un loc de tranzacționare a 
scăzut într-o singură zi de tranzacționare cu 
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valoarea menționată la alineatul (4) față de 
prețul de închidere din ziua anterioară din 
respectivul loc, autoritatea competentă a 
statului membru de origine a locului 
respectiv examinează oportunitatea 
interzicerii sau limitării dreptului 
peroanelor fizice sau juridice de a efectua 
tranzacții de vânzare în lipsă a 
instrumentului respectiv în acel loc sau a 
limitării tranzacțiilor cu respectivul 
instrument financiar în acel loc pentru a 
împiedica scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului financiar.

valoarea menționată la alineatul (4) față de 
prețul de închidere din ziua anterioară din 
respectivul loc, autoritatea competentă a 
statului membru de origine a locului 
respectiv poate examina oportunitatea 
interzicerii sau limitării dreptului 
peroanelor fizice sau juridice de a efectua 
tranzacții de vânzare în lipsă a 
instrumentului respectiv în acel loc sau a
limitării tranzacțiilor cu respectivul 
instrument financiar în acel loc pentru a 
împiedica scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului financiar.

Or. en

Justificare

În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru consideră necesar să realizeze 
propriile controale privind volatilitatea, aceasta ar trebui încurajată să facă acest lucru, cu 
scopul de a suspenda execuția atunci când un pachet de acțiuni are o evoluție dramatică.  Cu 
toate acestea, ar trebui subliniat faptul că vânzarea în lipsă nu ar trebui interzisă doar pentru 
că prețul acțiunilor a scăzut cu mai mult decât un anumit procent, având în vedere că anumite 
acțiuni sunt mult mai volatile decât altele, iar scăderile mari ale prețului pot fi rezultatul mai 
multor cauze legitime.

Amendamentul 468
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care prețul unui instrument 
financiar într-un loc de tranzacționare a 
scăzut într-o singură zi de tranzacționare cu 
valoarea menționată la alineatul (4) față de 
prețul de închidere din ziua anterioară din 
respectivul loc, autoritatea competentă a 
statului membru de origine a locului 
respectiv examinează oportunitatea 
interzicerii sau limitării dreptului 
peroanelor fizice sau juridice de a efectua 
tranzacții de vânzare în lipsă a 

(1) În cazul în care prețul unui instrument 
financiar într-un loc de tranzacționare a 
scăzut într-o singură zi de tranzacționare cu 
valoarea menționată la alineatul (4) față de 
prețul de închidere din ziua anterioară din 
respectivul loc, autoritatea competentă a 
statului membru de origine a locului 
respectiv poate examina oportunitatea 
interzicerii sau limitării dreptului 
peroanelor fizice sau juridice de a efectua 
tranzacții de vânzare în lipsă a 
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instrumentului respectiv în acel loc sau a 
limitării tranzacțiilor cu respectivul 
instrument financiar în acel loc pentru a 
împiedica scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului financiar.

instrumentului respectiv în acel loc sau a 
limitării tranzacțiilor cu respectivul 
instrument financiar în acel loc pentru a 
împiedica scăderea necontrolată a prețului
instrumentului financiar.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să aibă libertatea de a decide circumstanțele în care pot lua 
în considerare un „disjunctor”, cu condiția ca scăderea prețului să fie de cel puțin 10%.

Amendamentul 469
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă se 
asigură de oportunitatea acțiunii în temeiul 
primului paragraf ,în cazul unei acțiuni sau 
al unei datorii ea interzice sau limitează
dreptul persoanelor de a încheia vânzări în 
lipsă în locul de tranzacționare sau, în 
cazul altor tipuri de instrumente financiare, 
limitează tranzacțiile cu respectivele 
instrumente în acel loc de tranzacționare.

În cazul în care autoritatea competentă se 
asigură de oportunitatea acțiunii în temeiul 
primului paragraf, în cazul unei acțiuni sau 
al unei datorii ea poate interzice sau limita
dreptul persoanelor de a încheia vânzări în 
lipsă în locul de tranzacționare sau, în 
cazul altor tipuri de instrumente financiare, 
poate limita tranzacțiile cu respectivele 
instrumente în acel loc de tranzacționare și 
face publice motivele deciziei sale.

Or. en

Justificare

În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru consideră necesar să realizeze 
propriile controale privind volatilitatea, aceasta ar trebui încurajată să facă acest lucru, cu 
scopul de a suspenda execuția atunci când un pachet de acțiuni are o evoluție dramatică.  Cu 
toate acestea, ar trebui subliniat faptul că vânzarea în lipsă nu ar trebui interzisă doar pentru 
că prețul acțiunilor a scăzut cu mai mult decât un anumit procent, având în vedere că anumite 
acțiuni sunt mult mai volatile decât altele, iar scăderile mari ale prețului pot fi rezultatul mai 
multor cauze legitime.
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Amendamentul 470
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă se 
asigură de oportunitatea acțiunii în temeiul 
primului paragraf ,în cazul unei acțiuni sau 
al unei datorii ea interzice sau limitează
dreptul persoanelor de a încheia vânzări în 
lipsă în locul de tranzacționare sau, în 
cazul altor tipuri de instrumente financiare, 
limitează tranzacțiile cu respectivele 
instrumente în acel loc de tranzacționare.

În cazul în care autoritatea competentă se 
asigură de oportunitatea acțiunii în temeiul 
primului paragraf ,în cazul unei acțiuni sau 
al unei datorii ea poate interzice sau limita
dreptul persoanelor de a încheia vânzări în 
lipsă în locul de tranzacționare sau, în 
cazul altor tipuri de instrumente financiare, 
poate limita tranzacțiile cu respectivele 
instrumente în acel loc de tranzacționare.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să aibă libertatea de a decide circumstanțele în care pot lua 
în considerare un „disjunctor”, cu condiția ca scăderea prețului să fie de cel puțin 10%.

Amendamentul 471
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsura se aplică pentru o perioadă ce 
nu depășește sfârșitul următoarei zile de 
tranzacționare după ziua de 
tranzacționare în care a avut loc scăderea 
prețului.

eliminat

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să aibă libertatea de a decide circumstanțele în care pot lua 
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în considerare un „disjunctor”, cu condiția ca scăderea prețului să fie de cel puțin 10%.

Amendamentul 472
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsura se aplică pentru o perioadă ce 
nu depășește sfârșitul următoarei zile de 
tranzacționare după ziua de 
tranzacționare în care a avut loc scăderea 
prețului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 473
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsura se aplică pentru o perioadă ce 
nu depășește sfârșitul următoarei zile de 
tranzacționare după ziua de 
tranzacționare în care a avut loc scăderea
prețului.

(2) Măsura se limitează la o perioadă 
adecvată în raport cu prăbușirea prețului.

Or. en

Amendamentul 474
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsura se aplică pentru o perioadă ce 
nu depășește sfârșitul următoarei zile de 

(2) Măsura se limitează la o perioadă
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tranzacționare după ziua de 
tranzacționare în care a avut loc scăderea 
prețului.

adecvată în raport cu scăderea prețului.

Or. de

Amendamentul 475
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsura se aplică în circumstanțe bine 
determinate sau poate face obiectul unor 
excepții specificate de către autoritatea 
competentă. Pot fi prevăzute excepții în 
special pentru activitățile de formare de 
piață și activitățile de pe piața primară.

eliminat

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să aibă libertatea de a decide circumstanțele în care pot lua 
în considerare un „disjunctor”, cu condiția ca scăderea prețului să fie de cel puțin 10%.

Amendamentul 476
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Scăderea valorii trebuie să fie de cel 
puțin 10% în cazul acțiunilor, iar pentru 
celelalte categorii de instrumente 
financiare valoarea va fi specificată de 
Comisie.

eliminat

Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 36 și cu respectarea condițiilor 
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prevăzute la articolele 37 și 38, precizează 
scăderea valorii celorlalte instrumente 
financiare în afara acțiunilor, ținând 
seama de particularitățile fiecărei 
categorii de instrumente financiare.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să aibă libertatea de a decide circumstanțele în care pot lua 
în considerare un „disjunctor”, cu condiția ca scăderea prețului să fie de cel puțin 10%.

Amendamentul 477
Burkhard Balz

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Scăderea valorii trebuie să fie de cel 
puțin 10% în cazul acțiunilor, iar pentru 
celelalte categorii de instrumente 
financiare valoarea va fi specificată de 
Comisie.

(4) Scăderea valorii este stabilită de AES 
(AEVMP), ținând cont de faptul că există 
diferențe semnificative în ceea ce privește 
volatilitatea.

Or. en

Amendamentul 478
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Scăderea valorii trebuie să fie de cel 
puțin 10% în cazul acțiunilor, iar pentru 
celelalte categorii de instrumente 
financiare valoarea va fi specificată de 
Comisie.

(4) Scăderea valorii este stabilită de AES 
(AEVMP), ținând cont de faptul că există 
diferențe semnificative în ceea ce privește 
volatilitatea.

Or. en
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Amendamentul 479
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Scăderea valorii trebuie să fie de cel 
puțin 10% în cazul acțiunilor, iar pentru 
celelalte categorii de instrumente 
financiare valoarea va fi specificată de 
Comisie.

(4) Scăderea valorii este o valoare care va 
fi specificată de autoritatea competentă de 
la caz la caz.

Or. en

Justificare

În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru consideră necesar să realizeze 
propriile controale privind volatilitatea, aceasta ar trebui încurajată să facă acest lucru, cu 
scopul de a suspenda execuția atunci când un pachet de acțiuni are o evoluție dramatică.  Cu 
toate acestea, ar trebui subliniat faptul că vânzarea în lipsă nu ar trebui interzisă doar pentru 
că prețul acțiunilor a scăzut cu mai mult decât un anumit procent, având în vedere că anumite 
acțiuni sunt mult mai volatile decât altele, iar scăderile mari ale prețului pot fi rezultatul mai 
multor cauze legitime.

Amendamentul 480
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
scăderea valorii celorlalte instrumente 
financiare în afara acțiunilor, ținând 
seama de particularitățile fiecărei 
categorii de instrumente financiare.

eliminat
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Or. en

Justificare

În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru consideră necesar să realizeze 
propriile controale privind volatilitatea, aceasta ar trebui încurajată să facă acest lucru, cu 
scopul de a suspenda execuția atunci când un pachet de acțiuni are o evoluție dramatică.  Cu 
toate acestea, ar trebui subliniat faptul că vânzarea în lipsă nu ar trebui interzisă doar pentru 
că prețul acțiunilor a scăzut cu mai mult decât un anumit procent, având în vedere că anumite 
acțiuni sunt mult mai volatile decât altele, iar scăderile mari ale prețului pot fi rezultatul mai 
multor cauze legitime.

Amendamentul 481
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze metoda de calcul a scăderii cu 
10% a valorii acțiunilor și a scăderii 
valorii precizate de Comisie conform 
alineatului (4).

eliminat

Standardele de reglementare menționate 
în primul paragraf se adoptă în 
conformitate cu articolele [7 - 7d] din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul AEVMP].
AEVMP înaintează proiecte de standarde 
tehnice Comisiei cel târziu la data de [31 
decembrie 2011].

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să aibă libertatea de a decide circumstanțele în care pot lua 
în considerare un „disjunctor”, cu condiția ca scăderea prețului să fie de cel puțin 10%.
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Amendamentul 482
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 
precizeze metoda de calcul a scăderii cu 
10% a valorii acțiunilor și a scăderii 
valorii precizate de Comisie conform 
alineatului (4).

eliminat

Standardele de reglementare menționate 
în primul paragraf se adoptă în 
conformitate cu articolele [7 - 7d] din 
Regulamentul (UE) nr. .../... 
[Regulamentul AEVMP].
AEVMP înaintează proiecte de standarde 
tehnice Comisiei cel târziu la data de [31 
decembrie 2011].

Or. en

Justificare

În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru consideră necesar să realizeze 
propriile controale privind volatilitatea, aceasta ar trebui încurajată să facă acest lucru, cu 
scopul de a suspenda execuția atunci când un pachet de acțiuni are o evoluție dramatică.  Cu 
toate acestea, ar trebui subliniat faptul că vânzarea în lipsă nu ar trebui interzisă doar pentru 
că prețul acțiunilor a scăzut cu mai mult decât un anumit procent, având în vedere că anumite 
acțiuni sunt mult mai volatile decât altele, iar scăderile mari ale prețului pot fi rezultatul mai 
multor cauze legitime.

Amendamentul 483
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte 
standarde tehnice de reglementare care să 

eliminat
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precizeze metoda de calcul a scăderii cu 
10% a valorii acțiunilor și a scăderii 
valorii precizate de Comisie conform 
alineatului (4).

Or. en

Justificare

În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru consideră necesar să realizeze 
propriile controale privind volatilitatea, aceasta ar trebui încurajată să facă acest lucru, cu 
scopul de a suspenda execuția atunci când un pachet de acțiuni are o evoluție dramatică.  Cu 
toate acestea, ar trebui subliniat faptul că vânzarea în lipsă nu ar trebui interzisă doar pentru 
că prețul acțiunilor a scăzut cu mai mult decât un anumit procent, având în vedere că anumite 
acțiuni sunt mult mai volatile decât altele, iar scăderile mari ale prețului pot fi rezultatul mai 
multor cauze legitime.

Amendamentul 484
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP înaintează proiecte de standarde 
tehnice Comisiei cel târziu la data de [31 
decembrie 2011].

eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru consideră necesar să realizeze 
propriile controale privind volatilitatea, aceasta ar trebui încurajată să facă acest lucru, cu 
scopul de a suspenda execuția atunci când un pachet de acțiuni are o evoluție dramatică.  Cu 
toate acestea, ar trebui subliniat faptul că vânzarea în lipsă nu ar trebui interzisă doar pentru 
că prețul acțiunilor a scăzut cu mai mult decât un anumit procent, având în vedere că anumite 
acțiuni sunt mult mai volatile decât altele, iar scăderile mari ale prețului pot fi rezultatul mai 
multor cauze legitime.
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Amendamentul 485
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile impuse în temeiul articolelor 16 
și 18 sunt valabile pentru o perioadă 
inițială de cel mult trei luni de la data 
publicării anunțului menționat la 
articolul 21.

O măsură poate fi prelungită pentru 
perioade suplimentare care nu depășesc
trei luni dacă motivele care au stat la baza 
aplicării măsurii rămân neschimbate. În 
cazul în care nu este prelungită după 
această perioadă de trei luni, măsura 
expiră în mod automat.

Or. en

Justificare

Articolul 20 ar trebui să clarifice faptul că o măsură va expira, cu excepția situației în care 
măsura este prelungită în temeiul acestei dispoziții, precum și faptul că măsura poate fi 
prelungită doar atunci când mai există încă motive pentru aplicarea măsurii respective.

Amendamentul 486
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de acest gen pot fi reînnoite de 
fiecare dată pentru o perioadă ce nu 
depășește trei luni.

Măsurile de acest gen pot fi reînnoite de 
fiecare dată pentru o perioadă ce nu 
depășește trei luni dacă motivele care au 
stat la baza aplicării măsurii rămân 
neschimbate. În cazul în care nu este 
reînnoită după această perioadă de trei 
luni, măsura expiră în mod automat.

Or. en

Justificare

Articolul 20 ar trebui să clarifice faptul că o măsură va expira, cu excepția situației în care 
măsura este prelungită în temeiul acestei dispoziții, precum și faptul că măsura poate fi 
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prelungită doar atunci când mai există încă motive pentru aplicarea măsurii respective în 
conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul 487
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de acest gen pot fi reînnoite de 
fiecare dată pentru o perioadă ce nu 
depășește trei luni.

Măsurile de acest gen pot fi reînnoite 
pentru o perioadă adecvată în raport cu 
gravitatea perturbării pieței.

Or. de

Amendamentul 488
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de acest gen pot fi reînnoite de 
fiecare dată pentru o perioadă ce nu 
depășește trei luni.

Măsurile de acest gen pot fi reînnoite 
pentru o perioadă corespunzătoare cu 
gravitatea perturbării pieței.

Or. en

Amendamentul 489
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

După primirea unei notificări emise de 
autoritatea competentă prin care se 
interzice sau se limitează dreptul 
peroanelor fizice sau juridice de a efectua 
tranzacții de vânzare în lipsă a 
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instrumentului financiar respectiv în acel 
loc de tranzacționare sau se limitează în 
orice alt fel tranzacțiile cu respectivul 
instrument financiar în acel loc de 
tranzacționare pentru a împiedica 
scăderea necontrolată a prețului 
instrumentului financiar în temeiul 
articolului 19, AES (AEVMP) poate lua 
măsurile necesare în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este necesară pentru a oferi AEVMP un rol de coordonare în cazul în care 
instrumentul financiar în cauză este tranzacționat în mai multe locuri de tranzacționare din 
Europa, fiecare dintre acestea fiind supravegheat de autoritatea sa de supraveghere 
competentă.

Amendamentul 490
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o autoritate 
competentă intenționează să ia măsuri 
contrare avizului AEVMP exprimat în 
temeiul dispozițiilor de la alineatul (2) sau 
refuză să ia măsuri contrare unui aviz al 
AEVMP exprimat în temeiul dispozițiilor 
de la alineatul respectiv, acesta publică 
imediat pe site-ul său un comunicat 
explicând în detaliu motivele sale.

(3) În cazul în care AES 
(AEVMP)consideră că ar trebui introdusă 
o măsură la nivelul Uniunii, decizia sa 
este obligatorie pentru autoritățile 
competente.

Or. en

Justificare

AEVMP ar trebui să aibă capacitatea să introducă măsuri la nivelul Uniunii.
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Amendamentul 491
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 24 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Dreptul de intervenție al AEVMP

(1) În conformitate cu articolul [6a 
alineatul (5)] din Regulamentul (UE) nr. 
…/… [Regulamentul AEVMP], în cazul 
în care sunt îndeplinite condițiile de la 
alineatul (2), AEVMP ia una sau mai 
multe din următoarele măsuri:
(a) solicită unei persoane fizice sau 
juridice care deține o poziție scurtă netă 
în raport cu un anumit instrument 
financiar sau o categorie de instrumente 
financiare să notifice o autoritate 
competentă sau să publice informații 
detaliate referitoare la astfel de poziții;
(b) să interzică sau să impună condiții în 
raport cu persoanele fizice sau juridice 
care efectuează o vânzare în lipsă sau o 
tranzacție care creează sau se raportează 
la un instrument financiar, iar efectul sau 
unul dintre efectele tranzacției este 
conferirea unui avantaj financiar 
persoanei fizice sau juridice în 
eventualitatea scăderii prețului sau valorii 
unui alt instrument financiar;
(c) să limiteze posibilitatea persoanelor 
fizice sau juridice de a încheia tranzacții 
cu swapuri pe riscul de credit în raport cu 
o obligație a unui stat membru sau a 
Uniunii sau să limiteze valoarea pozițiilor 
neacoperite pe swapuri pe riscul de credit 
pe care le pot deține persoanele fizice sau 
juridice în raport cu o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii.
(d) să interzică persoanelor fizice sau 
juridice să efectueze tranzacții în raport 
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cu instrumente financiare sau să limiteze 
valoarea tranzacțiilor care pot fi încheiate 
cu instrumentele financiare respective.
Măsurile se pot aplica în circumstanțe 
bine determinate sau pot face obiectul 
unor excepții specificate de către 
autoritatea competentă relevantă. Pot fi 
prevăzute excepții în special pentru 
activitățile de formare de piață și 
activitățile de pe piața primară.
(2) AEVMP ia o măsură în temeiul 
dispozițiilor de la alineatul (1) doar dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) măsurile enumerate la alineatul (1) 
literele (a) – (d) răspund unei amenințări 
la adresa funcționării normale și a 
integrității piețelor financiare sau a 
stabilității unei părți sau a întregului 
sistem financiar din Uniune și există 
implicații transfrontaliere;
(b) una sau mai multe autorități 
competente nu au luat măsuri pentru 
contracararea amenințării sau măsurile 
luate nu contracarează suficient 
amenințarea.
(3) Atunci când ia măsurile menționate la 
alineatul (1) AEVMP verifică în ce 
măsură:
(a) ele vor contracara în mod semnificativ 
amenințarea la adresa funcționării 
normale și a integrității piețelor 
financiare sau a stabilității unei părți sau 
a întregului sistem financiar din Uniune 
sau vor îmbunătăți în mod semnificativ 
capacitatea autorităților competente de a 
monitoriza amenințarea;
(b) nu vor crea risc de arbitraj de 
reglementare;
(c) nu vor avea efecte negative asupra 
eficienței piețelor financiare, în special 
prin reducerea lichidității pe piețele 
respective și crearea de incertitudini 
pentru participanții pe piață, 
disproporționate față de avantajele 
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măsurilor.
În cazul în care una sau mai multe 
autorități competente au luat măsuri în 
temeiul dispozițiilor de la articolele 16, 17, 
sau 18, AEVMP poate lua oricare dintre 
măsurile menționate la alineatul (1) fără 
emiterea avizului prevăzut la articolul 23.
(4) Înainte de a hotărî impunea sau 
înnoirea uneia dinte măsurile menționate 
la alineatul (1) AEVMP se consultă, 
atunci când este cazul, cu Comitetul 
european pentru riscuri sistemice sau cu 
alte autorități relevante.
(5) Înainte de a hotărî impunerea sau 
reînnoirea uneia dinte măsurile 
menționate la alineatul (1) AEVMP 
notifică autoritățile competente cu privire 
la măsurile pe care le are în vedere. 
Notificarea conține informații detaliate 
despre măsurile avute în vedere, categoria 
de instrumente financiare și tranzacții 
cărora li se vor aplica acestea, elemente 
care să justifice motivele și data la care se 
dorește intrarea în vigoare a măsurilor.
(6) Notificarea se face cu cel puțin 24 de 
ore înainte de momentul la care se dorește 
intrarea în vigoare sau reînnoirea 
măsurii. În situații excepționale, AEVMP 
poate notifica cu mai puțin de 24 de ore 
înainte de intrarea în vigoare a măsurii, 
atunci când notificarea cu 24 de ore 
înainte nu este posibilă.
(7) AEVMP publică pe site-ul său toate 
deciziile de impunere sau reînnoire a 
măsurilor menționate la alineatul (1). 
Anunțul conține cel puțin următoarele 
informații detaliate:
(a) măsurile impuse, inclusiv 
instrumentele și categoriile de 
instrumente la care se referă și perioada 
de aplicare acestora;
(b) motivele pentru care AEVMP este de 
părere că este necesară impunerea 
măsurilor, inclusiv elemente care să 
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justifice aceste motive.
(8) Măsurile intră în vigoare în momentul 
publicării anunțului sau la o dată 
ulterioară, precizată în anunț, și se aplică 
doar tranzacțiilor efectuate după ce 
măsura a intrat în vigoare.
(9) AEVMP reexaminează măsurile 
menționate la alineatul (1) la intervale 
adecvate și cel puțin o dată la trei luni. O 
măsură care nu este reînnoită după 
această perioadă de trei luni expiră în 
mod automat. Alineatele (2) - (8) se aplică 
reînnoirii de măsuri.
(10) Măsurile adoptate de AEVMP în 
temeiul prezentului articol prevalează 
asupra oricărei măsuri adoptate anterior 
de către o autoritate competentă în 
temeiul dispozițiilor din secțiunea 1.

Or. en

Justificare

Acest drept nu intră în sfera de competență acordată AEVMP prin COM(2009) 503. Rolul 
AEVMP ar trebui să se limiteze la coordonare, în conformitate cu articolul 23. Nu este 
oportun ca AEVMP să poată interveni în mod direct pentru a impune obligații persoanelor 
fizice sau juridice. Aceasta ar conferi AEVMP o putere discreționară semnificativă de 
aplicare generală într-un domeniu de politică foarte sensibil, ceea ce nu este autorizat prin 
tratat.

Amendamentul 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) solicită unei persoane fizice sau juridice 
care deține o poziție scurtă netă în raport 
cu un anumit instrument financiar sau o 
categorie de instrumente financiare să 
notifice o autoritate competentă sau să 
publice informații detaliate referitoare la 

(a) solicită unei persoane fizice sau juridice 
care deține o poziție scurtă netă în raport 
cu un pachet de acțiuni admis la 
tranzacționare într-un loc de 
tranzacționare să notifice o autoritate 
competentă sau să publice informații 



AM\854948RO.doc 95/109 PE456.805v02-00

RO

astfel de poziții; detaliate referitoare la astfel de poziții care 
se află peste pragul menționat la articolul 
7 alineatul (2);

Or. en

Justificare

Nu este adecvat să se confere AEVMP prerogative extinse de a solicita publicarea sau de a 
restricționa tranzacționarea unor instrumente financiare nespecificate dacă nu există dovezi 
conform cărora vânzarea în lipsă a unor astfel de instrumente a contribuit la instabilitatea 
financiară. Solicitarea publicării ex post, adică la niveluri mai mici la care acest lucru nu era 
preconizat în momentul intrării în tranzacție, creează nesiguranță și efecte negative privind 
publicarea, de exemplu pierderi cauzate de mimarea strategiilor etc.

Amendamentul 493
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să limiteze posibilitatea persoanelor 
fizice sau juridice de a încheia tranzacții 
cu swapuri pe riscul de credit în raport cu 
o obligație a unui stat membru sau a 
Uniunii sau să limiteze valoarea pozițiilor 
neacoperite pe swapuri pe riscul de credit 
pe care le pot deține persoanele fizice sau 
juridice în raport cu o obligație a unui 
stat membru sau a Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 494
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să limiteze posibilitatea persoanelor (c) să limiteze posibilitatea persoanelor 
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fizice sau juridice de a încheia tranzacții cu 
swapuri pe riscul de credit în raport cu o 
obligație a unui stat membru sau a Uniunii 
sau să limiteze valoarea pozițiilor 
neacoperite pe swapuri pe riscul de credit 
pe care le pot deține persoanele fizice sau 
juridice în raport cu o obligație a unui stat 
membru sau a Uniunii.

fizice sau juridice de a încheia tranzacții cu 
swapuri pe riscul de credit în raport cu o 
obligație a unui stat membru, a Uniunii sau
a unei instituții relevante din punct de 
vedere sistemic rezidentă sau stabilită în 
Uniune, ori să limiteze valoarea pozițiilor 
neacoperite pe swapuri pe riscul de credit 
pe care le pot deține persoanele fizice sau 
juridice în raport cu o obligație a unui stat 
membru, a Uniunii sau a unei instituții 
relevante din punct de vedere sistemic 
rezidentă sau stabilită în Uniune;

Or. de

Amendamentul 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să interzică persoanelor fizice sau 
juridice să efectueze tranzacții în raport 
cu instrumente financiare sau să limiteze 
valoarea tranzacțiilor care pot fi încheiate 
cu instrumentele financiare respective.

eliminat

Or. en

Justificare

Paragraful 1 litera (d) pare a fi menit să includă swapurile pe riscul de credit, însă modul în 
care este formulat nu poate fi acceptat.

Amendamentul 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile se pot aplica în circumstanțe bine 
determinate sau pot face obiectul unor 
excepții specificate de către autoritatea 
competentă relevantă. Pot fi prevăzute 
excepții în special pentru activitățile de 
formare de piață și activitățile de pe piața 
primară.

Măsura se poate aplica în circumstanțe 
bine determinate sau poate face obiectul 
unor excepții specificate de către 
autoritățile competente. Pot fi prevăzute 
excepții în special pentru activitățile de 
formare de piață și activitățile de pe piața 
primară.

Or. en

Justificare

Se ia în considerare faptul că e necesar să se acorde scutiri pentru formatorii de piață și 
dealerii primari. Textul este modificat pentru că este rolul autorităților competente din statele 
membre de a decide cine se califică drept formator de piață în țara lor.

Amendamentul 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de a hotărî impunea sau înnoirea 
uneia dinte măsurile menționate la alineatul 
(1), AEVMP se consultă, atunci când este 
cazul, cu Comitetul european pentru riscuri 
sistemice sau cu alte autorități relevante.

(4) Înainte de a hotărî impunerea sau 
înnoirea uneia dinte măsurile menționate la 
alineatul (1), AES (AEVMP) se consultă
cu Comitetul european pentru riscuri 
sistemice și, atunci când este cazul, cu alte 
autorități relevante.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că o decizie AEVMP de a introduce o măsură împotriva vânzării în 
lipsă are un impact asupra stabilității financiare, ar fi oportun să se solicite întotdeauna 
avizul CERS. 
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Amendamentul 498
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 25 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat
Precizarea mai detaliată a evenimentelor 

sau evoluțiilor nefavorabile
Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 36 și cu 
respectarea condițiilor de la articolele 37 
și 38, măsuri care să precizeze criteriile și 
factorii care trebuie luați în considerare 
de către autoritățile competente și 
AEVMP atunci când stabilesc dacă 
evenimentele sau evoluțiile nefavorabile 
menționate la articolele 16, 17, 18 și 23 și 
amenințările menționate la articolul 24 
alineatul (2) litera (a) se produc.

Or. en

Justificare

Nu este posibil sau oportun să se încerce stabilirea în avans a tuturor criteriilor și factorilor 
care ar putea conduce autoritatea competentă la concluzia că s-au produs evenimente sau 
evoluții nefavorabile. Însăși prin natura sa, o situație de urgență poate fi rezultatul unor 
circumstanțe neprevăzute, iar introducerea acestei dispoziții propuse în legislația secundară 
va împiedica statele membre să ia măsurile necesare într-un caz de urgență.

Amendamentul 499
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP, la cererea uneia sau mai multe
autorități competente sau din proprie 
inițiativă, poate investiga anumite 
probleme sau practici legate de vânzarea în 

AES (AEVMP), la cererea uneia sau mai 
multor autorități competente, a 
Parlamentului European, a Consiliului 
sau a Comisiei sau din proprie inițiativă, 
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lipsă sau de utilizarea swapurilor pe riscul 
de credit, pentru a evalua dacă acestea ar 
putea reprezenta o amenințare la adresa 
stabilității financiare sau a încrederii 
pieței în cadrul Uniunii.

poate investiga anumite probleme sau 
practici legate de vânzarea în lipsă sau de 
utilizarea swapurilor pe riscul de credit, 
pentru a evalua dacă acestea ar putea 
reprezenta o amenințare la adresa 
stabilității sistemului financiar în cadrul 
Uniunii și pentru a recomanda 
autorităților competente în cauză 
măsurile corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Competența trebuie să fie în conformitate cu articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul 
AEVMP: „La solicitarea uneia sau a mai multor autorități competente, a Consiliului, a 
Parlamentului European sau a Comisiei sau din proprie inițiativă, Autoritatea poate 
desfășura o investigație pentru un anumit tip de instituție financiară sau tip de produs sau tip 
de conduită pentru a evalua amenințările potențiale la adresa stabilității sistemului financiar 
și pentru a formula recomandările corespunzătoare referitoare la acțiunea autorităților 
competente vizate”.

Amendamentul 500
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP publică un raport în care își 
prezintă concluziile și face recomandări în 
legătură cu problema sau practica 
respectivă.

AES (AEVMP) publică un raport în care 
își prezintă concluziile și face recomandări 
în legătură cu problema sau practica 
respectivă într-un termen de trei luni de la 
data lansării investigației.

Or. en

Justificare

Este important ca AEVMP să fie responsabilă, iar raportul să fie publicat în timp util.
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Amendamentul 501
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obligația de secret profesional se aplică 
tuturor persoanelor fizice sau juridice care 
lucrează sau care au lucrat pentru 
autoritatea competentă sau pentru oricare 
alte autorități sau persoane fizice sau 
juridice cărora autoritatea competentă le-a 
delegat sarcini, inclusiv auditorilor și 
experților mandatați de respectiva 
autoritate. Informațiile care intră sub 
incidența secretului profesional nu pot fi 
comunicate niciunei alte persoane fizice 
sau juridice sau autorități decât atunci când 
această comunicare este necesară pentru 
proceduri judiciare.

(1) Obligația de secret profesional se aplică 
tuturor persoanelor fizice sau juridice care 
lucrează sau care au lucrat pentru 
autoritatea competentă sau pentru oricare 
alte autorități sau persoane fizice sau 
juridice cărora autoritatea competentă le-a 
delegat sarcini, inclusiv auditorilor și 
experților mandatați de respectiva 
autoritate. Informațiile confidențiale care 
intră sub incidența secretului profesional 
nu pot fi comunicate niciunei alte persoane 
fizice sau juridice sau autorități decât 
atunci când această comunicare este 
necesară pentru proceduri judiciare.

Or. en

Justificare

O abordare mai bună este să se specifice mai întâi ce informații sunt confidențiale și, 
ulterior, să se menționeze că informațiile sunt acoperite, de asemenea, de secretul 
profesional. Pare exagerat ca toate informațiile să fie considerate în mod automat 
confidențiale, având în vedere că anumite informații schimbate între autoritățile competente 
ar putea fi absolut banale.

Amendamentul 502
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate informațiile schimbate între 
autoritățile competente în conformitate cu 
prezentul regulament sunt considerate 
drept confidențiale, cu excepția cazului în 
care autoritatea competentă precizează, la 

(2) Toate informațiile schimbate între 
autoritățile competente în conformitate cu 
prezentul regulament, care privesc condiții 
de tranzacționare sau operaționale și alte 
chestiuni economice sau personale, sunt 
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momentul comunicării, că astfel de 
informații pot fi publicate sau când 
publicarea este necesară pentru proceduri 
judiciare.

considerate, pentru o perioadă care nu 
depășește 20 de ani, drept confidențiale și 
fac obiectul secretului profesional, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
competentă precizează, la momentul 
comunicării, că astfel de informații pot fi 
publicate.

Or. en

Justificare

O abordare mai bună este să se specifice mai întâi ce informații sunt confidențiale și, 
ulterior, să se menționeze că informațiile sunt acoperite, de asemenea, de secretul 
profesional. Pare exagerat ca toate informațiile să fie considerate în mod automat 
confidențiale, având în vedere că anumite informații schimbate între autoritățile competente 
ar putea fi absolut banale.

Amendamentul 503
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă informează 
AEVMP cu privire la cererile menționate 
la primul paragraf. AEVMP coordonează 
investigațiile sau inspecțiile cu implicații 
transfrontaliere.

Autoritatea competentă informează AES
(AEVMP) cu privire la cererile menționate 
la primul paragraf.

Or. en

Justificare

Nu este clar de ce ar fi necesar ca AEVMP să coordoneze investigații sau inspecții cu 
implicații transfrontaliere. Cooperarea dintre autoritățile de reglementare este deja bine 
stabilită în acest domeniu. Singurul caz în care AEVMP ar trebui să intervină este cel în care 
o autoritate de reglementare nu cooperează, încălcând prezentul regulament.
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Amendamentul 504
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă informează 
AEVMP cu privire la cererile menționate 
la primul paragraf. AEVMP coordonează 
investigațiile sau inspecțiile cu implicații 
transfrontaliere.

Autoritatea competentă informează AES
(AEVMP) cu privire la cererile menționate 
la primul paragraf. La cererea unei 
autorități competente, AES (AEVMP) 
coordonează investigațiile sau inspecțiile 
cu implicații transfrontaliere.

Or. en

Justificare

Nu este necesar ca AEVMP să coordoneze investigațiile dacă autoritățile competente se 
descurcă singure.

Amendamentul 505
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente încheie cu 
autoritățile competente din țări terțe 
acorduri de cooperare referitoare la 
schimbul de informații cu acestea, 
respectarea în țările terțe a obligațiilor ce 
decurg din prezentul regulament și 
adoptarea de măsuri similare de către 
autoritatea competentă, în completarea 
măsurilor luate în temeiul capitolului V.

Autoritățile competente depun toate 
eforturile pentru a încheia cu autoritățile 
competente din țări terțe acorduri de 
cooperare referitoare la schimbul de 
informații cu acestea, respectarea în țările 
terțe a obligațiilor ce decurg din prezentul 
regulament și adoptarea de măsuri similare 
de către autoritatea competentă, în 
completarea măsurilor luate în temeiul 
capitolului V.

Or. en

Justificare

Amendamentul îmbunătățește textul, care, altfel, impune autorităților competente obligația 
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juridică de a încheia acorduri de cooperare, consecințele nerespectării obligației fiind 
nesigure. Ar trebui, de asemenea, clarificat faptul că acordurile de cooperare nu pot impune 
statelor membre anumite obligații – de exemplu adoptarea unor măsuri reciproce –, întrucât 
acest lucru ar putea contraveni constituțiilor statelor membre și prezentului regulament.

Amendamentul 506
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP coordonează încheierea unor 
acorduri de cooperare între autoritățile 
competente din statele membre și 
autoritățile competente relevante din țări 
terțe. În acest sens, AEVMP elaborează un 
model de acord care poate fi utilizat de 
autoritățile competente.

AES (AEVMP) coordonează încheierea 
unor înțelegeri de cooperare între 
autoritățile competente din statele membre 
și autoritățile competente relevante din țări 
terțe. În acest sens, AES (AEVMP)
elaborează un model de acord care poate fi 
utilizat de autoritățile competente.

Or. en

Justificare

Amendamentul îmbunătățește textul, care, altfel, impune autorităților competente obligația 
juridică de a încheia acorduri de cooperare, consecințele nerespectării obligației fiind 
nesigure. Ar trebui, de asemenea, clarificat faptul că acordurile de cooperare nu pot impune 
statelor membre anumite obligații – de exemplu adoptarea unor măsuri reciproce –, întrucât 
acest lucru ar putea contraveni constituțiilor statelor membre și prezentului regulament.

Amendamentul 507
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente încheie 
acorduri de cooperare referitoare la 
schimbul de informații cu autoritățile 
competente din țări terțe, cu condiția ca 

(3) Autoritățile competente nu pot încheia
înțelegeri de cooperare cu țări terțe care să 
prevadă obligații pentru statele membre, 
cu excepția furnizării de informații.
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informațiile comunicate să beneficieze de 
garanții cu privire la păstrarea secretului 
profesional cel puțin echivalente cu cele 
prevăzute la articolul 29. Acest schimb de 
informații trebuie să aibă ca scop 
îndeplinirea sarcinilor autorităților 
competente respective.

Înțelegerile de cooperare referitoare la 
schimbul de informații pot fi încheiate cu 
condiția ca informațiile comunicate să 
beneficieze de garanții ale secretului 
profesional cel puțin echivalente cu cele 
prevăzute la articolul 29. Acest schimb de 
informații trebuie să aibă ca scop 
îndeplinirea sarcinilor autorităților 
competente respective.

Or. en

Justificare

Amendamentul îmbunătățește textul, care, altfel, impune autorităților competente obligația 
juridică de a încheia acorduri de cooperare, consecințele nerespectării obligației fiind 
nesigure. Ar trebui, de asemenea, clarificat faptul că acordurile de cooperare nu pot impune 
statelor membre anumite obligații – de exemplu adoptarea unor măsuri reciproce –, întrucât 
acest lucru ar putea contraveni constituțiilor statelor membre și prezentului regulament.

Amendamentul 508
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă dintr-un stat 
membru poate transfera unei țări terțe 
informații și analiza informațiilor atunci 
când sunt îndeplinite condițiile stabilite în 
articolele 25 și 26 din Directiva 95/46/CE 
și doar de la caz la caz. Autoritatea 
competentă a statului membru trebuie să se 
asigure că transferul este necesar pentru 
scopurile prezentului Regulament. Țara 
terță nu transferă informațiile unei alte țări 
terțe fără autorizarea expresă scrisă a 
autorității competente din statul membru.

Autoritatea competentă dintr-un stat 
membru poate transfera unei țări terțe 
informații și analiza informațiilor atunci 
când sunt îndeplinite condițiile stabilite în 
articolele 25 și 26 din Directiva 95/46/CE 
și doar de la caz la caz. Autoritatea 
competentă a statului membru trebuie să se 
asigure că transferul este necesar pentru 
scopurile prezentului Regulament. 
Transferul de informații se realizează 
doar în condițiile în care țara terță 
garantează că informațiile nu vor fi 
transferate unei alte țări terțe fără 
autorizarea expresă scrisă a autorității 
competente din statul membru.

Or. en
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Justificare

Se sugerează o îmbunătățire a textului, având în vedere că nu este oportun să se impună 
obligații țărilor terțe în temeiul regulamentului.

Amendamentul 509
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă a unui stat membru 
furnizează informațiile primite de la 
autoritatea competentă a unui alt stat 
membru autorității competente a unei țări 
terțe numai dacă autoritatea competentă a 
statului membru în cauză a primit acordul 
expres al autorității competente care i-a 
transmis informațiile și dacă, acolo unde 
este cazul, informațiile sunt furnizate 
numai în scopul pentru care respectiva 
autoritate competentă și-a dat acordul.

Autoritatea competentă a unui stat membru 
furnizează informațiile care sunt 
confidențiale în temeiul articolului 29 și 
care sunt primite de la autoritatea 
competentă a unui alt stat membru 
autorității competente a unei țări terțe 
numai dacă autoritatea competentă a 
statului membru în cauză a primit acordul 
expres al autorității competente care i-a 
transmis informațiile și dacă, acolo unde 
este cazul, informațiile sunt furnizate
numai în scopul pentru care respectiva 
autoritate competentă și-a dat acordul.

Or. en

Justificare

O abordare mai bună este să se specifice mai întâi ce informații sunt confidențiale (a se 
vedea sugestia privind articolul 29) și, ulterior, să se menționeze că informațiile sunt 
acoperite, de asemenea, de secretul profesional.

Amendamentul 510
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 



PE456.805v02-00 106/109 AM\854948RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă norme privind 
măsurile administrative, sancțiunile și 
penalitățile care se aplică pentru încălcările 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
implementarea acestora. Măsurile și 
sancțiunile și penalitățile în cauză trebuie 
să fie eficiente, proporționale și disuasive.

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 adoptă norme privind măsurile 
administrative, sancțiunile și penalitățile 
care se aplică pentru încălcările 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
implementarea acestora. Măsurile și 
sancțiunile și penalitățile în cauză trebuie 
să fie eficiente, proporționale și disuasive.

Or. en

Amendamentul 511
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă norme privind 
măsurile administrative, sancțiunile și 
penalitățile care se aplică pentru încălcările 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
implementarea acestora. Măsurile și 
sancțiunile și penalitățile în cauză trebuie 
să fie eficiente, proporționale și disuasive.

Statele membre adoptă, în conformitate cu 
principiile fundamentale ale legislației lor 
naționale, norme privind măsurile 
administrative, sancțiunile și penalitățile 
care se aplică pentru încălcările 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
implementarea acestora. Măsurile și 
sancțiunile și penalitățile în cauză trebuie 
să fie eficiente, proporționale și disuasive.

Or. en

Justificare

Prezentul articol necesită clarificări, pentru a evita o interpretare care ar putea încălca 
principiile de bază stabilite în constituțiile statelor membre.
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Amendamentul 512
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică dispozițiile în 
cauză Comisiei până la [1 iulie 2012] și 
notifică fără întârziere Comisia cu privire 
la orice modificare ulterioară a acestora.

Statele membre notifică dispozițiile în 
cauză AES (AEVMP) și Comisiei până la 
[1 iulie 2012] și notifică fără întârziere 
Comisia cu privire la orice modificare 
ulterioară a acestora.

Or. en

Amendamentul 513
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 iunie 2014, în baza discuțiilor 
cu autoritățile competente și cu AEVMP, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport privind:

Până la 30 iunie 2013, în baza discuțiilor 
cu autoritățile competente și cu AES 
(AEVMP), Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind:

Or. en

Justificare

Normele privind publicarea de la articolul 7 ar putea avea un impact mare asupra activității 
piețelor financiare și este imperativ ca acestea să fie revizuite cât mai curând posibil în 
vederea evaluării pertinenței lor.

Amendamentul 514
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul corespunzător al pragurilor 
de notificare și publicare prevăzute la 
articolele 5, 7 și 8;

(a) caracterul corespunzător al pragurilor 
de notificare și prezentare prevăzute la 
articolele 5 și 8;

Or. en

Justificare

Normele privind publicarea informațiilor de la articolul 7 ar putea avea un impact mare 
asupra activității piețelor financiare și este imperativ ca acestea să fie revizuite cât mai 
curând posibil în vederea evaluării pertinenței lor.

Amendamentul 515
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) pertinența cerinței de publicare, a 
cerinței de prezentare și a pragurilor de 
prezentare în temeiul articolului 7, 
acordând o atenție specială impactului 
acestora asupra lichidității și volatilității 
piețelor financiare;

Or. en

Justificare

Normele privind publicarea informațiilor de la articolul 7 ar putea avea un impact mare 
asupra activității piețelor financiare și este imperativ ca acestea să fie revizuite cât mai 
curând posibil în vederea evaluării pertinenței lor.

Amendamentul 516
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 – subparagraful 1a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, ținând seama de avizul AES 
(AEVMP), stabilește norme armonizate 
privind măsurile administrative și 
sancțiunile cu și fără caracter pecuniar 
aplicabile încălcărilor dispozițiilor 
prezentului regulament.

Or. en


